UY BAN NHAN DAN
T!NH THAI NGUYEN

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc

S: %& /QD-UBND

Thai Nguyen, ngày "3 thángl/nám 2020
QUYET D!NH

Cong b Danh mitc thu tiic hành chInh Iinh vrc Din thuc thm quyn
giãi quyt cüa S& Cong Thirong tInh Thai Nguyen
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH THAI NGUYEN
Can ci'Luçt T chtc chInh quyn djaphu'oi'zg nám 2015,
Can c&Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cia ChInhphü v
kk4m soát thi tyc hành chInh, Nghi djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/2017 cia
Chlnh phü v tha di, b sung m(3t s diu cüa các Nghj djnh lien quan dé'n
kiê'm soát thz tuc hành chInh,
Can ci'rNghj djnh sd 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cia ChInhphi v
thtc hin co' ché' mót tha, mç5t tha lien thông trong giái quy't thi tyc hành chmnh,
Can c Thông tu' s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa Bó tru'óng,
Chi nhim Van phông ChInh phi htthng dJn v nghip vy kim soát thz tyc
hành chInh;
Can cii' Thông tu' s 01/2018/TT/VPCP ngày 23/11/2018 cia Bó tru'óng,
Chi nhim Van phông Chinh phi v vic hu'óng dd'n thi hành Nghj djnh so'
61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 v thyv hin cci ché' mç5t tha, mç5t tha lien thông
trong giái quyé't thi tyc hành chInh,
Can cii' Quyét d/nh sO 2600/QD-BCT ngày 06/10/2020 cia Bó tru'ó'ng Bó
Cong Thuvng v vic cong b thi tyc hành chInh tha di trong linh vrc Din
thuç3cphgm vi chi'c näng quán 1j5 cza Bó Cong Thwo.ng,
Theo dé nghj cia Giám dc S& Cong Thu'o'ng.
QUYET IMNH:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh miic thu tc hành chInh
linh we Din thuc thm quyn giái quyt eüa S Cong Thuang tinh Thai Nguyen
(cO Phy lyc I kern theo).
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k.
Quy& djnh nay bãi bö 08 thu tiic hành chInh linh virc Din ban hành ti
Quyt djnh s 3993/QD-UBND ngày 27/12/2018 cüa Chü tjch UBND
tinE Thai Nguyen ye vic cong b Danh mic thu tilc hành chInh linh virc Din

1
PHV LUC I
DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
CUA SO CONG THUONG T!NH THAI NGUYEN
(Ban hành kern theo Quye't d/nh s.//QD-UBND
ngày i2 tháng. :17'. nàrn 2020 cüa Chü tjch UBND tinh Thai Nguyen)
TT

Ten thu ttxc
hành chinh

Thôi hn
giãi quyt

D!a dim
thrc hiên

PhI, I phi
(nu co)

Can cfr pháp 1

LinhvtrcDiên
- Nghj djnh 137/2013/ND-CP
ngày 21/10/2013 cüa ChInh phü
quy djnh chi tit thi hành mt s
diêu cüa Luât Diên krc và Luât
sira di b sung mit s diu cüa
- Noi tip nhn h so và kt
Lut Din 1irc.
qua giâi quyêt TFHC:
- Nghj djnh 08/20181ND-CP
Cp Gi.y phép
B phn Tip nhân và Trâ
ngày 15/01/2018 cüa ChInh phü
hot dng tii van 15 ngày lam kêt qua giãi quyt thu tc
sira di mt so Nghj djnh lien
ngành vic tinh tü hành chInh cüa S& Cong - PhI th.m dinh:
chuyên
quan den diu kiin du tir kinh
diên thuc th.m ngay nh.n dñ Thrnmg tinh Thai Nguyen 800.000 dng
doanh thuic pham vi quãn 1
quyn cap cüa dja ho so hçip 1
Dja clii: S 366/1, dung
nhà nucc cña B Cong Thuong.
phuong
Btc K?n, phung Hoàng
- Nghj djnh 17/2020/ND-CP
Van Thi, TP.Thái Nguyen,
ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü
tinh Thai Nguyen
si:ra di, b sung mt s diu cüa
các Nghj djnh lien quan dn diu
kiên du tu kinh doanh thuôc
linh vrc quãn l nhà nuOc cüa
B Cong Thucing.
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TT

Ten thu tuc
hanh chinh

Thai hn
giãi quyt

Dja dim
thuc hiên

PhI, I phi
(nu

Cáncfrpháp1

co)

- Thông fir 21/2020/TT-BCT
ngày 09/9/2020 cüa B trirâng
B Cong Thucmg quy djnh ye
trInh tir, thu tiic
gi.y phép
hoat dng din Iirc.
- Thông tu 167/2016/TT-BTC
ngày 26/10/20 16 cUa Bô truàng
BTài ChInh quy djnh mIrc thu,
ché d, thu, np, quãn 1 và sCr
diving phi th.m djnh
giy
phép boat dng din 1rc.
- Nghj djnh 137/2013/ND-CP
ngây 21/10/2013 cüa Chinh phü
quy djnh chi tiêt thi hành mt
diêu cüa Lu.t Din 1irc và Lu.t
- Noi tip nhn h so và trâ kát
giâi quyêt TTHC:
süa dôi bô sung mt diiêu cüa
Cp sàa dôi, b
BO ph.n Tip then vâ Trã
Lust Din luc.
sung Giy phép
07 ngày lam kêt qua giái quyêt thu tic
- Nghj djnh 08/2018/ND-CP
hoat dng
vic tinh tü hành chInh cüa S Cong - Phi thm djnh: ngày 15/01/2018 cüa Chinh phü
chuyên
ngành
ngày nhân diü Thucrng tInh Thai Nguyen 400.000 dng
sira di mt s Nghj djnh lien
dién thuôc thm
ho so hop 1
Dia chi: So 366/1 dumg Bc
quan dn diu kin dâu tu kinh
quyen
cüa dia
Kn, phu?mg Hoàng Vn
doanh thuc phm vi quân 1
phuong
Thii, TP.Thái Nguyen, tinh
nhà nirâc cüa B Cong Thuong.
Thai Nguyen
- Nghj djnh 17/2020/ND-CP
ngây 05/02/2020 cüa ChInh phü
sira di, b6 sung mOt s diu cüa
các Nghj djnli lien quan dn diu
cap

cap

so
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Ten thu tiic
hanh chInh

ThM hn
giãi quyt

Dja diem
thtrc hin

-Nciitip nhnh sovàfrâkt
qua giâi quyêt 1THC:
Cp Giy phép
B ph.n Tip nhn và Trâ
hoat dng phát
15 ngày lam kêt qua giâi quyt thU tiic
dién dôi vOi nhà
vic tInh tr hành chInh cUa Sâ Cong
may din có quy
ngày nhân dU Thuong tinh Thai Nguyen
mO cong su.t duâi
Dja chi: So 366/1 duông Bàc
ho so hqp 1
O3MV dat tai dia
Kan, phuig Hoàng Van
phixong
Thi, TP.Thái Nguyen, tinh
Thai Nguyen

PhI, 1 phi
(nu co)

Can cfr pháp I

kiên d.0 tu kinh doanh thuôc
lTnh virc quãn 1 nhà nucc cüa
BO Cong Thizng.
- Thông tiz 21/2020/TT-BCT
ngày 09/9/2020 cüa BO truâng
BO Cong Thuong quy djnh ye
trInh tir, thU tiic cap giây phép
hoat dng din 1c.
- Thông tu 167/2016/TT-BTC
ngày 26/10/20 16 cUa B trithng
BTài ChInh quy dljnh mirc thu,
chê d thu, np, quãn I và sU
diing phi thm djnh cap giy
phép hoat dng din Iirc.
- Nghj djnh 137/2013/ND-CP
ngày 21/10/2013 cUa ChInh phU
quy djnh chi tit thi hành mt so
diêu cUa Lust Din lirc, và, Lust
sUa di bô sung mt sO diêu cUa
- Phi thm dinh:
Lut Din 1irc.
2.100.O00dng
- Nghj djnh 08/2018/ND-CP
ngày 15/01/2018 cUa ChInh phU
sUa di mt s Nghj djnh lien
quan dn diu kin du tu kinh
doanh thuc phm vi quân l
nhà nuâc cUa B Cong Thi.rong.

4
TT

Ten thu tyc
hanh chInh

C.p sira di, b
sung Giy phép
hoat dng phát
diên di v&i nhà
may din có quy
mô cong sut duài
O3MV dt tai dja
phuong

Thoi h
glal quyet

Bla dim
thuc hin

-NthtipnhnhsGvàtrãkt
qua giâi quyt TT'HC:
07 ngày lam B ph.n Tip then và Trã
vic tinh tü két qua giai quyét thu tiic
ngày nh.n dü hành chInh cña Sä Cong
ho sci hçp 1
Thucing tinh Thai Nguyen
Dja chi: So 366/1 duông Bäc
Kn, phixông Hoàng Vafl

PhI, 1 phi
(neu co)

Can cfr pháp I

- Nghj djnh 17/2020/ND-CP
ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü
si'ra di, b sung mt so diêu cüa
các Nghj djnh lien quan dn diêu
kiên du tu kinh doanh thuôc
11th virc quân 1 nhà nuóc cüa
B Cong Thuong.
- Thông ti.r 21/2020/TT-BCT
ngày 09/9/2020 cüa B tru&ng
Bt Cong Thucng quy djnh ye
trInh tir, thu tiic cap giy phép
hot dng din lirc.
- Thông tu 167/2016/U-BTC
ngày 26/10/20 16 cüa B trucng
BO Tài ChInh quy djnh müc thu,
ch do thu, np, quãn 1 và sfr
dung phi thm djnh cap giây
phép hoat dng din 1j.rc.
- Nghj djnh 137/2013/ND-CP
ngày 21/10/2013 cUaChIthphü
quy djnh chi tiêt thi hành mt so
- PhI th.m djnh: diéu cüa Lust Din 1irc và Lust
1.050.000 dng süa di b sung mt s diu cüa
Luât Dién lire.
- ighj djnh 08/201 8/ND-CP
ngày 15/01/2018 cüa Chinh phü
sira di môt so Nghj djnh lien
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TT

Ten thu tic
hanh chInh

Tho'i hin
giãi quyt

Dja dim
thirc hin
Th%I, TP.Thái Nguyen, tinh
Thai Nguyen

PhI, 1 phi
(nu

CáncfrphápI

co)

quan dn diu kin du tu kinh
doanh thuc phm vi quàn 1
nha nuóc cña B Cong Thuong.
- Nghj djnh 17/2020/ND-CP
ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü
sira dii, bi sung mt diu cüa
các Nghj djnh lien quan dn diu
kiên dâu tu kinh doanh thuôc
linh virc quail l nhà nuâc cüa
B Cong Thuong.
- Thông tu 21/2020/TT-BCT
ngày 09/9/2020 cüa B tnthng
B Cong Thrnmg quy djnh ye
trInh tir, thu tic
giy phép
hoat dng din lirc.
- Thông tu 167/2016/TT-BTC
ngày 26/10/2016 cüa BO truOng
BOTài ChInh quy djnh müc thu,
ché d thu, np, quãn 1 và sü
diing phi thm djnh
giy
phép ho?t dng din 1irc.
- Noi tip nhn h so và trã kt
- Nghj djnh 137/2013/ND-CP
Cp Giy phép
15 ngày lam quâgiai quyêtlTHC:
ngày 21/10/2013 cüa ChInh phil
hoat dng ban lê
vic tInh tü B ph.n Tip nh.n va Trã - PhI thm djnh: quy dijnh chi tit thi hành mt s
din den cp din
ngày nhn dü két qua giãi quyêt thu tiic 700.000 dong
diêu cüa Lu.t Din lrc và Lust
áp 0,4kV tai dja
hO so hçip 1
hành chInh cüa Sâ Cong
s1ra di b sung mt diéu cUa
phuong
Thi.rong tinh Thai Nguyen
Lust Din lirc.
so

cap

cap
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Ten thu tc
hanh chInh

Thô'i hn
gial quyet

Bla dim
thiyc hin
Dja clii: S 366/1 dithng B.c
Kn, phuông Hoàng Van
Thi, TP.Thái Nguyen, tinh
Thai Nguyen

PhI, 1 phi
(neu co)

Cãncfrpháp1

- Nghj djnh 08/2018/ND-CP
ngày 15/01/2018 cüa ChInh phü
süa di mt so Nghj djnh lien
quan dn diu kin d.0 tu kinh
doanh thuc phm vi quãn 1
nhà nuóc cüa Bô Cong Thucmg.
- Nghj djnh 17/2020/ND-CP
ngày 05/02/2020 cüa Chinh phü
süa di, b sung mt sé, diu cüa
các Nghj djnh lien quan dn diu
kiên dâu tu kinh doanh thuôc
linh virc quân l nha rnrâc cüa
BO Cong Thucmg.
- Thông tu 21/2020/U-BCT
ngày 09/9/2020 cüa B truâng
B Cong Thuong quy djnh ye
trInh tr, thñ tic cap giy phép
boat dng din lirc.
- Thông tu 167/2016/TT-BTC
ngày 26/10/20 16 cüa Bô tru&ng
B Tài ChInh quy dinh mIrc thu,
ch d thu, nip, quãn l và sü
diing phi th.m djnh cap giy
phép boat dng din 1rc.
- Nghj dijnh 137/2013/ND-CP
Cp süa di, b
07 ngày lam -Noitiépnhnhô savàtraket - Phi thâm djnh:
ngày 21/10/2013 cüa ChInh phü
sung Giy phép
3 50.000 dông
vic tInh tr qua giâi quyêt YTHC:
quy djnh chi tit thi hành mOt so
hoat dng ban lé
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TT

Da dim
Thô'i hn
Ten thu tiic
thirc hiçn
hanh chinh
giai quyet
diên den cap diên ngày nhân du Bô phân Tiêp nhân va Tra
két qua giâi quyêt thu tiic
áp 0,4kV ti dja ho so hcp 1
hành chInh cüa S& Cong
phuong
Thuong tinh Thai Nguyen
Djachi: So 366/1 duôngB.c
Ken, phuông Hoãng Van
Thii, TP.Thái Nguyen, tinh
Thai Nguyen

PhI, 1 phi
(neu co)

,.
Can cu'phaply
diêu cua Luât Diên luc va Luât
sra dôi bô sung mt so diêu cüa
Lust Din 1irc.
- Nghj djnh 08/20181ND-CP
ngày 15/01/2018 cüa ChInh phü
süa dôi mt so Nghj dljnh lien
quan den diêu kin dâu tu kinh
doanh thuc pham vi quãn 1
nhà nuóc cüa Bô Cong Thuong.
- Nghj djnh 17/2020/ND-CP
ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü
sira doi, bô sung mt so diêu cña
các Nghj djnh lien quan den diêu
kiên dâu tu kinh doanh thuôc
lTnh vrc quãn 1 nba nuOc cüa
B Cong Thuong.
- Thông tir 21/2020/TT-BCT
ngày 09/9/2020 cüa B trithng
B Cong Thirong quy djnh ye
trInh tir, thu tic cap giây phép
hot dng din 1irc.
- Thông tu 167/2016/TT-BTC
ngày 26/10/20 16 cüa B tru&ng
BTài ChInh quy djnh mirc thu,
che d thu, np, quán 1 va sü
ding phi thm djnh cap giây
phép hot dng din 1irc.
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TT

7

Ten thu tijc
hanh chinh

Thôi hn
giãi quyt

D!a dim
thirc hin

PhI, 1 phi
(nu co)

Can cfr pháp 1

- Nj dith 137/2013/ND...CP
ngày 21/10/2013 cüa ChInh phU
quy djnh chi tit thi hành mt so
diêu cüa Luât Diên luc và Luât
si'ra diii b sung mt s diu cüa
Luât Diên luc.
- Nghj djnh 08/20181ND-CP
ngày 15/01/2018 cüa ChInh phü
süa di mtt s Nghj djnh lien
- Noi tip nhn h so va trâ két
quan dn diu kin dâu tu kinh
qua giãi quyêt TTHC:
doanh thuôc phm vi quân 1
B phn Tiêp nhn và Trâ
nha nuic cüa B Cong Thucmg.
Ctp Giy phép
15 ngày lam kt qua giãi quyêt thñ tiic
- Nghj djnh 17/2020/ND-CP
hot dng phân
viéc tInh ti'r hânh chInh cUa Sâ Cong - PhI thm djnh:
ngày 05/02/2020 cüa Chinh phü
phi din defl CaP
ngày nh.n dü Thuo'ng tinh Thai Nguyen 800.000 dng
sira di, b sung mt so dieu cüa
din á 35kV tai
Dja chi: So 366/1 &thng Bäc
h so hqp l
các Nghj djnh lien quan dn diêu
dja phuong
Kn, phung Hoàng Van
kiên d.0 tu kinh doanh thuôc
Thii, TP.Thái Nguyen, tinh
linli vrc quãn i nba nuâc cüa
Thai Nguyen
B Cong Thuong.
- Thông tin 21/2020/TF-BCT
ngày 09/9/2020 cüa B trithng
B Cong Thuong quy djnh ye
trInh tir, thu t%lc cap giy phép
hot dOng din 1irc.
- Thông tu 167/2016/TF-BTC
ngay 26/10/20 16 cüa B tru&ng
B Tài ChInh quy djnh müc thu,
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TT

8

Ten thu tue
hanh chinh

Thô'i han
..
giat quyet

Dia diem
.
thirc hien

-Noitipnhnhsovàtrâkêt
qua giái quyêt TFHC:
Bô phãn Tiêp than va Tra
Cap si.ra doi, bo
sung Giay phep 07 ngay lam ket qua giai quyet thu tVc
hott dng phan vic tInh tt'r hành chInh cüa SO Cong
ph& din den cap ngày nhn dü Thuong tinh Thai Nguyen
Djachi: So 366/1 di.rôngBac
din áp 35kV ti ho so hçip 1
Kn, phuOng Hoàng Van
dja phuong
Thu, TP.Thái Nguyen, tinh
Thai Nguyen

PhI, lê phi
(neu co)

Can cirphaply

ch d thu, np, quân 1 và sir
dicing phi thâm djth cap giây
phép hoat dng din lirc.
- Nghj djnh 137/20131ND-CP
ngày 21/10/2013 cña ChInh phu
quy djnh chi tiêt thi hành mit so
diêu cña Luât Diên krc và Luât
süa dè,i b sung m't so diêu cüa
Luât Diên krc.
- Nghj djnh 08/2018/ND-CP
ngày 15/01/2018 cüa Chinh phü
sCra dôi mt so Nghj djnh lien
quan den dieu kién dâu tu kinh
doanh thu9c phm vi quan ly
- PhI thâmdjnh: nba nirOc cña Bô Cong Thuong.
400.000 dông
- Nghj djnh 17/2020/ND-CP
ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü
si'ra dôi, bô sung mit so diêu cüa
các Nghj djnh lien quan diên diêu
kin dâu tu kinh doanh thuc
11th virc quãn l nhà nuOc cüa
B Cong Thucing.
- Thông tu 21/2020/TT-BCT
ngày 09/9/2020 cüa B truOng
B Cong Thircing quy djnh ye
trInh tir, thU tiic cap giây phép
hoat dng din 1irc.
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TT

Ten thu tuc
hanh chinh

Thôi han
giai quyet

Dia dim
.
thl!c hiçn

Phi, lê phi
(neu co)

Canctrphaply
- Thông tu 167/2016/TT-BTC
ngày 26/10/20 16 cüa B trirâng
B Tài ChInh quy djnh müc thu,
ché di thu, np, quãn 1 và s1r
diing phi thâm djnh cap giây
phép hoat dng din luc.

PI11J LUC II
DANH MUC THU TUC HANH CHfNH B! BA! BO
(Ban hành kern theo Quyê't djnh s.3./QD-UBND
ngày..tháng.it. ..nárn 2020 cña hi tjch UBND tinh Thai Nguyen)
STT

Ten thu tic hành chInh

Ten VBQPPL quy dlnh ni dung
,
•
stra dot, DO sung/bi bãi bô

Thông ti.r s 21/2020iT1'-BCT ngày
CAp GiAy phép hoat d9ng t'.i Vfl 09/9/2020 cüa B truàng B Cong
chuyên nganh din thu,c thAm
Thiscing quy djnh v trInh tir, thu tiic
quyên cAp cUa dja phiing
cap giây phép hot dng din hrc.

2

CAp sa di, b sung GiAy phép
hoat dng tu vAn chuyên ngành
din thuc thAm quyên cap cña
dja phuang

Thông tu s 21/2020/TT-BCT ngày
09/9/2020 cüa B tru&ng B Cong
Thumg quy djnh v trInh tij, thu tiic
cAp giây phép hot dng din lirc.

CAp GiAy phép hot dng phát
din di vi nha may din có quy
mô cong suAt duói O3MV dt ti
dja phucmg

Thông tix s 21/2020/TT-BCT ngày
09/9/2020 cüa BO tnthng BO Cong
Thuong quy djnh v trInh tir, thu tic
cAp giây phép hot dng din 1c.

CAp sfra di, b sung GiAy phép
hot dng phát din dôi vth nhà
may din có quy mô cong suAt
duói O3MV dt tai dja phucing

Thông tu s 21/2020/TT-BCT ngày
09/9/2020 cüa B tnthng B Cong
Thuong quy djnh v trInh tir, thU tic
cAp giây phép hot dng din 1irc.

5

Thông tu s 21/2020/TT-BCT ngày
CAp GiAy phep hot dng ban le
09/9/2020 cUa B tru&ng B Cong
dién dn cap din áp 0,4kV tai dia
Thi.rong quy djnh ye trInh tir, thU tic
phrnmg
cap giây phép hoat dng din 1irc.

6

Thông tu si 21/2020/TT-BCT ngày
CAp sUa di, b sung Giây phép
09/9/2020 cUa B trithng BO Cong
hot dng ban lé din dn cAp
Thuong quy djnh v trinh tir, thu tVc
din áp 0,4kV ti dja phuang
cap giây phép hot dng din 1irc.

7

Thông tu s 21/2020/TT-BCT ngày
CAp GiAy phép hot dng phân
09/9/2020 cUa BO truOng BO Cong
phôi din den cap din áp 35kV
Thucing quy djnh v trInh tir, thu tVc
tai dja phirong
cap giây phép hot dng din 1rc.

8

Thông tir s 21/2020/TT-BCT ngày
CAp sUa dii, bt sung GiAy phép
09/9/2020 cUa B tru&ng BO Cong
hoat dng phân phi diên dn p
Thi.rong quy djnh v trInh tir, thu tiic
din áp 35kV ti dja phircing
cap giây phép hot dng din 1irc.

