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DANH MỤC TÀI LIỆU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI CƠ QUAN HĐND-UBND  

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định  132/QĐ/CQ  ngày 04/11/2020 của 

 Cơ quan HĐND-UBND thành phố) 

 

 

STT Tên tài liệu Mã số Ghi chú 

A. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

I.  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ( theo 3219/QĐ-UBND và QĐ 

2617/QĐ-UBND ngày 13/8/2020) 

 Lĩnh vực Đất đai (26 TTHC theo QĐ 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019) 

1.  
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp QT.ĐĐ.11 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

2.  Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng 

quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 
QT.ĐĐ.12 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

3.  Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 
QT.ĐĐ.13 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

4.  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất 

lần đầu 

QT.ĐĐ.14 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

5.  Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất 

thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả 

tiền hàng năm 
QT.ĐĐ.20 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

6.  Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh 
QT.ĐĐ.24 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

7.  Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam để làm nhà ở. 

QT.ĐĐ.25 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

8.  Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 

hộ gia đình, cá nhân 
QT.ĐĐ.26 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 
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9.  Giao đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

để làm nhà ở. 

QT.ĐĐ.27 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

10.  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy 

tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá 

nhân đang sử dụng đất 

QT.ĐĐ.28 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

 Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm (9 TTHC theo QĐ số 2617/QĐ-UBND ngày 

13/8/2020) 

11.  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng 

ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng 

ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời 

với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký 

thế chấp tài sản gắn liền với đất). 

QT.BPBĐ.01 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

12.  
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 
QT.BPBĐ.02 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

13.  Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất 

không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình 

thành nhưng chưa được chứng nhận quyền 

sở hữu trên Giấy chứng nhận 

QT.BPBĐ.03 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

14.  Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong 

trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất 

có bảo lưu quyền sở hữu 

QT.BPBĐ.04 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

15.  Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất đã đăng ký 

QT.BPBĐ.05 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

16.  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 

QT.BPBĐ.06 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

17.  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 

QT.BPBĐ.07 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

18.  
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản 

phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 
QT.BPBĐ.08 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 
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19.  
Xoá đăng ký biêṇ pháp bảo đảm bằng 

quyền sử duṇg đất, tài sản gắn liền với đất 
QT.BPBĐ.09 

theo QĐ số 

2617/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

 Lĩnh vực Môi trường (01 TTHC theo QĐ số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020) 

20.  
Đăng ký/ đăng ký Xác nhận Kế hoạch bảo 

vệ môi trường 
QT.MT.01 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

 Lĩnh vực Biển và Hải Đảo (01 TTHC theo QĐ số 3219/QĐ-UBND ngày 

24/9/2020) 

21.  
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

cấp huyện 
QT.TNN.01 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

 Lĩnh vực Tài nguyên nước (01 TTHC theo QĐ số 3219/QĐ-UBND ngày 

24/9/2020) 

22.  
Đăng ký khai thác nước dưới đất QT.TNN.02 

QĐ 3219/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2020 

II.  LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (14 TTHC) 

 Lĩnh vực An toàn thực phẩm: 02 TTHC  theo QĐ 2594/QĐ-UBND ngày 13/8/2020  

23.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp 

của UBND cấp huyện 

QT.ATTP.01 

QĐ 2594/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

24.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp 

của UBND cấp huyện 

QT.ATTP.02 

QĐ 2594/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước: 9 TTHC (03 TTHC theo QĐ 1688/QĐ-

UBND ngày 06/6/2019; 06 TTHC theo QĐ 2594/QĐ-TTHC) 

25.  Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 
QT.LTHH.01 

QĐ 2594/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

26.  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 
QT.LTHH.02 

QĐ 2594/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

27.  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
QT.LTHH.03 

QĐ 2594/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

28.  
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu QT.LTHH.04 

QĐ 2594/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

29.  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu QT.LTHH.05 

QĐ 2594/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 
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30.  
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu QT.LTHH.06 

QĐ 2594/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

III.  LĨNH VỰC Y TẾ (04 TTHC)   

 Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (01 TTHC theo QĐ 2762/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2020) 

31.  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện 

QT.ATTP.H.01  

 

CƠ QUAN HĐND- UBND THÀNH PHỐ 
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