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(Cấp tỉnh) 

 

TT 

 
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

VĂN BẢN HƯỚNG 

DẪN 

Số ngày giải 

quyết TTHC 

1 

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. 

QĐ 4638/QĐ-BNN-

TCTL ngày 22/11/2018 
3 

2 

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. 

QĐ 4638/QĐ-BNN-

TCTL ngày 22/11/2018 
3 

3 

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 

4 

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 

5 

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. 

QĐ 2525/QĐ-BNN-

TCTL ngày 29/6/2018 
25 

6 

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 

7 

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. 

 

5 



TT 

 
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

VĂN BẢN HƯỚNG 

DẪN 

Số ngày giải 

quyết TTHC 

8 

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. 

 

5 

9 
Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

 
10 

10 

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 

11 

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. 

 

5 

12 

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 

13 

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 

14 

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ 

khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh. 

 

15 

15 

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 

16 

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 

17 
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 

18 
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm 

định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh. 

 

15 



TT 

 
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

VĂN BẢN HƯỚNG 

DẪN 

Số ngày giải 

quyết TTHC 

19 

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 

20 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh. 

 

20 

21 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

 

30 

22 

Cấp Giấy phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống 

qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 

20 

23 

Cấp Giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công 

trình; xây dựng cống qua đê, khoan đào trong 

phạm vi bảo vệ đê điều và xây dựng công trình 

đặc biệt (công trình quốc phòng - an ninh, giao 

thông, thông tin liên lạc, công trình ngầm phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng 

khai thác nước ngầm, cửa khẩu qua đê, trạm 

bơm, âu thuyền, di tích lịch sử văn hoá, khu 

phố cổ, làng cổ, cụm tuyến dân cư sống chung 

với lũ và trên các cù lao) trong phạm vi bảo vệ 

đê điều, bãi sông, lòng sông trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

 

20 

24 
Cấp Giấy phép để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi 

sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

20 

25 

Cấp Giấy phép xây dựng công trình ngầm, 

khoan đào để khai thác nước ngầm trong phạm 

vi một kilomet (1km) tính từ biên ngoài phạm 

vi bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

20 

26 
Cấp Giấy phép nạo vét luồng, lạch trong phạm 

vi bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

20 
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