
Phụ lục số 01 

Nội dung đã phân cấp, ủy quyền đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và  

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

(Ban hành kèm theo Đề án số……/ĐA-UBND ngày…..tháng…..năm…..của UBND tỉnh Nam Định) 
 

STT Nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền Văn bản triển khai phân cấp, ủy quyền Thẩm quyền 
Đối tượng đã được 

phân cấp, ủy quyền 

     

 I.  Lĩnh vực Nội vụ    

1 

- Biên chế, số lượng người làm việc 

- Tổ chức bộ máy 

- Vị trí việc làm 

- Tuyển dụng viên chức 

- Tiếp nhận, điều động viên chức nội tỉnh; Bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm các chức danh 

thuộc Sở, huyện quản lý 

- Xây dựng chính quyền địa phương và cán bộ, công 

chức cấp xã. 

QĐ số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức 

bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo 

viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của 

Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh 

- Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh. 

- UBND cấp huyện, 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

2 Ký, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc  

Thủ trưởng 

ĐVSNCL cơ quan 

chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; UBND 

cấp huyện 

 II. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

1 

Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, 

thủy sản về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Nam Định. 

QĐ số 44/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, 

phân cấp cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản về 

an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

UBND tỉnh 

- Các đơn vị trực 

thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- UBND các huyện, 

thành phố.  

 

2 
Thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

QĐ số 1430/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của 

UBND tỉnh về thực hiện các thủ tục hành chính 
UBND tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

DỰ THẢO 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền Văn bản triển khai phân cấp, ủy quyền Thẩm quyền 
Đối tượng đã được 

phân cấp, ủy quyền 

trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh  

 

 III. Lĩnh vực Công thương    

1 

 Điện lực 

Cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh 

vực sau:  

1. Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy 

mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;  

2. Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV 

tại địa phương;  

3. Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại 

địa phương;  

4. Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:  

- Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến 

áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp 

tại địa phương;  

- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và 

trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký 

doanh nghiệp tại địa phương. 

QĐ số 185/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định v/v ủy quyền cho Sở Công 

thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa 

bàn tỉnh Nam Định thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh 

UBND tỉnh 
Uỷ quyền Sở Công 

thương. 

2 An toàn thực phẩm    

 

Thực hiện quản lý an toàn thực phẩm, các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản 

lý của ngành Công Thương có Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã theo quy định 

QĐ số 14/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 về 

việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý 

nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. 

 

UBND tỉnh Sở Công thương 

 

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công Thương, bao gồm: 

Cơ sở có đăng ký hộ kinh doanh; cơ sở sơ chế nhỏ lẻ; 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền Văn bản triển khai phân cấp, ủy quyền Thẩm quyền 
Đối tượng đã được 

phân cấp, ủy quyền 

cơ sở kinh doanh thực phẩm trong các chợ, cửa hàng 

tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối 

(trừ chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản, cơ sở kinh 

doanh thực phẩm loại hình kinh tế hợp tác xã) và cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa 

điểm cố định 

 IV. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư     

1 Quyết định đầu tư 
QĐ số 1728/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của 

UBND tỉnh về việc phân cấp QĐ đầu tư.  
UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

2 
Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm 

C trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 

15/7/2015 về việc ban hành tiêu chí xác định dự 

án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn 

tỉnh Nam Định.  

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

3 

Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê khai thác và 

xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định. 

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 

25/10/2021 của HĐND tỉnh Nam Định về việc 

ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền phê 

duyệt đề án cho thuê khai thác và xử lý đối với tài 

sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

 V. Lĩnh vực Tài chính    

1 

Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân 

sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; các huyện, thành 

phố xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

với mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 8 tỷ 

đồng/xã, thị trấn cho 113 xã, thị trấn tham gia chương 

trình nông thôn mới giai giai đoạn 2016-2020. 

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 

21/7/2016 quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức 

thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; 

các huyện, thành phố xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020 với mức hỗ trợ vốn đầu tư từ 

ngân sách tỉnh là 8 tỷ đồng/xã, thị trấn cho 113 

xã, thị trấn tham gia chương trình nông thôn mới 

giai giai đoạn 2016-2020.  

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền Văn bản triển khai phân cấp, ủy quyền Thẩm quyền 
Đối tượng đã được 

phân cấp, ủy quyền 

2 

Nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm 

vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 

2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 (triển 

khai trong giai đoạn 2016-2018). 

Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 

14/12/2016 về việc quy định phân cấp nguồn thu, 

tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho 

các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và 

thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 (triển khai 

trong giai đoạn 2016-2018). 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

3 

Thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. 

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 

06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 

ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản 

lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam 

Định.  

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

4 

Nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm 

vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 

2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 (triển 

khai trong giai đoạn 2019-2020). 

Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 

08/12/2018 sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp 

nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm 

vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 

2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 (triển khai trong giai 

đoạn 2019-2020).  

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

5 

Thẩm quyền QĐ mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương 

quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Nam Định quy định 

về phân cấp thẩm quyền QĐ mua sắm tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam 

Định.  

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

6 

Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi 

Nghị quyết số 57/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 

ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền xác 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền Văn bản triển khai phân cấp, ủy quyền Thẩm quyền 
Đối tượng đã được 

phân cấp, ủy quyền 

quản lý của tỉnh Nam Định. lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm 

quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Nam Định.  

7 

Nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm 

vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh nam định năm 

2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025. 

Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 

02/12/2021 của HĐND tỉnh Nam Định về việc 

ban hành quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân 

chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp 

ngân sách tỉnh nam định năm 2022 và thời kỳ ổn 

định ngân sách 2022 - 2025. 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

8 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) 

thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nam Định. 

QĐ số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp thẩm 

quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, 

giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của 

UBND tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

9 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng 

nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định. 

QĐ số 64/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm 

quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

10 

Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý 

 

QĐ số 64/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021của 

UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình 

sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện  
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền Văn bản triển khai phân cấp, ủy quyền Thẩm quyền 
Đối tượng đã được 

phân cấp, ủy quyền 

phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định. 

11 

Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặcđấu thầu cung cấp sản 

phẩm,dịch vụ công sử dụng ngânsách nhà nước từ 

nguồn kinhphí chi thường xuyên 

QĐ số 2904/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của 

UBND tỉnh Nam Định 
UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện  

 VI. Lĩnh vực Xây dựng    

1 
Quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

 

QĐ số 05/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp, quản lý 

cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh Sở Xây dựng 

2 
Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

QĐ số 06/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của 

UBND ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử 

dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh Sở Xây dựng 

3 

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ công tác 

giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện cấp nước an toàn và 

chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Nam Định. 

QĐ số 2614/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 

của UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực 

hiện cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu 

nước sạch tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh Sở Xây dựng 

4 
Quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. 

QĐ số 39/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của 

UBND ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang 

và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh Sở Xây dựng 

5 
Cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

QĐ số 40/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/021 của 

UBND ban hành Quy định một số nội dung về 

phân cấp, trách nhiệm cấp Giấy phép xây dựng và 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

UBND tỉnh 

Sở Xây dựng, Ban 

QL các khu CN tỉnh, 

UBND cấp huyện 

6 
Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước 

thải trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

QĐ số 48/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của 

UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động 

thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

UBND tỉnh Sở Xây dựng 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền Văn bản triển khai phân cấp, ủy quyền Thẩm quyền 
Đối tượng đã được 

phân cấp, ủy quyền 

7 
Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. 

QĐ số 63/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của 

UBND ban hành Quy định quản lý chất thải rắn 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh Sở Xây dựng 

 VII. Lĩnh vực Giao thông vận tải     

1 

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND 

tỉnh Nam Định. 

QĐ số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh 

Sở GTVT, UBND 

các huyện, UBND 

các xã trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

2 
Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Nam Định 

QĐ số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý 

của UBND tỉnh Nam Định ban hành kèm theo 

QĐ số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định. 

UBND tỉnh 

Sở GTVT, UBND 

các huyện, UBND 

các xã trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

3 
Thẩm quyền quản lý luồng đường thuỷ nội địa địa 

phương 

Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 

2021 về việc công bố mở luồng đường thủy nội 

địa 

UBND tỉnh 

Sở GTVT quản lý 

các luồng đường 

thuỷ nội địa địa 

phương sông Múc 

4 
Thẩm quyền quản lý luồng đường thuỷ nội địa địa 

phương 

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 

về việc công bố mở luồng đường thủy nội địa 
UBND tỉnh 

Sở GTVT quản lý 

các luồng đường 

thuỷ nội địa địa 

phương sông Vọp  

 VIII. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Chưa phân cấp   

 IX.  Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội    

1 

 Quản lý lao động theo khoản 6, Điều 2 tại Quy định 

kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

10/3/2021 của UBND tỉnh Nam Định 

 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp 

và khu kinh tế 

UBND tỉnh 

 Ủy quyền cho Ban 

Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh 

Nam Định 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp, ủy quyền Văn bản triển khai phân cấp, ủy quyền Thẩm quyền 
Đối tượng đã được 

phân cấp, ủy quyền 

 X. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Chưa phân cấp   

 XI. Lĩnh vực Y tế    

1 

Ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với các ĐVSN y 

tế thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nam 

Định 

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 

19/8/2021 của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền 

ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với các đơn vị 

sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND tỉnh 

UBND tỉnh Giám đốc Sở Y tế 

 XII. Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch Chưa phân cấp   

 XIII. Lĩnh vực Tư pháp Chưa phân cấp   

 XIV. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường    

1 

Cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép khai 

thác cát, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục 

thực hiện quyền hoạt động khai thác cát trong trường 

hợp được thừa kế đối với hộ gia đình và cá nhân. 

QĐ số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của 

UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, 

thành phố cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại 

giấy phép khai thác cát, cho phép chuyển nhượng, 

cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khai 

thác cát trong trường hợp được thừa kế đối với hộ 

gia đình và cá nhân. 

UBND tỉnh 
UBND các huyện, 

thành phố 

2 Quyết định thu hồi đất 

QĐ số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 về 

việc ủy quyền cho UBND cấp huyện QĐ thu hồi 

đất. 

UBND tỉnh 
UBND các huyện, 

thành phố 

3 

Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, kiểm tra việc 

cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 

QĐ số 726/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của 

UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm 

định, kiểm tra việc cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều 

chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. 

UBND tỉnh 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
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 XV.  Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông    

1 

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các 

điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. 

QĐ số 19/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của 

UBND tỉnh quy định về quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập 

Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

UBND tỉnh 
UBND các huyện, 

thành phố 

2 

Quyết định về công bố danh mục TTHC mới ban 

hành sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở TT&TT 

QĐ 1253/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 UBND tỉnh Sở TT&TT 

3 

Cấp văn bản chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các 

hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 

19/10/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định; 

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày25/3/2021 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định 

43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND 

tỉnh 

UBND tỉnh Sở TT&TT 

4 Thủ tục cho phép họp báo nước ngoài UBND tỉnh Sở TT&TT 

5 Thủ tục cho phép họp báo trong nước 

- Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 

của UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông ký văn bản trả lời cơ quan, tổ 

chức, công dân về việc họp báo (Thủ tục cho phép 

họp báo trong nước - lĩnh vực Báo chí) thuộcthẩm 

quyền quyết định của UBND tỉnh Nam Định 

UBND tỉnh Sở TT&TT 
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