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A. CĂN CỨ BAN HÀNH :
- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;
- Nghị định số 66/ 2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
- Nghị định số 23/ 2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ;
- Nghị định số 136/ 2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 58/ 2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 44/ 2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 45/ 2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 05/ 2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 25/ 2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 21/ 2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 47/ 2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 20/ 2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày
09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công
Thương;
- Quyết định số 813/ QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Nam;
- TCVN ISO 9001:2015.

B. NỘI DUNG QUY TRÌNH (18 quy trình)
1. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo
UBND cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình
phê duyệt

Phòng chuyên môn
thuộc UBND cấp
huyện

18 ngày
làm việc

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo
UBND cấp huyện

03 ngày
làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, lưu trữ
hồ sơ, chuyển kết quả
cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Văn phòng
UBND cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo UBND
huyện xử lý
Lãnh đạo UBND huyện chủ trì điều
phối thẩm định; chuyển hồ sơ cho
phòng chuyên môn xử lý
Công chức Phòng chuyên môn thẩm
định và tổng hợp hoàn thiện hồ sơ
trình lãnh đạo UBND cấp huyện
Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt và
chuyển kết quả cho Bộ phận Văn thư
Văn phòng UBND cấp huyện
Bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng
UBND cấp huyện vào số văn bản,
lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ
phận Một cửa cấp huyện
Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp
nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử,

7

Các bước
1

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

3

4

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
xác nhận trên phần mềm kết quả đã
có, kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có)
và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7

23 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

2. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân cấp
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo
UBND cấp huyện, xã

04 giờ
làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình
phê duyệt

Phòng chuyên môn
thuộc UBND

18 ngày
làm việc

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo
UBND cấp huyện, xã

03 ngày
làm việc

Bước 5

Vào số văn bản, lưu trữ
hồ sơ, chuyển kết quả
cho Bộ phận Một cửa

Văn thư Văn phòng
UBND cấp huyện/
Văn thư xã

04 giờ
làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa
cấp huyện, xã

04 giờ
làm việc

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức tại Bộ phận Một cửa kiểm
tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ
cho lãnh đạo xử lý
Chủ trì điều phối thẩm định; chuyển
hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý
Công chức Phòng chuyên môn thẩm
định và tổng hợp hoàn thiện hồ sơ
trình lãnh đạo UBND cấp huyện, xã
Lãnh đạo UBND huyện, xã phê
duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận
Văn thư Văn phòng UBND cấp
huyện/Văn thư xã
Bộ phận Văn thư thuộc Văn phòng
UBND cấp huyện/Văn thư xã vào số
văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết
quả cho Bộ phận Một cửa cùng cấp
Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp
nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử,
xác nhận trên phần mềm kết quả đã
có, kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có)
và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2

3

4

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6

7

23 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

3. Hỗ trợ dự án liên kết
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo
UBND cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định
hồ sơ

Bước 4

Thành lập Hội đồng
thẩm định của huyện

Bước 5

Tổ chức họp Hội đồng
thẩm định của huyện để
thẩm định hồ sơ

Các bước

Bước 6

Trình Lãnh đạo UBND
cấp tỉnh phê duyệt

Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Phòng Kinh
tế cấp huyện
Phòng Nông nghiệp
& PTNT/Phòng Kinh
tế và Phòng Nội vụ
cấp huyện
Phòng Nông nghiệp
& PTNT/Phòng Kinh
tế, Hội đồng thẩm
định cấp huyện
Phòng Nông nghiệp
& PTNT/Phòng Kinh
tế cấp huyện

05 ngày
làm việc
03 ngày
làm việc

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa
kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ,
chuyển Lãnh đạo UBND cáp huyện xử lý
hồ sơ
Chủ trì thẩm định, chuyển hồ sơ đến Phòng
Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế để
thực hiện công việc
Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và
PTNT/Phòng Kinh tế chuyển hồ sơ đến bộ
phận chuyên môn để thực hiện công việc.
Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh
tế phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu
UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm
định cấp huyện để thẩm định hồ sơ

7

10 ngày
làm việc

Hội đồng thẩm định cấp huyện họp thẩm
định hồ sơ và ban hành Biên bản cuộc họp

02 ngày
làm việc

Căn cứ Biên bản thẩm định hồ sơ của Hội
đồng thẩm định cấp huyện, Phòng Nông
nghiệp & PTNT/Phòng Kinh tế lập Tờ
trình đề nghị UBND cấp huyện xem xét, ra

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 7

Phê duyệt kết quả

UBND cấp huyện

01 ngày
làm việc

Văn thư Văn phòng
UBND cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Các bước

Bước 8

Bước 9

Vào số văn bản, chuyển
kết quả cho Bộ phận
Một cửa
Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Quyết định phê duyệt.
Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ra
Quyết định phê duyệt, chuyển kết quả cho
Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện
Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện vào
số văn bản, chuyển kết quả cho Bộ phận
Một cửa
Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận
kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận
trên phần mềm kết quả đã có, kiểm tra, thu
phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân

7

23 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định 06/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc
công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

4. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
nông, lâm, thủy sản
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

02 giờ
làm việc

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo Phòng
Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Kinh tế
cấp huyện

02 giờ
làm việc

Bước 3

Phân phối công việc

Bộ phận An toàn thực
phẩm thuộc Phòng

02 giờ
làm việc

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, tham
mưu ban hành Thông
báo thời gian xác nhận
kiến thức về an toàn
thực phẩm cho cơ sở

Công chức Bộ phận
An toàn thực phẩm
thuộc Phòng

02 ngày
làm việc

Bước 5

Tổ chức xác nhận kiến
thức cho cơ sở và chấm
bài trắc nghiệm

Bước 6

Thông báo kết quả và

Các bước

Bước 2

Hội đồng xác nhận
kiến thức về an toàn
thực phẩm
Lãnh đạo Phòng

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm
tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thuỷ sản xử lý hồ sơ

7

Chuyển hồ sơ đến Bộ phận An toàn
thực phẩm thực hiện công việc
Chủ trì điều phối thẩm định và
chuyển hồ sơ cho Công chức thực
hiện công việc
Công chức được giao nhiệm vụ thẩm
định, xử lý hồ sơ, tham mưu Thông
báo thời gian xác nhận kiến thức về
an toàn thực phẩm trình Lãnh đạo
Phòng

03 ngày
làm việc

Hội đồng xác nhận kiến thức về an
toàn thực phẩm làm việc

03 ngày

Lãnh đạo Phòng ký Thông báo kết

Các bước
1

Bước 7

Bước 8

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2
cấp Giấy xác nhận

3
Nông nghiệp và
PTNT/Kinh tế cấp
huyện
Văn thư Phòng Nông
nghiệp và PTNT/Kinh
tế cấp huyện

4
làm việc

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 giờ
làm việc

Vào số văn bản, lưu trữ
hồ sơ, chuyển kết quả
cho Bộ phận Một cửa
Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

01 giờ
làm việc

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
quả, cấp Giấy xác nhận kiến thức về
an toàn thực phẩm (kèm theo danh
sách) chuyển cho Văn thư
Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ,
chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
cấp huyện
Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp
nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử,
xác nhận trên phần mềm kết quả đã
có, kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có)
và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7

09 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

5. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản (Trường hợp Cơ sở đã được thẩm định để xếp loại trước khi tiến hành nộp hồ sơ)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

02 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo Phòng
Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Kinh tế cấp
huyện

02 giờ
làm việc

Bước 3

Phân phối công việc

Bộ phận An toàn thực
phẩm thuộc Phòng

02 giờ
làm việc

Bước 4

Thẩm tra hồ sơ thẩm
định xếp loại cơ sở

Công chức Bộ phận
An toàn thực phẩm
thuộc Phòng

02 ngày
làm việc

Bước 5

Thông báo kết quả và ra
Quyết định cấp Giấy
chứng nhận

Lãnh đạo Phòng
Nông nghiệp và
PTNT/Kinh tế cấp
huyện

01 ngày
làm việc

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm
tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thuỷ sản xử lý hồ sơ

7

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận An toàn
thực phẩm thực hiện công việc
Chủ trì điều phối thẩm định và
chuyển hồ sơ cho Công chức thực
hiện công việc
Công chức được giao nhiệm vụ xem xét
thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở;
tham mưu Thông báo kết quả thẩm tra,
Quyết định cấp Giấy chứng nhận
Lãnh đạo Phòng ký Thông báo kết
quả và ra Quyết định cấp Giấy chứng
nhận chuyển cho Văn thư

Các bước
1
Bước 6

Bước 7

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

2
3
Vào số văn bản, lưu trữ Văn thư Phòng Nông
hồ sơ, chuyển kết quả
nghiệp và PTNT/Kinh
cho Bộ phận Một cửa
tế cấp huyện
Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
Bộ phận Một cửa
cửa; thông báo cho cá
cấp huyện
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thời gian
thực hiện
4
01 giờ
làm việc

01 giờ
làm việc

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ,
chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
cấp huyện
Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp
nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử,
xác nhận trên phần mềm kết quả đã
có, kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có)
và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7

04 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

6. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản (Trường hợp Cơ sở nộp hồ sơ trước khi thẩm định để xếp loại)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

02 giờ
làm việc

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo Phòng
Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Kinh tế cấp
huyện

02 giờ
làm việc

Bước 3

Phân phối công việc

Bộ phận An toàn thực
phẩm thuộc Phòng

02 giờ
làm việc

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, ban
hành Quyết định thành
lập Đoàn thẩm định

Công chức Bộ phận
An toàn thực phẩm
thuộc Phòng

02 ngày
làm việc

Bước 5

Đoàn thẩm định làm
việc

Bước 6

Thông báo kết quả và ra

Các bước

Bước 2

Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Kinh tế cấp
huyện
Lãnh đạo Phòng

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm
tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thuỷ sản xử lý hồ sơ

7

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận An toàn
thực phẩm thực hiện công việc
Chủ trì điều phối thẩm định và
chuyển hồ sơ cho Công chức thực
hiện công việc
Công chức được giao nhiệm vụ xem
xét thẩm tra, xử lý hồ sơ tham mưu
Quyết định thành lập Đoàn thẩm
định

08 ngày
làm việc

Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định
trực tiếp ngay tại cơ sở

01 ngày

Lãnh đạo Phòng ký Thông báo kết

Các bước
1

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2
Quyết định cấp Giấy
chứng nhận

3
Nông nghiệp và
PTNT/Kinh tế cấp
huyện
Văn thư Phòng Nông
nghiệp và PTNT/Kinh
tế cấp huyện

4
làm việc

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ
hồ sơ, chuyển kết quả
cho Bộ phận Một cửa

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
quả và ra Quyết định cấp Giấy chứng
nhận chuyển cho Văn thư

7

01 giờ
làm việc

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ,
chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 giờ
làm việc

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp
nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử,
xác nhận trên phần mềm kết quả đã
có, kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có)
và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

12 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

7. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm
thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) (Trường hợp Cơ sở đã được thẩm
định để xếp loại trước khi tiến hành nộp hồ sơ)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

02 giờ
làm việc

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo Phòng
Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Kinh tế cấp
huyện

02 giờ
làm việc

Bước 3

Phân phối công việc

Bộ phận An toàn thực
phẩm thuộc Phòng

02 giờ
làm việc

Bước 4

Thẩm tra hồ sơ thẩm
định xếp loại cơ sở

Công chức Bộ phận
An toàn thực phẩm
thuộc Phòng

02 ngày
làm việc

Bước 5

Thông báo kết quả và ra
Quyết định cấp lại Giấy
chứng nhận

Lãnh đạo Phòng
Nông nghiệp và
PTNT/Kinh tế cấp
huyện

01 ngày
làm việc

Các bước

Bước 2

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm
tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thuỷ sản xử lý hồ sơ

7

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận An toàn
thực phẩm thực hiện công việc
Chủ trì điều phối thẩm định và
chuyển hồ sơ cho Công chức thực
hiện công việc
Công chức được giao nhiệm vụ xem xét
thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở;
tham mưu Thông báo kết quả thẩm tra,
Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận
Lãnh đạo Phòng ký Thông báo kết
quả và ra Quyết định cấp lại Giấy
chứng nhận chuyển cho Văn thư

Các bước
1
Bước 6

Bước 7

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

2
3
Vào số văn bản, lưu trữ Văn thư Phòng Nông
hồ sơ, chuyển kết quả
nghiệp và PTNT/Kinh
cho Bộ phận Một cửa
tế cấp huyện
Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
Bộ phận Một cửa
cửa; thông báo cho cá
cấp huyện
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thời gian
thực hiện
4
01 giờ
làm việc

01 giờ
làm việc

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ,
chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
cấp huyện
Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp
nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử,
xác nhận trên phần mềm kết quả đã
có, kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có)
và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7

04 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

8. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm
thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) (Trường hợp Cơ sở nộp hồ sơ
trước khi thẩm định để xếp loại)
a. Trình tự thực hiện:
Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

02 giờ
làm việc

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo Phòng
Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Kinh tế cấp
huyện

02 giờ
làm việc

Bước 3

Phân phối công việc

Bộ phận An toàn thực
phẩm thuộc Phòng

02 giờ
làm việc

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, ban
hành Quyết định thành
lập Đoàn thẩm định

Công chức Bộ phận
An toàn thực phẩm
thuộc Phòng

02 ngày
làm việc

Bước 5

Đoàn thẩm định làm
việc

Bước 6

Thông báo kết quả và ra

Bước 2

Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Kinh tế cấp
huyện
Lãnh đạo Phòng

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm
tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thuỷ sản xử lý hồ sơ

7

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận An toàn
thực phẩm thực hiện công việc
Chủ trì điều phối thẩm định và
chuyển hồ sơ cho Công chức thực
hiện công việc
Công chức được giao nhiệm vụ xem
xét thẩm tra, xử lý hồ sơ tham mưu
Quyết định thành lập Đoàn thẩm
định

08 ngày
làm việc

Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định
trực tiếp ngay tại cơ sở

01 ngày

Lãnh đạo Phòng ký Thông báo kết

Các bước

Trình tự thực hiện

1

2
Quyết định cấp lại Giấy
chứng nhận

Bước 7

Vào số văn bản, lưu trữ
hồ sơ, chuyển kết quả
cho Bộ phận Một cửa

Bước 8

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

3
Nông nghiệp và
PTNT/Kinh tế cấp
huyện
Văn thư Phòng Nông
nghiệp và PTNT/Kinh
tế cấp huyện

4
làm việc

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
quả và ra Quyết định cấp lại Giấy
chứng nhận chuyển cho Văn thư

7

01 giờ
làm việc

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ,
chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 giờ
làm việc

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp
nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử,
xác nhận trên phần mềm kết quả đã
có, kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có)
và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

12 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

9. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm
thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung
thông tin trên Giấy chứng nhận)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

02 giờ
làm việc

Điều phối/phân phối
công việc

Lãnh đạo Phòng
Phòng Nông nghiệp
và PTNT/Kinh tế cấp
huyện

02 giờ
làm việc

Bước 3

Phân phối công việc

Bộ phận An toàn thực
phẩm thuộc Phòng

02 giờ
làm việc

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, ban
hành Quyết định cấp lại
Giấy chứng nhận

Công chức Bộ phận
An toàn thực phẩm
thuộc Phòng

01 ngày
làm việc

Ban hành Quyết định
cấp lại Giấy chứng nhận

Lãnh đạo Phòng
Nông nghiệp và
PTNT/Kinh tế cấp
huyện

01 ngày
làm việc

Các bước

Bước 2

Bước 5

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm
tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và
lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Chi cục
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thuỷ sản xử lý hồ sơ

7

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận An toàn
thực phẩm thực hiện công việc
Chủ trì điều phối thẩm định và
chuyển hồ sơ cho Công chức thực
hiện công việc
Công chức được giao nhiệm vụ xem
xét thẩm tra, xử lý hồ sơ, tham mưu
Quyết định thành lập Đoàn thẩm
định trình Lãnh đạo
Lãnh đạo Phòng ký Thông báo kết
quả và ra Quyết định cấp lại Giấy
chứng nhận chuyển cho Văn thư

Các bước
1
Bước 6

Bước 7

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

2
3
Vào số văn bản, lưu trữ Văn thư Phòng Nông
hồ sơ, chuyển kết quả
nghiệp và PTNT/Kinh
cho Bộ phận Một cửa
tế cấp huyện
Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
Bộ phận Một cửa
cửa; thông báo cho cá
cấp huyện
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thời gian
thực hiện
4
01 giờ
làm việc

01 giờ
làm việc

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ,
chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
cấp huyện
Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp
nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử,
xác nhận trên phần mềm kết quả đã
có, kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có)
và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7

03 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

10. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

03 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng
chuyên môn thuộc
UBND cấp huyện

13 giờ
làm việc

Bước 4

Thẩm định, kiểm tra, xử
lý hồ sơ

UBND cấp huyện, các
đơn vị có liên quan

54 ngày

Bước 5

Phê duyệt

UBND cấp huyện

05 ngày

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ
sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên
môn xử lý hồ sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Kiểm tra, xử lý, thông báo Phương
án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy
sản theo quy định
UBND cấp huyện, các đơn vị có liên
quan tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm
tra thực tế; Chuyển lãnh đạo UBND
cấp huyện thẩm định và ký trả kết
quả
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định và ký trả kết quả
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến

7

Các bước
1

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2
lệ phí (nếu có)

3

4

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân

7

Bước 1, 2,
3: 03 ngày
làm việc
Bước 4, 5,
6: 60 ngày

b. Thành phần hồ sơ:
Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố
danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

11. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
(Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng
chuyên môn thuộc
UBND cấp huyện

04 ngày
làm việc

Bước 4

Phê duyệt

UBND cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Các bước

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ
sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Kiểm tra, xử lý; Chuyển lãnh đạo
UBND cấp huyện thẩm định và ký
trả kết quả
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định và ký trả kết quả
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân

7

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2

3

4
làm việc

1

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6

7

b. Thành phần hồ sơ:
Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố
danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

12. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
(Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai
thác nguồn lợi thủy sản)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

03 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng
chuyên môn thuộc
UBND cấp huyện

13 giờ
làm việc

Bước 4

Thẩm định, kiểm tra, xử
lý hồ sơ

UBND cấp huyện, các
đơn vị có liên quan

54 ngày

Bước 5

Phê duyệt

UBND cấp huyện

05 ngày

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ
sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Kiểm tra, xử lý, thông báo Phương
án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy
sản theo quy định
UBND cấp huyện, các đơn vị có liên
quan tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm
tra thực tế; Chuyển lãnh đạo UBND
cấp huyện thẩm định và ký trả kết
quả
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định và ký trả kết quả
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên

7

Các bước
1

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

3

4

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân

7

Bước 1, 2,
3: 03 ngày
làm việc
Bước 4, 5,
6: 60 ngày

b. Thành phần hồ sơ:
Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố
danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

13. Công bố mở cảng cá loại 3
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

02 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 3

Thẩm định, kiểm tra,
xử lý hồ sơ

UBND cấp huyện, các
đơn vị có liên quan

3,5 ngày
làm việc

Bước 4

Phê duyệt

UBND cấp huyện

Bước 5

Xử lý kết quả

UBND cấp huyện

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,

Các bước

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày
làm việc
02 ngày
làm việc
02 giờ
làm việc

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ
sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng,
đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện
UBND cấp huyện, các đơn vị có liên
quan tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra
thực tế; Chuyển lãnh đạo UBND cấp
huyện thẩm định và ký trả kết quả
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định và ký trả kết quả

7

Thông báo Quyết định mở cảng cá
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến

Các bước
1

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2
lệ phí (nếu có)

3

4

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân

7

08 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố
danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

14. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do Ủy ban nhân dân tỉnh
phân cấp
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ

Phòng chuyên môn
thuộc UBND cấp
huyện

02 ngày
làm việc

Bước 4

Thành lập hội đồng thẩm
định, tổng hợp tiếp thu
hoàn chỉnh hồ sơ

Phòng chuyên môn
thuộc UBND cấp
huyện

21 ngày
làm việc

Bước 5

Phê duyệt

UBND cấp huyện

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

Các bước

04 ngày
làm việc
01 ngày
làm việc

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ
sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng,
đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện
Công chức, viên chức phòng chuyên
môn xem xét hồ sơ, tham mưu kiểm
tra, thành lập hội đồng thẩm định hồ
sơ, tiếp thu hoạn chỉnh trình lãnh đạo
ký duyệt
Thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ
(Các đơn vị có liên quan trực tiếp đến
công trình), tiếp thu hoàn chỉnh trình
lãnh đạo ký duyệt
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định, phê duyệt và ký trả kết quả
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,

7

Các bước
1

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

3

4

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân

7

30 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

15. 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 huyện
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

01 ngày
làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình
phê duyệt kết quả

Phòng chuyên môn
thuộc UBND cấp
huyện

23 ngày
làm việc

Bước 4

Phê duyệt

UBND cấp huyện

04 ngày
làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày
làm việc

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ
sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng,
đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện
Công chức, viên chức phòng chuyên
môn xem xét, thẩm định hồ sơ trình
lãnh đạo lãnh đạo phê duyệt
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định, phê duyệt và ký trả kết quả
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân

7

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2

3

4
30 ngày
làm việc

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6

7

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

16. 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 huyện
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình
phê duyệt kết quả

Phòng chuyên môn
thuộc UBND cấp
huyện

10 ngày
làm việc

Bước 4

Phê duyệt

UBND cấp huyện

03 ngày
làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày
làm việc

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ
sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng,
đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện
Công chức, viên chức phòng chuyên
môn xem xét, thẩm định hồ sơ trình
lãnh đạo lãnh đạo phê duyệt
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định, phê duyệt và ký trả kết quả
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân

7

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2

3

4
15 ngày
làm việc

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6

7

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

17. Thẩm định, phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình
phê duyệt kết quả

Phòng chuyên môn
thuộc UBND cấp
huyện

14 ngày
làm việc

Bước 4

Phê duyệt

UBND cấp huyện

04 ngày
làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày
làm việc

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ
sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng,
đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện
Công chức, viên chức phòng chuyên
môn xem xét, thẩm định hồ sơ trình
lãnh đạo lãnh đạo phê duyệt
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định, phê duyệt và ký trả kết quả
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ

7

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2

3

4

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
chức, cá nhân

7

20 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

18. Thẩm định, phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện (trên
địa bàn từ 02 xã trở lên)
a. Trình tự thực hiện:
Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

1

2

3

4

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 2

Điều phối/phân phối
công việc

UBND cấp huyện

04 giờ
làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, trình
phê duyệt kết quả

Phòng chuyên môn
thuộc UBND cấp
huyện

14 ngày
làm việc

Bước 4

Phê duyệt

UBND cấp huyện

04 ngày
làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm
Hệ thống thông tin Một
cửa; thông báo cho cá
nhân, tổ chức; thu phí,
lệ phí (nếu có)

Bộ phận Một cửa
cấp huyện

01 ngày
làm việc

Các bước

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử,
chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ
sơ
Lãnh đạo UBND cấp huyện kiểm tra,
phê duyệt chuyển hồ sơ đến phòng,
đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện
Công chức, viên chức phòng chuyên
môn xem xét, thẩm định hồ sơ trình
lãnh đạo lãnh đạo phê duyệt
Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm
định, phê duyệt và ký trả kết quả
Công chức, viên chức tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện tiếp nhận kết quả,
lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên
phần mềm kết quả đã có, chuyển đến
Bộ phận trả kết quả kiểm tra, thu phí,
lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ

7

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết
hồ sơ

Thời gian
thực hiện

2

3

4

1

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Thẩm
quyền
cấp trên
5

Mô tả quy trình

Ghi chú

6
chức, cá nhân

7

20 ngày
làm việc

b. Thành phần hồ sơ:
- Theo Mục B Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
c. Hồ sơ lưu:
- Theo quy định lưu của pháp luật tương ứng.

