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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 835 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 08 tháng  5 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế  

trong liñh vƣc̣ thủy lơ ị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn v ề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số  

44/TTr-SNN ngày 26/4/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

thay thế trong liñh vưc̣ thủy lơị th uộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;  

- Cục KSTTHC; Văn phòng Chính phủ; 

- TT. Tỉnh ủy;  

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Các phòng CV, TTTH-CB, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, KSTTHC (HTHT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Hồ Tiến Thiêụ 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ TRONG LIÑH VƢC̣ THỦY LƠỊ THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP HUYỆN,  

UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 835  /QĐ-UBND  ngày  08 tháng  5  năm 2019  của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (21 TTHC) 

I. Danh mục thủ tuc̣ hành chính m ới ban hành ( 12 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực thủy lợi  (12 TTHC) 

01 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và 

công bố công khai quy trình vận hành hồ 

chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh 

30 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 
- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và 

trả kết quả:  

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện:  

Chi cục Thủy Lợi. Địa chỉ: Số 

160A, đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Lạng 

Sơn.  

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

 

-  Luật Thủy lợi 

năm 2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của 

Chính phủ về quản 

lý an toàn đập , hồ 

chứa nước (sau đây 

gọi tắt là Nghị định 

số 114/2018/NĐ-

CP). 

02 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả 

kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

03 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du 

đập trong quá trình thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh 

20 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

04 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh 

20 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

05 

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ 

chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh 

Không quy định thời 

hạn giải quyết 
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Số 

TT 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

06 

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 UBND 

tỉnh 

03 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và 

trả kết quả: 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: 

Chi cục Thủy Lợi. Địa chỉ: Số 

160A, đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

 

- Luật Thủy lợi 

năm 2017; 

- Nghị định  số 

67/2018/NĐ-

CP ngày 14/5/2018  

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy 

lợi (sau đây goị tắt 

là Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP) 

07 

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 UBND 

tỉnh 

03 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

08 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành 

đối với công trình thủy lợi lớn và công 

trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý 

30 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

-  Luật Thủy lợi 

năm 2017; 

- Thông tư số 

 05/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 

15/5/2018 của Bộ 

trưởng Bô ̣Nông 

nghiêp̣ và Phát 

triển nông thôn quy 

điṇh chi tiết môṭ số 

điều của Luâṭ Thủy 

lơị (sau đây goị tắt 

là Thông tư số 

05/2018/TT- 

BNNPTNT) 

09 

Phê duyệt, điều chỉnh phương án cắm 

mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý 

30 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2018-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-thuy-loi-365763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2018-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-thuy-loi-365763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2018-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-thuy-loi-365763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2018-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-thuy-loi-365763.aspx
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Số 

TT 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

10 

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, 

dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và 

trả kết quả:  

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện:  

Chi cục Thủy Lợi. Địa chỉ: Số 

160A, đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

- Luật Thủy lợi 

năm 2017; 

- Nghị định  số 

67/2018/NĐ-CP. 

11 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên 

cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

10 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

12 
Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
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II. Danh mục thủ tuc̣ hành chính thay th ế (09 TTHC) 

Số 

TT 

Số TT taị 

QĐ công 

bố của 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên TTHC đƣợc 

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cƣ́ 

pháp lý 

Lĩnh vực Thủy lợi (09 TTHC) 

01 

STT 4  

mục I  

phần I 

Quyết điṇh 

số 

1732/QĐ-

UBND 

ngày 

18/9/2017 

BNN-

LSN-

288214 

Cấp giấy phép cho 

các hoạt động xây 

dựng kho, bến bãi, 

bốc dỡ; tập kết 

nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, vật 

tư, phương tiện; 

xây dựng chuồng 

trại chăn thả gia 

súc, nuôi trồng 

thủy sản; chôn phế 
thải, chất thải 

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 UBND tỉnh 

25 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện:  

Chi cục Thủy Lợi. 

Địa chỉ: Số 160A, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh 

, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 
ích. 

- Luật Thủy 

lợi năm 

2017; 

- Nghị định 

 số 

67/2018/NĐ

-CP. 

02 

Cấp giấy phép nuôi 

trồng thủy sản thuộc 

thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh. 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
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Số 

TT 

Số TT taị 

QĐ công 

bố của 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên TTHC đƣợc 

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Căn cƣ́ 

pháp lý 

03 

STT 5 mục 

I phần I 

Quyết điṇh 

số 

1732/QĐ-

UBND 

ngày 

18/9/2017 

T-LSN-

267875-

TT 

Cấp giấy phép xả 

nước thải vào hệ 

thống công trình 

thủy lợi thuộc tỉnh 

quản lý; hệ thống 

công trình thủy lợi 

liên tỉnh, công trình 

thủy lợi quan trọng 

quốc gia với lưu 

lượng xả nhỏ hơn 
1000m

3
/ngày đêm. 

Cấp 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 UBND tỉnh 

30 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện:  

Chi cục Thủy Lợi. 

Địa chỉ: Số 160A, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh 

, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 
Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả qua  

dịch vụ bưu chính 
công ích. 

- Luật Thủy 

lợi năm 

2017; 

- Nghị định 

 số 

67/2018/NĐ

-CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
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Số 

TT 

Số TT taị 

QĐ công 

bố của 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên TTHC đƣợc 

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Căn cƣ́ 

pháp lý 

04 

STT 2 mục 

I phần I 

Quyết điṇh 

số 

1732/QĐ-

UBND 

ngày 

18/9/2017 

T-LSN-

287672-

TT 

Cấp giấy phép cho 

hoạt động giao thông 

vận tải của xe cơ 

giới trong phạm vi 

bảo vệ công trình 

thủy lợi, trừ các 

trường hợp sau: a) 

Các loại xe mô tô hai 

bánh, xe gắn máy, xe 

cơ giới dùng cho 

người tàn tật; b) Xe 

cơ giới đi trên đường 

giao thông công 

cộng trong phạm vi 

bảo vệ công trình 

thủy lợi; c) Xe cơ 

giới đi qua công 

trình thủy lợi kết hợp 

đường giao thông 

công cộng có trọng 

tải, kích thước phù 

hợp với tiêu chuẩn 

thiết kế của công 

trình thủy lợi . 

Cấp giấy phép 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 

của UBND tỉnh. 

 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện:  

Chi cục Thủy Lợi. 

Địa chỉ: Số 160A, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh 

, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 
Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả qua  

dịch vụ bưu chính 
công ích. 

- Luật Thủy 

lợi năm 

2017; 

- Nghị định 

 số 

67/2018/NĐ

-CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
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Số 

TT 

Số TT taị 

QĐ công 

bố của 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên TTHC đƣợc 

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Căn cƣ́ 

pháp lý 

05 

STT 1 mục 

I phần I 

Quyết điṇh 

số 

1732/QĐ-

UBND 

ngày 

18/9/2017 

BNN-

LSN-

288199 

Cấp giấy phép cho 

hoạt động trồng 

cây lâu năm thuộc 

rễ ăn sâu trên 1m 

trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy 

lợi thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

UBND các tỉnh, 

thành phố trực 
thuộc trung ương 

Cấp giấy phép cho các 

hoạt động trồng cây lâu 

năm trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi 

thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện:  

Chi cục Thủy Lợi. 

Địa chỉ: Số 160A, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh 

, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 
Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 
ích. 

- Luật Thủy 

lợi năm 

2017; 

- Nghị định 

 số 

67/2018/NĐ

-CP 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
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Số 

TT 

Số TT taị 

QĐ công 

bố của 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên TTHC đƣợc 

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Căn cƣ́ 

pháp lý 

06 

 

STT 3 mục 

I phần I 

Quyết điṇh 

số 

1732/QĐ-

UBND 

ngày 

18/9/2017 

BNN-

LSN-

288205  

Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 

cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy 

lợi được quy định 

tại khoản 2, 3, 5, 6, 

7, 8 Điều 1 Quyết 

định 55/2004/QĐ-

BNN ngày 

01/11/2004 của Bộ 

Nông nghiệp và 
PTNT. 

Cấp gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép: 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 UBND tỉnh 

15 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện:  

Chi cục Thủy Lợi. 

Địa chỉ: Số 160A, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh 

, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 
Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích. 

- Luật Thủy 

lợi năm 

2017; 

- Nghị định 

 số 

67/2018/NĐ

-CP 

07 

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 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-55-2004-qd-bnn-cap-giay-phep-hoat-dong-pham-vi-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-52574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-55-2004-qd-bnn-cap-giay-phep-hoat-dong-pham-vi-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-52574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
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Số 

TT 

Số TT taị 

QĐ công 

bố của 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên TTHC đƣợc 

thay thế 
Tên TTHC thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Căn cƣ́ 

pháp lý 

08 

STT 3 mục 

I phần I 

Quyết điṇh 

số 

1732/QĐ-

UBND 

ngày 

18/9/2017 

BNN-

LSN-

288205  

Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 

cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy 

lợi được quy định 

tại khoản 2, 3, 5, 6, 

7, 8 Điều 1 Quyết 

định 55/2004/QĐ-

BNN ngày 

01/11/2004 của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT. 

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 UBND 

tỉnh 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả:  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện:  

Chi cục Thủy Lợi. 

Địa chỉ: Số 160A, 

đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh 

, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 
Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 
ích. 

- Luật Thủy 

lợi năm 

2017; 

- Nghị định 

 số 

67/2018/NĐ

-CP 

09 

STT 6 mục 

I phần I 

Quyết điṇh 

số 

1732/QĐ-

UBND 

ngày 

18/9/2017 

BNN-

LSN-

288245 

Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 

xả nước thải vào hệ 

thống công trình 

thủy lợi thuộc tỉnh 

quản lý; hệ thống 

công trình thủy lợi 

liên tỉnh, công trình 

thủy lợi quan trọng 

quốc gia với lưu 

lượng xả nhỏ hơn 

1000m
3
/ngày đêm 

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 

UBND tỉnh 

15 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-55-2004-qd-bnn-cap-giay-phep-hoat-dong-pham-vi-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-52574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-55-2004-qd-bnn-cap-giay-phep-hoat-dong-pham-vi-bao-ve-cong-trinh-thuy-loi-52574.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (05 TTHC) 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (05 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Thủy lợi (05 TTHC) 

01 

Thẩm điṇh, phê duyêṭ quy trình vận hành 

đối với công trình thủy lợi do UBND cấp 

tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt) 

30 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 

và trả kết quả:  

Bộ phận Một cửa cấp huyện.  

- Cơ quan thực hiện:  

UBND cấp huyện (Phòng 

Nông nghiệp và PTNT) 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trưc̣ tiếp tại 

Bộ phận Một cửa cấp 

huyện; 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

-  Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Thông tư  số 05/2018/TT-

BNNPTNT.   

02 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và 

công bố công khai quy trình vận hành hồ 

chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND 

huyện 

30 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

-  Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP. 

03 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả 

kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

15 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 
định 

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 

và trả kết quả:  

Bộ phận  Một cửa cấp huyện.  

- Cơ quan thực hiện:  

UBND cấp huyện (Phòng 

Nông nghiệp và PTNT) 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả trưc̣ tiếp tại 

Bộ phận  Một cửa cấp 

huyện; 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

-  Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP. 

04 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du 

đập trong quá trình thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 

02 xã trở lên) 

20 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 
định 

05 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 

02 xã trở lên) 

20 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2018-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-thuy-loi-365763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2018-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-thuy-loi-365763.aspx
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (03  TTHC) 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (05 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vƣc̣ thủy lợi (03 TTHC) 

01 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy 

lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn 

hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và 

nguồn vốn hợp pháp khác của địa 

phương phân bổ dự toán cho UBND cấp 

xã thực hiện) 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ 

 
- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 

và trả kết quả:  

Bộ phận  Một cửa cấp  xã.  

- Cơ quan thực hiện:  

UBND cấp xã   

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Bộ phận 

Một cửa cấp xã  (văn 

phòng UBND cấp xã) 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích 

- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 77/2018/NĐ-

CP ngày 16/5/2018 của 

Chính phủ quy định hỗ trợ 

phát triển thủy lợi nhỏ , thủy 

lơị nôị đồng và tưới tiên tiến, 

tiết kiêṃ nước. 

02 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du 

đập trong quá trình thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp xã 

20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP. 

 

03 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp xã 

20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-77-2018-nd-cp-ho-tro-phat-trien-thuy-loi-nho-thu-loi-noi-dong-va-tuoi-tien-tien-382303.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-77-2018-nd-cp-ho-tro-phat-trien-thuy-loi-nho-thu-loi-noi-dong-va-tuoi-tien-tien-382303.aspx

