
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH, 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỐI VỚI CÁC TTHC ĐÃ ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày      /01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Nơi tiếp nhận hồ sơ

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị Tại
TTPVHCC

Tại 
đơn vị

Tổng thời 
gian giải 

quyết theo 
quy định 

(ngày)

Tổng thời 
gian thực 

hiện sau khi 
cắt giảm 
(ngày)

01 1.000105. 000.00.00.H47 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu 
cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội X 10 07

02 1.003676.000.00.00.H47 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh X 20 15

03 1.009399.000.00.00.H47 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người 
mẫu X 15 10

04 1.009398.000.00.00.H47

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa 
bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn 
quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành 
về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, 
đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng 
biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

X 15 10

05 1.004528.000.00.00.H47 Thủ tục công nhận điểm du lịch

Sở Văn hóa Thể thao 
và Du lịch

X 30 25

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6381


Nơi tiếp nhận hồ sơ

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị Tại
TTPVHCC

Tại 
đơn vị
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(ngày)

06 2.002379.000.00.00.H47
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 
(đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-
quang chẩn đoán trong y tế)

X 10 08

07 2.002382.000.00.00.H47
Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế

X 10 08

08 2.002384.000.00.00.H47
Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế

X 10 05

09 2.002381.000.00.00.H47
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế

X 25 20

10 2.002383.000.00.00.H47
Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế

X 25 20

11 2.002380.000.00.00.H47
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ -Sử dụng thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế

Sở Khoa học và 
Công nghệ

X 25 20

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=269622&qdcbid=39149&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=269619&qdcbid=39149&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=269620&qdcbid=39149&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=269616&qdcbid=39149&r_url=danh_sach_tthc


Nơi tiếp nhận hồ sơ

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Đơn vị Tại
TTPVHCC

Tại 
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Tổng thời 
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hiện sau khi 
cắt giảm 
(ngày)

12 1.002935.000.00.00.H47
Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

X 22 17,5

13 2.001164.000.00.00.H47
Hỗ trợ kinh phí mua kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

X 22 16,5

14 1.004923 .000.00.00.H47
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ 
chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai 
huyện trở lên)

X 63 45

15 1.004921 .000.00.00.H47

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công 
nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức 
cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở 
lên)

X 63 45

16 1.003921 .000.00.00.H47

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong 
trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc 
thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân 
tỉnh

X 03 02

17 1.003893 .000.00.00.H47

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong 
trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị 
thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia 
tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền 
cấp phép của  Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

X 03 02



Nơi tiếp nhận hồ sơ
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18 1.004427 .000.00.00.H47

Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây 
dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương 
tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm 
dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây 
dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng 
công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp 
phép của Ủy ban nhân dân tỉnh

X 17 15

19 2.001795 .000.00.00.H47
Cấp Giấy phép nổ mìn và các hoạt động 
gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép 
của Ủy ban nhân dân tỉnh

X 10 08

20 2.001791 .000.00.00.H47
Cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc 
thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân 
tỉnh

X 07 05

21 2.001401 .000.00.00.H47

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy 
phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của 
phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ 
giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương 
tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND tỉnh

X 05 04

22 1.003887 .000.00.00.H47

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả 
nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước 
thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc 
hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép 
của Ủy ban nhân dân tỉnh

X 10 08
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23 1.003870 .000.00.00.H47

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy 
phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ 
mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc 
thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân 
tỉnh

X 07 05

24 1.003232 .000.00.00.H47

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công 
bố công khai quy trình vận hành hồ chứa 
nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân tỉnh

X 30 25

25 1.003221 .000.00.00.H47

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả 
kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 
tỉnh

X 15 12


