
Phụ lục số 02 

Nội dung đề xuất 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 Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

 I. Lĩnh vực Nội vụ     

1 

Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung 

đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương 

đương, viên chức hạng II trở xuống (trừ công chức, 

viên chức giữ chức danh lãnh đạo Sở, HĐND, UBND 

cấp huyện, ĐVSN thuộc tỉnh).  

 

 - Luật Sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức 

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP 

về vị trí việc làm và biên chế 

công chức  

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 

về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức  

UBND tỉnh 

GĐ sở, Chủ tịch UBND 

cấp huyện, Người đứng 

đầu ĐVSN thuộc tỉnh 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

2 

Xếp hạng ĐVSN thuộc sở, thuộc chi cục thuộc cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, ĐVSN thuộc 

UBND cấp huyện  

UBND tỉnh 

Uỷ quyền cho GĐ sở, 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện (sau khi có văn bản 

thống nhất của Sở Nội vụ.) 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

3 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

và phê duyệt vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc 

UBND tỉnh 

Uỷ quyền cho GĐ sở, 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện (sau khi có văn bản 

thống nhất của Sở Nội vụ.) 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

4 

Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành (VD: Trưởng phòng Công 

chứng số 01 thuộc Sở Tư pháp…) 

Đẩy mạnh phân cấp 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Ủy quyền cho GĐ sở 

quản lý chuyên ngành 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

5 
Tiếp nhận hoặc điều động viên chức giữa các sở, 

UBND các huyện trong tỉnh 
Đẩy mạnh phân cấp UBND tỉnh 

Giám đốc Sở,  

Chủ tịch UBND huyện  

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

6 

Cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; 

giải thể; đổi tên, phê duyệt điều lệ và cho phép đại hội 

đối với hội hoạt động trong phạm vi huyện, xã; sau đó 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

Đẩy mạnh phân cấp 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

 II. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     

1 

 

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

và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được 

 Tại điểm a Khoản 1 Điều 3 và 

Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 

57/2020/NQ-HĐND ngày 

UBND tỉnh Sở NN&PTNT 

Đề xuất của 

Sở 

NN&PTNT 

DỰ THẢO 



2 

STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Nam Định 

08/12/2020 của HĐND tỉnh ban 

hành quy định về phân cấp thẩm 

quyền xác lập quyền SHTD 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 thì thẩm quyền xác 

lập quyền SHTD và phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được 

xác lập quyền SHTD đối với tài 

sản là động sản (do người dân tự 

nguyện giao nộp cho Nhà nước 

trong đó có động vật hoang dã) 

thuộc về UBND tỉnh. 

 III. Lĩnh vực Công thương     

1 

Lĩnh vực Thương mại (Thị trường trong nước) 

- Thủ tục tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá  

- Thủ tục tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá 

 Theo khoản 2 Điều 8 và khoản 

2 Điều 13, Thông tư 

08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 

6 năm 2017 của Bộ Công 

Thương quy định về đăng ký 

giá, kê khai giá sữa và thực 

phẩm chức năng dành cho trẻ em 

dưới 06 tuổi, quy định: “Trong 

trường hợp cần thiết, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ủy quyền Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tiếp nhận, 

rà soát biểu mẫu đăng ký giá và 

kê khai giá của thương nhân 

trên địa bàn”. 

UBND tỉnh 
Ủy quyền UBND cấp 

huyện  

 Đề xuất 

của Sở 

Công 

thương 

 IV. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư      

1 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP 

Quy định chi tiết một số điều 
UBND tỉnh UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở KH&ĐT 



3 

STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

của Luật Hợp tác xã (Điểm a 

Khoản 1 Điều 6: Liên hiệp HTX, 

quỹ tín dụng nhân dân đăng ký 

tại phòng tài chính - kế hoạch 

thuộc UBND cấp huyện). 

- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT 

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác 

xã và chế độ báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp tác xã 

(Khoản 1 Điều 3: Chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp HTX, 

quỹ tín dụng nhân dân đăng ký 

tại phòng tài chính - kế hoạch 

thuộc UBND cấp huyện nơi liên 

hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân 

dân đặt chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh). 

 V. Lĩnh vực Tài chính     

1 

Quyết định giao tài sản cho tổ chức chủ trì theo hình 

thức quy định tại điểm a Khoản 1Điều 7 Nghị định số 

70/2018/NĐ-CP là cơ quan,  tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương 

Điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị 

định70/2018/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh,  

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở Tài 

chính 

2 

Quyết định bán tài sản trực tiếp cho tổ chức,cá nhân 

chủ trì quy định tạiKhoản 2 Điều 7 Nghị 

định70/2018/NĐ-CP 

Điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị 

định 70/2018/NĐ-CP 

 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh 

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở Tài 

chính 

3 

Quyết định Điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương 

quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 

70/2018/NĐ-CP 

Điểm d Khoản 2 Điều 9 Nghị 

định 70/2018/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, 

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở Tài 

chính 

4 

Quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản quy định tại 

các điểm b, c và d Khoản 4 Điều 7 Nghị định 

70/2018/NĐ-CP 

Điểm đ Khoản 2 Điều 9 Nghị 

định 70/2018/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, 

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở Tài 

chính 



4 

STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

5 
Quyết định thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý 

Khoản 2 Điều 22 Nghị định 

33/2019/NĐ-CP 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, 

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở Tài 

chính 

6 

Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ bị mất, bị huỷ hoại trong trường hợp do 

thiên tai, hoả hoạn hoặc các nguyên nhân khác 

Khoản 2 Điều 23 Nghị định 

33/2019/NĐ-CP 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh,  

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở Tài 

chính 

7 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nghị định 99/2021/NĐ-CP 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Theo nhiệm vụ, quyền 

hạn 

Đề xuất của 

Sở Tài 

chính (Đề 

nghị bãi bỏ 

Quyết định số 

832/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2016) 

 VI. Lĩnh vực Xây dựng     

1 

 Thẩm định giá trị dự toán tại bước thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở. 

(Hiện nay UBND tỉnh giao trong các quyết định đầu tư 

cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng) 

 

Tại điểm c khoản 1 Điều 83 Luật 

số: 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 của Quốc Hội có quy 

định về việc thẩm định thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở của chủ đầu tư như sau:  

“c) Việc lập dự toán xây dựng 

công trình; sự phù hợp của giá 

trị dự toán xây dựng công trình 

với giá trị tổng mức đầu tư xây 

dựng; xác định giá trị dự toán 

xây dựng công trình.”  

 

Sở Xây dựng Chủ đầu tư 

Đề xuất của 

Sở Xây 

dựng 

 VII. Lĩnh vực Giao thông vận tải      

1 

Lĩnh vực đường bộ: 16 TTHC 

- Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác 

- Công bố đưa bến xe khách vào khai thác 

- Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác  

- Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác 

 
Sở Giao 

thông vận tải 
UBND cấp huyện  



5 

STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 

dùng lần đầu 

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 

dùng bị mất 

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên 

dùng 

- Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một 

tỉnh, thành phố 

- Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương khác chuyển đến 

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 

dùng có thời hạn 

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 

dùng 

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên 

dùng 

- Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

- Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch 

- Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du 

lịch 

- Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch 

2 

Lĩnh vực đường thủy nội địa: 22 TTHC  

- Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 

nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương 

- Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước trên tuyến 

đường thủy nội địa địa phương (không thuộc vùng nước 

trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc 

khu vực hàng hải), được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao 

hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát 

- Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước 

trên tuyến đường thủy nội địa địa phương (không thuộc 

vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng 

 
Sở Giao 

thông vận tải 
UBND cấp huyện  



6 

STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

biển hoặc khu vực hàng hải), được đánh dấu, xác định vị trí 

bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát 

- Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu 

- Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa 

- Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội 

địa 

- Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa 

trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ 

thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa 

- Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa 

- Thiết lập khu neo đậu 

- Công bố hoạt động khu neo đậu 

- Công bố đóng khu neo đậu 

- Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với 

công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa 

- Thoả thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa 

- Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 

sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 

- Công bố hoạt động bến thủy nội địa  

- Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội 

địa phục vụ thi công công trình chính 

- Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa 

- Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới 

nước lần đầu 

- Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới 

nước 

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động 

vui chơi, giải trí dưới nước  

- Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới 

- Cấp, cấp lại chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn. 

 VIII. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 
Sở KH&CN không đề xuất phân 

cấp, ủy quyền 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

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

1 

Thực hiện các nội dung giải quyết chế độ chính sách 

về mai táng phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND tỉnh đối với các đối tượng có liên quan: 

- Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với diện 

đối tượng theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg 

- Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với diện 

đối tượng theo QĐ số 290/2005/QĐ-TTg 

- Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với diện 

đối tượng theo QĐ số 49/2015/QĐ-TTg 

 UBND tỉnh 

 

Phân cấp cho UBND 

cấp huyện Thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Sở 

LĐTBXH đối với các 

diện đối tượng có liên 

quan 

Đề xuất của 

Sở LĐ-

TB&XH 

2 

Thực hiện các nội dung giải quyết chế độ chính sách 

về mai táng phí thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND tỉnh đối với các đối tượng có liên quan: 

- Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với diện 

đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

- Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với TNXP 

thời kỳ chống Pháp theo Quyết định 170/2008/QĐ-

TTg 

 UBND tỉnh 

Phân cấp cho UBND 

cấp huyện Thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Sở 

LĐTBXH đối với các 

diện đối tượng có liên 

quan 

Đề xuất của 

Sở LĐ-

TB&XH 

 X. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo     

1 

Thẩm quyền trong việc quản lý dạy thêm, học thêm 

(cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các 

trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung 

thuộc chương trình THPT hoặc thuộc nhiều chương 

trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình 

THPT). 

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT 

ngày 16/5/2012 Ban hành quy 

định về dạy thêm, học thêm. 

Chủ tịch 

UBND  tỉnh 

Uỷ quyền cho Giám 

đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo  

Đề xuất của 

Sở GD&ĐT 

 XI. Lĩnh vực Y tế     

1 

 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước  

(Ngày 24/8/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn 

số 227/UBND-VP6 về việc tổ chức tiếp nhận, rà soát 

hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước, trong 

đó giao Sở Y tế tỉnh Nam Định tổ chức tiếp nhận rà 

soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 

của các cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc trên địa bàn 

 Điểm b, Khoản 3, Điều 131 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành 

Luật dược quy định: “UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

UBND tỉnh UBND cấp huyện  

- Đề xuất 

của Sở Y tế 

- Đề nghị 

Sở Y tế xem 

xét lại năng 

lực của 

UBND cấp 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

tỉnh). ương tổ chức tiếp nhận và rà 

soát hồ sơ kê khai lại giá thuốc 

sản xuất trong nước của các cơ 

sở có trụ sở sản xuất thuốc tại 

địa bàn tỉnh, thành phố”.  

huyện đối 

với nội 

dung này  

2 Quản lý Trung tâm y tế huyện (khi có đủ điều kiện) 

Thông tư 37/2021/TT-BYT 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây 

gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) và Phòng Y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp 

huyện). 

Sở Y tế UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

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

1 

UBND cấp tỉnh nơi tổ chức biểu diễn tiếp nhận thông 

báo của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành 

trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; 

Điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị 

định số  144/2020/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Đề xuất của 

Sở  VH-

TT&DL 

2 

UBND cấp tỉnh nơi tổ chức cuộc thi, liên hoan tiếp 

nhận thông báo của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, 

ban, ngành Trung ương, cơ quan trung ương của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; 

Điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị 

định số  144/2020/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Đề xuất của 

Sở  VH-

TT&DL 

3 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền dừng hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật là cơ quan tiếp nhận thông báo hoặc cơ 

quan có thẩm quyền chấp thuận quy định tại Nghị định 

này. 

Khoản 2 Điều 17 Nghị định số  

144/2020/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Đề xuất của 

Sở  VH-

TT&DL 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

4 

Thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi, 

liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi 

người đẹp, người mẫu 

Điều 18 Nghị định số  

144/2020/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Đề xuất của 

Sở  VH-

TT&DL 

5 
Lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn 

nghệ thuật nhằm mục đích thương mại 

Điều 23 Nghị định số  

144/2020/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Đề xuất của 

Sở  VH-

TT&DL 

6 
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên 

địa bàn quản lý 

Điểm a khoản 2 Điều 10  Nghị 

định số  144/2020/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Đề xuất của 

Sở  VH-

TT&DL 

7 
Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ 

thuật biểu diễn trên địa bàn quản lý 

Điểm a khoản 2 Điều 13  Nghị 

định số  144/2020/NĐ-CP 
UBND tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Đề xuất của 

Sở  VH-

TT&DL 

 XIII. Lĩnh vực Tư pháp     

1 
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng và sáp nhập 

văn phòng công chứng 
 UBND tỉnh Sở Tư pháp  

Đề xuất của 

Sở Tư pháp 

3 

Phê duyệt đề án thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng 

công chứng; cho phép thành lập, thu hồi quyết định 

cho phép thành lập, hợp nhất theo quy định pháp luật; 

(Thẩm quyền này, Sở Tư pháp đề xuất phân cấp 02 

TTHC) 

Điểm b khoản 15 Điều 2 Thông 

tư số 07/2020/TT-BTP 
UBND tỉnh Sở Tư pháp 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

4 

Quyết định cho phép và thu hồi quyết định cho phép 

thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi 

loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám 

định của Văn phòng giám định tư pháp 

Điểm a khoản 16 Điều 2 Thông 

tư số 07/2020/TT-BTP 
UBND tỉnh Sở Tư pháp 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

5 

Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở 

địa phương; cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, 

hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của 

Văn phòng Thừa phát lại 

Điểm b khoản 21 Điều 2 Thông 

tư số 07/2020/TT-BTP 
UBND tỉnh Sở Tư pháp 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 

6 

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, giải thể, sáp nhập Chi 

nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bổ 

nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý, miễn nhiệm và 

thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, cấp lại thẻ trợ giúp 

Điểm c khoản 13 Điều 2 Thông 

tư số 07/2020/TT-BTP 
UBND tỉnh Sở Tư pháp 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

viên pháp lý. 

 XIV. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường     

 Khí tượng, thủy văn     

1 
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) 

Luật Khí tượng thủy văn năm 

2015; Điều 18 Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tượng thủy văn 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

2 
Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) 

Luật Khí tượng thủy văn năm 

2015; Điều 16 Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khí tượng thủy văn 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

3 

Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu 

hoặc văn bản yêu cầu 

Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo năm 2015; Điều 

14 Thông tư 20/2016/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về xây 

dựng, khai thác và sử dụng cơ sở 

dữ liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

4 Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm 

Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo năm 2015 

Điều 52 Nghị định 40/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo. 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

5 Thủ tục gia hạn thời hạn giao khu vực biển 

Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo năm 2015 

Điều 11 Nghị định 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/2/2021 của Chinh 

phủ quy định việc giao các khu 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

vực biển nhất định cho tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển 

6 Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm 

Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo năm 2015 

Điều 53 Nghị định 40/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo. 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

 Tài nguyên nước     

7 
Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

quy mô vừa và nhỏ 

Khoản 2, Điều 11, Thông tư 

40/2014/TT-BTNMT ngày 

11/7/2014 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

8 

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới 

đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày 

đêm 

Điều 28, Nghị định 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 

UBND tỉnh 

Phân cấp theo quy mô: 

lưu lượng dưới 

100m3/ngày đêm phân 

cấp cho UBND cấp 

huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

9 

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu 

lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy 

dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng 

dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm 

Điều 28, Nghị định 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 

UBND tỉnh 

Phân cấp theo quy mô 

(đối với khai thác nước 

mặt cho các mục đích 

khác lưu lượng dưới 

500m3/ngày đêm): 

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

10 

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với 

công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp 

tỉnh) 

Điều 28, Nghị định 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 

UBND tỉnh 

Phân cấp theo quy mô 

(lưu lượng dưới 

100m3/ngày đêm): 

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

11 
Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh) 

Khoản 2, Điều 11, Thông tư 

40/2014/TT-BTNMT ngày 

11/7/2014 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

12 
Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp 

tỉnh) 

Điều 28, Nghị định 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 

UBND tỉnh 

Căn cứ theo Quy mô để 

phân cấp cho UBND 

cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

13 
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành 

nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 

Khoản 2, Điều 11, Thông tư 

40/2014/TT-BTNMT ngày 

11/7/2014 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

14 
Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành 

nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 

Khoản 2, Điều 11, Thông tư 

40/2014/TT-BTNMT ngày 

11/7/2014 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

15 

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 

thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu 

lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 

Điều 28, Nghị định 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

16 

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm 

dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm 

Điều 28, Nghị định 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

17 

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với 

công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích 

khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia 

hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 

cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu 

lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm 

Điều 28, Nghị định 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 

UBND tỉnh 

Phân cấp theo quy mô 

(cho các mục đích khác 

với lưu lượng dưới 

500m3/ngày đêm): 

UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

18 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới 

hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy 

điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh) 

Khoản 3, Điều 12, Nghị định 

43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 
UBND tỉnh UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

 Địa chất và khoáng sản     

19 

Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy 

mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm 

dò khoáng sản 

Điều 32 Nghị định 

158/2016/NĐ-CP 
UBND tỉnh UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

20 
Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 

(cấp tỉnh) 

Khoản 2, Khoản 3 Điều 82 Luật 

Khoáng sản số 60/2010/QH12 
UBND tỉnh UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

21 
Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

(cấp tỉnh) 

Khoản 2, Khoản 3 Điều 82 Luật 

Khoáng sản số 60/2010/QH12 
UBND tỉnh UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

22 

Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối 

với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã 

được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có 

hiệu lực) (Cấp tỉnh) 

Đã hủy bỏ UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

23 

Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại 

một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp 

tỉnh) 

Khoản 2,Khoản 3 Điều 82 Luật 

Khoáng sản số 60/2010/QH12 
UBND tỉnh UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

 Đất đai     

24 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) 
Thông tư số 34/2014/TT-

BTNMT 
UBND tỉnh 

Sở Tài nguyên  

và Môi trường 

Đề xuất của 

Sở TN&MT 

25 

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi 

trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở 

có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng 

thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với 

trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức 

kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh) 

Thực hiện theo trình tự thủ tục 

như đối với trường hợp được 

UBND tỉnh ủy quyền trong 

trường hợp có cả đối tượng quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 66 Luật Đất đai. 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

26 

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo 

pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu 

hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(TTHC cấp tỉnh) 

- Thực hiện theo trình tự thủ tục 

như đối với trường hợp được 

UBND tỉnh ủy quyền trong 

trường hợp có cả đối tượng quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 66 Luật Đất đai. 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 

27 

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng (TTHC cấp tỉnh) 

- Tại Khoản 3, Điều 66 Luật Đất 

đai năm 2013 có quy định 

trường hợp có cả đối tượng quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 

Điều này thì UBND cấp tỉnh 

quyết định thu hồi đất hoặc ủy 

quyền cho UBND cấp huyện 

quyết định thu hồi. Do vậy, có 

UBND tỉnh UBND cấp huyện 
Đề xuất của 

Sở TN&MT 
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STT Nhiệm vụ, quyền hạn Căn cứ pháp lý Thẩm quyền 
Đối tượng được 

phân cấp, ủy quyền 
Ghi chú 

thể xem xét đề xuất UBND cấp 

huyện thu hồi luôn đối với cả 

trường hợp không lẫn cả 2 đối 

tượng theo quy định để thuận lợi 

cho việc triển khai các bước thực 

hiện các công tác GPMB. 

 XV. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông     

1 
Kiểm tra các điều kiện hoạt động của Văn phòng đại 

diện; trường hợp không đủ điều  

Thông tư số 11/2022/TT-

BTTTT 
UBND tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đề xuất của 

Sở TT&TT 

2 

Phê duyệt 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 ở tỉnh hoặc ra văn bản 

chấp thuận theo quy định 

Thông tư số 11/2022/TT-

BTTTT 
UBND tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đề xuất của 

Sở TT&TT 

3 

TTHC thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành  

- Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có 

chức năng photocopy màu (cấp địa phương);  

- Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp 

địa phương);  

- Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) 

Thông tư số 11/2022/TT-

BTTTT 
UBND tỉnh UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TT&TT 

4 
TTHC thuộc lĩnh vực báo chí: Cho phép họp báo 

(trong nước) 

Thông tư số 11/2022/TT-

BTTTT 
UBND tỉnh UBND cấp huyện 

Đề xuất của 

Sở TT&TT 

5 

Cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép, 

thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ 

chức ở địa phương 

Điểm b khoản 4 Điều 2 Thông 

tư số 11/2022/TT-BTTTT  
UBND tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đề xuất của 

Sở Nội vụ 
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