
 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc công bố Danh mục thủ tục chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu 

  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 148 danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh; Bảo Hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện theo phương 

án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao các Sở, 

ngành có thủ tục hành chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ xây dựng quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và lập danh sách công chức, viên chức 
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được phân công thực hiện các bước xử lý công việc theo quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính, gửi Văn phòng UBND tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể 

từ ngày Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo phương 

án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                              

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V1, V4, KS, CB; 

- Lưu: VT, HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN 

5 TẠI CHỖ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

(Kèm theo Quyết định  số       /UBND - HCC ngày       tháng 5 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

I Sở Giáo dục và Đào tạo   

1 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông   

2 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học   

II Bảo hiểm xã hội   

1 Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng   

2 
Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người 

đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 
  

III Sở Xây dựng   

1 

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 

Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý 

do bất khả kháng 

  

2 
Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 

II, III của cá nhân nước ngoài 
  

3 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá 

nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp 
  

4 
Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người 

nước ngoài ở Việt Nam 
  

5 
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do 

lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề 
  

6 
Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người 

nước ngoài ở Việt Nam 
  

7 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư   

8 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư   

9 
Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều 

kiện được bán, cho thuê mua 
  

IV Sở Công Thương   

1 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp   

2 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến 

mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

  

3 Thông báo hoạt động khuyến mại   
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

4 
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 

mại 
  

5 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương   

6 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa 

cấp tại địa phương 
  

7 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương   

V Sở Kế hoạch và Đầu tư   

1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân   

2 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên   

3 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên   

4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần   

5 Đăng ký thành lập công ty hợp danh   

6 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối 

với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

  

7 
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 
  

8 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh   

9 
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 
  

10 
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 
  

11 
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên 
  

12 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty 

chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc 

một tổ chức 

  

13 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 

  

14 
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do thừa kế 
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

15 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn 

một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty 

đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên 

  

16 
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp 
  

17 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn 

điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy 

động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác 

  

18 

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường 

hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất 

tích 

  

19 

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các 

giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác 

  

20 

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

  

21 
Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư 

nhân 
  

22 
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty 

cổ phần. 
  

23 
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong 

công ty cổ phần chưa niêm yết 
  

24 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế   

25 

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, 

thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 

  

26 

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh 

  

27 

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công 

ty hợp danh) 
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

28 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong 

nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty 

cổ phần, công ty hợp danh) 

  

29 

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài 

(đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

  

30 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 

  

31 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động 

trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng 

ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động 

  

32 
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 
  

33 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 

  

34 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 

  

35 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy 

phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá 

trị pháp lý tương đương) 

  

36 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương) 

  

37 
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần 

không phải là công ty cổ phần đại chúng 
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

38 

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, 

người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước 

ngoài (đối với công ty cổ phần) 

  

39 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân   

40 
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên từ việc chia doanh nghiệp 
  

41 
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp 
  

42 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp   

43 
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên từ việc tách doanh nghiệp 
  

44 
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp 
  

45 Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp   

46 
Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ 

phần và công ty hợp danh) 
  

47 
Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ 

phần và công ty hợp danh) 
  

48 
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ 

phần 
  

49 
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 
  

50 
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên 
  

51 
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm 

hữu hạn 
  

52 Thông báo tạm ngừng kinh doanh   

53 
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã 

thông báo 
  

54 Giải thể doanh nghiệp   

55 

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của 

Tòa án 

  

56 
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh 
  

57 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp   
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

58 

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội 

dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

  

59 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp   

60 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp   

61 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã   

62 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 
  

63 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã   

64 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 
  

65 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia   

66 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách   

67 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất   

68 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập   

69 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất 

hoặc bị hư hỏng) 

  

70 Giải thể tự nguyện hợp tác xã   

71 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã   

72 
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh 

nghiệp của liên hiệp hợp tác xã 
  

73 

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp 

tác xã 

  

74 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 
  

75 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã   

VI Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch   

1 Thông báo tổ chức Đoàn người thực hiện quảng cáo   

VII Sở Y tế   
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

1 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng   

2 
Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, 

diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 
  

VIII Sở Thông tin và Truyền Thông   

1 
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi 

bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. 
  

IX Sở Tài nguyên và Môi trường   

1 
Xóa đăng lý cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử 

dụng dất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
  

2 Cung cấp dữ liệu đất đai   

3 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu   

4 
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp nhà nước giao 

đất để quản lý 
  

5 
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường 
  

6 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ   

7 
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài 

sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 
  

8 
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 
  

9 

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ 

quan đăng ký   

10 
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
  

11 
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp 

đồng mua bán nhà ở   

12 
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất.   

X Sở Lao động, Thương binh và Xã hội   

1 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp   
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

2 
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động   

3 
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại 

Việt Nam   

4 

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
  

5 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp, doanh nghiệp   

XI Sở Giao thông vận tải   

1 

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải 

hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt 

theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh 

vận tải hàng hóa: bằng công –ten- nơ, xe ô tô đầu kéo rơ 

moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải 

hàng hóa thông thường và xe taxi tải)   

2 

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận 

tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe 

buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh 

doanh vận tải hàng hóa: bằng công –ten- nơ, xe ô tô đầu kéo 

rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải 

hàng hóa thông thường và xe taxi tải   

3 Cấp Giấy phép xe tập lái   

4 Cấp lại Giấy phép xe tập lái   

XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

1 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón   

XIII Sở Tài Chính   

1 Mua hóa đơn bán lẻ  

2 

Đăng ký tham gia thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký 

trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thuê tài sản, nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công.  
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

3 

Đăng ký tham gia thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký 

trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của các cơ 

quan, tổ chức đơn vị có tài sản.  

XIV Sở Nội vụ   

1 

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử 

chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

33 Luật tín ngưỡng, tôn giáo  

2 

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử những người 

lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo  

3 

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những 

người lãnh đạo tổ chức tôn giáo được cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo 

quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo  

4 

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh  

XV Sở Tư pháp   

1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch  

2 

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng này sang tổ chức 

hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW  

3 

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại 

tỉnh, thành phố trực thuộc TW này sang tổ chức hành nghề 

công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác  

4 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng  

5 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng  

6 Xóa đăng ký hành nghề công chứng  

7 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký 

hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp  

8 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư 

pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người 

đại diện theo pháp luật của Văn phòng  

9 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư 

pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng 

hoặc bị mất  
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STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

10 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên  

11 
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản  

12 Chấm dứt tham gia trự giúp pháp lý  

XVI Công ty Điện lực Lai Châu   

1 Cấp điện mới hạ áp  

2 Cấp điện mới Trung áp 
 

3 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện 
 

4 Thay đổi thông tin  
 

5 Thay đổi mục đích sử dụng điện 
 

6 Thay đổi định mức sử dụng điện 
 

7 Gia hạn hợp đồng mua bán điện 
 

8 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện 
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