
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI LĨNH VỰC ĐIỆN 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      / 7/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

STT Tên TTHC
(1)

 
Nội dung 

sửa đổi 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy phép 

hoạt động tư vấn 

chuyên ngành 

điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa 

phương 

Bổ sung căn 

cứ pháp lý 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

167/2016/TT-

BTC  

-  ghị định số   7        -C  ngày            

của Ch nh phủ quy định chi ti t thi hành một số 

điều của  uật  iện l c và  uật s a đổi  ổ sung một 

số điều của  uật  iện l c  

- Nghị định số 08/2018/  -CP ngày 15/01/2018 

của Chính phủ s a đổi một số Nghị định liên 

quan đ n điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  

- Nghị định số  7        -CP ngày 05/02/2020 

của Chính phủ s a đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đ n điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh v c quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương  

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình 

t , thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l c. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài ch nh quy định mức thu, ch  

độ thu, nộp, quản lý và s  dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện l c. 

2 

Cấp s a đổi,  ổ 

sung Giấy phép 

hoạt động tư vấn 

chuyên ngành 

điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa 

phương 

Giảm thời 

hạn giải 

quy t; bổ 

sung căn cứ 

pháp lý 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

167/2016/TT-

BTC 

                                           
(1) 
Thủ tục hành ch nh công  ố tại Quy t định số   69 Q -UB D ngày  4       8 của Chủ tịch UB D tỉnh.  
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Cấp Giấy phép 

hoạt động phát 

điện đối với nhà 

máy điện có quy 

mô công suất 

dưới   MW đặt 

tại địa phương  

S a ph , lệ 

phí; bổ sung 

căn cứ pháp 

lý 

15 ngày làm 

việc t nh từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2020/TT-BTC 

s a đổi,  ổ sung 

mục II phần A 

Biểu mức thu ph  

ban hành kèm 

theo Thông tư số 

167/2016/TT-

BTC và Thông tư 

số  67    6 TT-

BTC  

-  ghị định số   7        -C  ngày            

của Chính phủ quy định chi ti t thi hành một số 

điều của  uật  iện l c và  uật s a đổi  ổ sung một 

số điều của  uật  iện l c  

 - Nghị định số  8    8   -CP ngày 15/01/2018 

của Chính phủ s a đổi một số Nghị định liên 

quan đ n điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  

 - Nghị định số  7        -CP ngày 05/02/2020 

của Chính phủ s a đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đ n điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh v c quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương  

 - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình 

t , thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l c. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài ch nh quy định mức thu, ch  

độ thu, nộp, quản lý và s  dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện l c. 

- Thông tư số 12/2020/TT-BTC s a đổi, bổ sung 

mục II phần A biểu mức thu phí ban hành kèm theo 

thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài ch nh quy định mức thu, ch  

độ thu, nộp, quản lý và s  dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện l c  

4 

 Cấp s a đổi,  ổ 

sung Giấy phép 

hoạt động phát 

điện đối với nhà 

máy điện có quy 

mô công suất 

dưới   MW đặt 

tại địa phương  

S a ph , lệ 

phí; giảm 

thời hạn giải 

quy t; bổ 

sung căn cứ 

pháp lý  

07 ngày làm 

việc t nh từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2020/TT-BTC 

s a đổi,  ổ sung 

mục II phần A 

Biểu mức thu ph  

ban hành kèm 

theo Thông tư số 

167/2016/TT-

BTC và Thông tư 

số  67    6 TT-

BTC  
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 Cấp Giấy phép 

hoạt động  án lẻ 

điện đ n cấp điện 

áp 0,4kV tại địa 

phương  

Bổ sung căn 

cứ pháp lý 

15 ngày làm 

việc t nh từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

167/2016/TT-

BTC  

-  ghị định số   7        -C  ngày            

của Chính phủ quy định chi ti t thi hành một số 

điều của  uật  iện l c và  uật s a đổi  ổ sung một 

số điều của  uật  iện l c; 

 - Nghị định số  8    8   -CP ngày 15/01/2018 

của Chính phủ s a đổi một số Nghị định liên 

quan đ n điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  

 - Nghị định số  7        -CP ngày 05/02/2020 

của Chính phủ s a đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đ n điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh v c quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương  

 - Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình 

t , thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện l c. 

 - Thông tư số  67    6 TT-BTC ngày 26/10/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài ch nh quy định mức thu, ch  

độ thu, nộp, quản lý và s  dụng ph  thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện l c. 

6 

Cấp s a đổi,  ổ 

sung Giấy phép 

hoạt động  án lẻ 

điện đ n cấp điện 

áp  ,4kV tại địa 

phương 

Giảm thời 

hạn giải 

quy t; bổ 

sung căn cứ 

pháp lý 

07 ngày làm 

việc t nh từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

167/2016/TT-

BTC  

7 

Cấp Giấy phép 

hoạt động phân 

phối điện đ n cấp 

điện áp  5 kV tại 

địa phương  

Bổ sung căn 

cứ pháp lý 

15 ngày làm 

việc t nh từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

167/2016/TT-

BTC  

8 

Cấp s a đổi,  ổ 

sung giấy phép 

hoạt động phân 

phối điện đ n cấp 

điện áp  5 kV tại 

địa phương  

Giảm thời 

hạn giải 

quy t; bổ 

sung căn cứ 

pháp lý 

07 ngày làm 

việc t nh từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

167/2016/TT-

BTC  
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