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S: ,54/QD-.BKHDT HàNç3i, ngàyo&thángcnam 2019 

QUYET JMNH 

:' b ' Cong bo danh ml1c thu tic hanh chinh su'a doi, bo sung, huy bo 
trong linh vy'c thành 1p và hot dng cüa lien hip hçrp tác xã và hç'p tác xã 

thuc phim vi chü'c nãng quãn 1 cüa B Kê hoich và Dâu ttr 

BQ TRUYNG BO KE HOACH VA oAu TIX 

Can ccr Nghj djnh s 86/2017/ND-CP ngày 25 tháng 7 11am 2017 cüa 
ChInh phü quy djnh chirc näng, nhim vii, quyn han  vâ ci cu t chirc cüa B 
Ké hoach  và Dâu tu; 

Can cr Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 näm 2010 cüa 
ChInh phü v kim soát thu tic hành chinh; 

Can cir Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14 tháng 5 nam 2013 cüa 
ChInh phñ sira di, b sung mt s diu cüa các Ngh djnh 1iên quan dn kim 
soát thu tue hành chInh; 

Can cü Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07 tháng 8 nàm 2017 cUa 
ChInh phü stra di, b sung mt s di&u cüa các Nghj djnh lien quan dn kim 
soát thu tue hành chInh; 

Can c1 Thông tu sé 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 näm 2017 cüa 
Van phông ChInh phü hi.thng dn v nghip vç kim soát thu tie hành chInh; 

Xét d ngh cüa Cic tru1ng Cic Quân 1 dang k9 kinh doanh, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cong bô kern theo Quyet djnh nay danh mic thu tiic hành chInh sira 
dii, b sung, hüy bO trong lTnh vrc thãnh 1p và boat dng cUa lien hip hqp tác xä 
vâ hcp tác xã thuc pham vi chirc näng quãn l cüa B K hoach và D.0 tix. 

Phii 1iic I v danh miic thu ttic hành chmnh si:ra di, b sung thuc phm vi chüc 
nng quãn 1 eia Bô K hooch vâ Dtu tu; Phi hic II v ni dung cii th ca trng thU titc 
hành chinh thuc phm vi qun 1 cUa Bô K hoch và Dâu tu duge dng tãi Irén Cng 
thông tin din tCr cUa B K hoach và Dtu tu, chuyên miic "Be thU t11c hành chInh và djch 
vii công" tii d:ja chi: http://www.mpi.gov.vni'Pages/tinbai.aspx?idTin=43089&idcm=257.  



KT. BQ TRUNG 
TUTRU'NG 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 

Diu 3. Ciic trithng Ciic Quãn 1 
và Thu tm&ng các dan vj có lien quan c  

rc tü'ngày k. 

dàng k kinh doanh, Chánh Van phông B 
iju trách nhim thi hành Quyt dnh này./ 

Ntii nhin: 
- Nhu Diu 3; 
- Bô tru&ng (d b/c); 
- Cue KSTTHC (VPCP); 
- UBND các tinh, thãnh phô trirc thuc TW; 
- SC Kê hoch và Dâu tu các tinh, thành phô 
trrc thuc TW; 
- Các don vi:  TCCB, VPB (P. KSTH); 1T)( 
- Trung tarn tin hçc (dé dira tin); 
- Luu: VT, DKKD... 
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