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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /      /2022 của UBND huyện Diễn Châu) 

 
 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức,  

địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

1 

Công nhận khu 

vực biển cấp 

huyện 

21 ngày làm 

việc; kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường Bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

- Dịch vụ công mức độ 4, địa chỉ 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên, Môi 

trường biển và Hải đảo ngày 

25/6/2015; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-
CP ngày 10/02/2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển. 

 

2 
Giao khu vực 

biển cấp huyện 

41 ngày làm 

việc; kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường Bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

- Dịch vụ công mức độ 4, địa chỉ 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

  

Không quy định 

- Luật Tài nguyên, Môi 

trường biển và Hải đảo ngày 

25/6/2015; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc giao 

các khu vực biển nhất định cho 

 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức,  

địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển. 

3 

Gia hạn thời hạn 

giao khu vực 

biển cấp huyện 

40ngày; kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường Bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

- Dịch vụ công mức độ 4, địa 

chỉ 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên, Môi 

trường biển và Hải đảo ngày 

25/6/2015; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc giao 

các khu vực biển nhất định cho 

tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển. 

 

4 

Sửa đổi, bổ 
sung quyết định 
giao khu vực 
biển cấp huyện 

41 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường Bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

- Dịch vụ công mức độ 4, địa 
chỉ 
http://dichvucong.nghean.gov.vn 

 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên, Môi 

trường biển và Hải đảo ngày 

25/6/2015; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-
CP ngày 10/02/2021 của Chính 
phủ quy định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển. 

 

5 
Trả lại khu vực 
biển 

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

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường Bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

- Dịch vụ công mức độ 4, địa 
chỉ 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên, Môi 

trường biển và Hải đảo ngày 

25/6/2015; 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-
CP ngày 10/02/2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 

 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức,  

địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý Ghi chú 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

 

các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển. 

II LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

6 

Đăng ký khai 

thác nước dưới 

đất  

 

10 ngày làm 

việc, kể từ khi 

nhận Tờ khai 

đúng theo quy 

định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường Bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện 

- Dịch vụ công mức độ 4, địa 

chỉ 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên nước năm 

2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ- 

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ. 

-Thông số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

BTNMT. 

- Quyết định số 12/2015/QĐ-

UBND ngày 30/01/2015 của 

UBND tỉnh Nghệ An 

 

  

 UBND HUYỆN DIỄN CHÂU 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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