
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
 

Số:  2502 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  23  tháng 12 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư  số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;    

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BCT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016;  

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc 
bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương;  

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý  nhà nước 
của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và 
thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1220/UBND-KTTH ngày 17/11/2014 về việc cấp 
giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế;  
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Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn tại Tờ trình số 71/TTr-BQLKKTCK ngày 12/12/2017,                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
- Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 1 Mục I Phần A; số 2, 3,4 Mục II Phần 
B; số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Mục III 
Phần B tại Danh mục kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Có Danh mục kèm theo). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục KSTTHC, Văn phòng chính phủ; 
- TT Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Các phòng CV; 
- Lưu: VT, KSTT(HTHT). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
 

Nguyễn Công Trưởng 

 
 

 
 
 
 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  2502  /QĐ-UBND ngày  23  tháng 12 năm 2017của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

 
1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 
 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Lệ phí  Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC  HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
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Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép 
xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải 
tạo, giấy phép di dời công trình) đối 
với công trình cấp I, II; công trình tôn 
giáo; công trình di tích lịch sử - văn 
hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được 
xếp hạng; công trình trên các tuyến, 
trục đường phố chính trong đô thị; 
công trình thuộc dự án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài. 

Không quá 30 
ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn (Đối với công trình tại 
các khu vực thuộc thẩm 
quyền (Các khu cửa khẩu 
Tân Thanh, Cốc Nam, 
Hữu Nghị, Chi Ma; Khu 
phi thuế quan, khu hợp tác 
kinh tế biên giới Đồng 
Đăng, khu trung chuyển 
hàng hoá, khu chế xuất; 
Các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu vực cửa 
khẩu khác được UBND 
tỉnh giao), trừ các công 
trình nhà ở riêng lẻ và 
công trình thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép xây 
dựng của Sở Xây dựng). 
Địa chỉ: Số 7, đường Lý 

150.000 
đồng/ 
giấy 

phép) 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 
của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây 
dựng. 

- Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 
18/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc quy 
định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và 
thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Quyết định 46/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 
của UBND tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Thái Tổ, phương Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

02 

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép 
xây dựng đối với công trình cấp I, II; 
công trình tôn giáo; công trình di tích 
lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh 
hoành tráng được xếp hạng; công trình 
trên các tuyến, trục đường phố chính 
trong đô thị; công trình thuộc dự án có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Điều chỉnh 
giấy phép xây 
dựng: Không 
quá 30 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Gia hạn, cấp 
lại giấy phép 
xây dựng: 
Không quá 05 
ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn (Đối với công trình tại 
các khu vực thuộc thẩm 
quyền (Các khu cửa khẩu 
Tân Thanh, Cốc Nam, 
Hữu Nghị, Chi Ma; Khu 
phi thuế quan, khu hợp tác 
kinh tế biên giới Đồng 
Đăng, khu trung chuyển 
hàng hoá, khu chế xuất; 
Các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu vực cửa 
khẩu khác được UBND 
tỉnh giao), trừ các công 
trình nhà ở riêng lẻ và 
công trình thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép xây 
dựng của Sở Xây dựng). 
Địa chỉ: Số 7, đường Lý 
Thái Tổ, phương Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Gia hạn 
giấy 
phép xây 
dựng: 
15.000 
đồng/ 
giấy 
phép 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP n 

gày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng; 

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 
của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây 
dựng. 

- Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 
18/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy 
định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và 
thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Quyết định 46/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 
của UBND tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

II. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
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Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp đến mua bán hàng 
hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. 

- 21 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn. Địa chỉ: Số 7, đường 
Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Không - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Lệ phí  Căn cứ pháp lý 

không phải lấy 
ý kiến của Bộ 
Công Thương. 

- 36 ngày làm 
việc trong 
trường hợp 
phải lấy ý kiến 
chấp thuận của 
Bộ Công 
Thương. 

 

Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam. 

- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành 
Nghị định 23/2007/NĐ-CP. 

- Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 
2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình mua 
bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa 

- Công văn số 1220/UBND-KTTH ngày 17/11/2014 
về việc cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài 
đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế. 

02 

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt 
động mua bán hàng hóa và các hoạt 
động liên quan trực tiếp đến mua bán 
hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam. 

- 16 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với 
trường hợp 
không phải lấy 
ý kiến của Bộ 
Công Thương.  

- 26 ngày làm 
việc trong 
trường hợp phải 
lấy ý kiến chấp 
thuận của Bộ 
Công Thương. 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn. Địa chỉ: Số 7, đường 
Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Không - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam. 

- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành 
Nghị định 23/2007/NĐ-CP. 

- Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình mua 
bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa 

- Công văn số 1220/UBND-KTTH ngày 17/11/2014 
về việc cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài 
đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế. 

03 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt 
động mua bán hàng hóa và các hoạt 
động liên quan trực tiếp đến mua bán 
hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam. 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn. Địa chỉ: Số 7, đường 
Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Không - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam. 

- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành 
Nghị định 23/2007/NĐ-CP. 

- Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 
2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình mua 
bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa 

- Công văn số 1220/UBND-KTTH ngày 17/11/2014 
về việc cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Lệ phí  Căn cứ pháp lý 

đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế. 

04 

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện của thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn. Địa chỉ: Số 7, đường 
Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Không - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 
năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 
năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 
số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

05 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn. Địa chỉ: Số 7, đường 
Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Không - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 
năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 
năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 
số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

06 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn. Địa chỉ: Số 7, đường 
Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Không - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 
năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 
năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 
số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực hiện Lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

07 

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn. Địa chỉ: Số 7, đường 
Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Không - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 
năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 
năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 
số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

08 

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng 
đại diện của thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế 
cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 
Sơn. Địa chỉ: Số 7, đường 
Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Không - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 
năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 
năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 
số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 

 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Số thứ tự (STT) tại 

QĐ số 71/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2013 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

I. Lĩnh vực Xây dựng 

1 Cấp Giấy phép xây dựng  STT 1 Mục I Phần A 

2 Điều chỉnh giấy phép xây dựng STT 2 Mục II Phần B 

3 Gia hạn giấy phép xây dựng STT 3 Mục II Phần B 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 
của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây 
dựng. 

- Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 
18/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc quy 
định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và 
thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Quyết định 46/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017
của UBND tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy giấy phép 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4 

Trên CSDLQG chưa có 
số hồ sơ TTHC 

Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản 
trong khu kinh tế, khu công nghiệp cho tổ chức có 
liên quan 

STT 4 Mục II Phần B 

Điều 17, Điều 25 Nghị định 04/2013/NĐ-CP ngày 
07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công 
chứng. 

II. Lĩnh vực Thương mại 

1 

T-LSN-228073-TT 

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép 
thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài  tại khu kinh tế của khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn. 

STT 1 Mục III Phần B 

Khoản 9 Điều 2 Quyết định 22/2016/QĐ-UBND 
ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-
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STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Số thứ tự (STT) tại 

QĐ số 71/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2013 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

 
Lạng Sơn. 

2 

T-LSN-228078-TT 

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép 
thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân 
nước ngoài tại khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn. 

STT 2 Mục III Phần B 

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 quy 
định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 
quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 

3 T-LSN-228084-TT 

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép 
lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, KKT, 
KKTCK. 

STT 3 Mục III Phần B 

Điểm b Khoản 8 Điều 2 Quyết định 22/2016/QĐ-
UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-
Lạng Sơn 

4 T-LSN-228094-TT 
Đăng ký, bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh 
doanh STT 4 Mục III Phần B 

5 T-LSN-228102-TT Đăng ký, đổi tên doanh nghiệp. STT 5 Mục III Phần B 

6 T-LSN-228105-TT Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh STT 6 Mục III Phần B 

7 T-LSN-228116-TT 

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật 
của  công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 
phần. 

STT 7 Mục III Phần B 

8 T-LSN-228121-TT 
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh 
nghiệp tư nhân STT 8 Mục III Phần B 

- Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 
13/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn 
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STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Số thứ tự (STT) tại 

QĐ số 71/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2013 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

9 T-LSN-228128-TT 
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ 
phần theo khoản 3 điều 84 Luật Doanh nghiệp. STT 9 Mục III Phần B 

10 T-LSN-228131-TT 

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên trường hợp thay 
đổi do chuyển nhượng góp vốn. 

STT 10 Mục III  

Phần B 

11 T-LSN-228140-TT 

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên trường hợp thay 
đổi thành viên do thừa kế 

STT 11 Mục III  

Phần B 

12 T-LSN-228145-TT 
Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư 
nhân 

STT 12 Mục III  

Phần B 

13 T-LSN-228161-TT 

Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và 
công ty hợp danh 

STT 13 Mục III  

Phần B 

14 T-LSN-228150-TT 
Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên 

STT 14 Mục III  

Phần B 

15 T-LSN-228162-TT 

Đăng ký kinh doanh đối với các công ty được 
thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển 
đổi và đối với công ty nhận sáp nhập 

STT 15 Mục III  

Phần B 

16 T-LSN-228163-TT Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty 
STT 16 Mục III  

Phần B 

17 T-LSN-228164-TT 

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ 
phần theo khoản 5 Điều 84 củaLuật Doanh 
nghiệp. 

STT 17 Mục III  

Phần B 

18 T-LSN-228165-TT Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm STT 18 Mục III  

 

 

 

 

 

- Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 
13/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 
13/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
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STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Số thứ tự (STT) tại 

QĐ số 71/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2013 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

hữu hạn  hai thành viên trở lên trường hợp tiếp 
nhận thành viên mới 

Phần B 

19 T-LSN-228166-TT 

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm 
hữu hạn  hai thành viên trở lên trường hợp trường 
hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên 
không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định 
tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp 

STT 19 Mục III  

Phần B 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn 

 

20 T-LSN-228167-TT 

Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua 
bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hàng hóa cho doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài 
lần đầu, đầu tư vào Khu kinh tế sau khi có ý kiến 
chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương. 

STT 20 Mục III  

Phần B 

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam. 

- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 
2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành 
Nghị định 23/2007/NĐ-CP. 

- Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 
2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình mua 
bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa 

- Công văn 1220/UBND-KTTH ngày 17/11/2014 
về việc cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài 
đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế. 
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