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Số : 1881 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm
quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;

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 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 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng
Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/5/2020 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước
của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng
Nam tại Tờ trình số 424/TTr-STNMT ngày 24/6/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 03 thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền
giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:
Sửa đổi, bổ sung 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh số thứ tự 01, 02, 03 phần
III, Mục A, đối với lĩnh vực Khí tượng thủy văn tại Phụ lục Danh mục thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày
6/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung quyết định lên trang Văn bản
quy phạm pháp luật của tỉnh tại địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để các
cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập, tải về triển khai thực hiện.
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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ
CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1881 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)
Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Tên thủ tục hành
Tên thủ tục hành
STT
chính bị sửa đổi
chính mới sau sửa đổi
LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1

Cấp giấy phép hoạt động
dự báo, cảnh báo khí
tượng thủy văn.
Cấp giấy phép hoạt động
(Tại số thứ tự số 01, mục
dự báo, cảnh báo khí
III, phần A tại Quyết
tượng thủy văn
định số 3677/QĐ-UBND
ngày 06/12/2018 của
UBND tỉnh)
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Sửa đổi, bổ sung, gia hạn
giấy phép hoạt động dự
báo, cảnh báo khí tượng
thủy văn
(Tại số thứ tự số 02, mục
III, phần A tại Quyết
định số 3677/QĐ-UBND

Gia hạn, sửa đổi, bổ
sung, giấy phép hoạt
động dự báo, cảnh báo
khí tượng thủy văn

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 48/2020/NĐCP ngày 15/4/2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số
38/2016/NĐ-CP
ngày
15/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của
Luật khí tượng thủy văn.

Nội dung sửa đổi, bổ sung
- Sửa đổi mẫu Giấy phép hoạt động dự
báo, cảnh báo KTTV tại Mẫu số 01 của
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày
15/5/2016 thành Mẫu số 05 của Nghị định
số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020;
- Bổ sung Bản khai cơ sở vật chất, kỹ
thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo,
cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh
báo KTTV và quy trình quản lý, đánh giá
chất lượng dự báo, cảnh báo theo Mẫu số
06 của Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày
15/4/2020.
- Sửa đổi mẫu Giấy phép hoạt động dự
báo, cảnh báo KTTV tại Mẫu số 01 của
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày
15/5/2016 thành Mẫu số 05 của Nghị định
số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020.
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ngày 06/12/2018 của
UBND tỉnh)
Cấp lại giấy phép hoạt
động dự báo, cảnh báo
khí tượng thủy văn
Cấp lại giấy phép hoạt
(Tại số thứ tự số 03, mục
động dự báo, cảnh báo
III, phần A tại Quyết
khí tượng thủy văn
định số 3677/QĐ-UBND
ngày 06/12/2018 của
UBND tỉnh)

- Sửa đổi mẫu Giấy phép hoạt động dự
báo, cảnh báo KTTV Mẫu số 01 của Nghị
định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
thành Mẫu số 05 của Nghị định số
48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020.

