
Phụ lục III
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
1. Quy trình số 01; Mã số TTHC: 1.005416.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ  Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã  01 ngày

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc 
trực tuyến Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống 
Q.office, hoặc đường bưu điện,.. xem xét thành phần 
hồ sơ, chuyển cho UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
 Theo Khoản 5 Điều 3; Điều 15, 
Điều 16 Nghị quyết số 03/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Về phân cấp 
quản lý, sử dụng tài sản công của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Quảng Nam (gọi tắt  
NQ 03/2019/NQ-HĐND).

Bước 2  Phân công xử lý 
hồ sơ  

 Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  01 ngày  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

công việc. .

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ 
và dự thảo Văn 
bản
 

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã

 25 ngày

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, 
số lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù 
hợp với quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của tài 
sản trong trường hợp cần thiết: Dự thảo Quyết định 
mua sắm tài sản công (gọi tắt Quyết định). 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi 
đáp cơ quan, đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng thành 
phần, số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu cầu cơ 
quan, đơn vị bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ sơ).

 

Bước 4  Kiểm tra hồ sơ 
trình Chủ tịch 

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận  01 ngày  Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt: 
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Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7
hoặc Phó Chủ tịch 
UBND cấp xã phê 
duyệt Văn bản

chuyên môn  - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn 
bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

Bước 5  Phê duyệt Văn 
bản 

Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp 
xã

 01 ngày
 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc 
Văn bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.

 

Bước 6

 Phát hành Văn 
bản, trả kết quả và 
vào sổ Văn bản, 
xác nhận trên 
phần mềm Một 
cửa điện tử, lưu 
trữ hồ sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

 01 ngày

 Văn bản phê duyệt phát hành, trả kết quả trực tiếp 
hoặc trực tuyến, hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc 
đường bưu điện,… gửi cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ 
sơ; cơ quan, đơn vị khác có lên quan (nếu có): Quyết 
định hoặc Văn bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ 
sơ. Kết thúc quy trình.

 

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc.
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2. Quy trình số 02; Mã số TTHC: 1.005417.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp trên Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ  Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã  01 ngày

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc trực 
tuyến Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống Q.office, hoặc 
đường bưu điện,.. xem xét thành phần hồ sơ, chuyển cho 
UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
 Theo Khoản 5 Điều 4;  
Điều 15, Điều 16 NQ 
03/2019/NQ-HĐND.

Bước 2  Phân công xử lý hồ sơ   Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  01 ngày  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ công 

việc. .

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và dự 
thảo Văn bản
 

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã

 25 ngày

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, số 
lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù hợp 
với quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của tài sản trong 
trường hợp cần thiết: Dự thảo Quyết định thuê tài sản (gọi 
tắt Quyết định). 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi đáp cơ quan, 
đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng thành 
phần, số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu cầu cơ quan, 
đơn vị bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ sơ).

 

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ trình 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã phê 
duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

 01 ngày

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình Chủ tịch 
hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản hồi 
đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

 

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 

Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp 
xã

 01 ngày
 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản 
hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.

 

Bước 6

 Phát hành Văn bản, trả 
kết quả và vào sổ Văn 
bản, xác nhận trên phần 
mềm Một cửa điện tử, 
lưu trữ hồ sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

 01 ngày

 Văn bản phê duyệt phát hành, trả kết quả trực tiếp hoặc trực 
tuyến, hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc đường bưu điện,… 
gửi cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; cơ quan, đơn vị khác có 
lên quan (nếu có): Quyết định hoặc Văn bản hồi đáp hoặc 
Văn bản bổ sung hồ sơ. Kết thúc quy trình.

 

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc
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3. Quy trình số 03; Mã số TTHC: 1.005418.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong 

trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ  Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã  01 ngày

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc trực 
tuyến Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống Q.office, hoặc 
đường bưu điện,.. xem xét thành phần hồ sơ, chuyển cho 
UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
. Theo Khoản 5 Điều 3; 
Điều 15, Điều 16 NQ 
03/2019/NQ-HĐND và  
Điều 13 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ.  

Bước 2  Phân công xử lý hồ 
sơ  

 Lãnh đạo Văn 
phòng UBND cấp xã  01 ngày  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ công 

việc. .

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và 
dự thảo Văn bản
 

 Công chức, viên 
chức Phòng hoặc Bộ 
phận chuyên môn 
thuộc UBND cấp xã

 25 ngày

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, 
số lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù 
hợp với quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của tài 
sản trong trường hợp cần thiết: Dự thảo Quyết định về 
chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công (gọi tắt 
Quyết định). 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi đáp cơ 
quan, đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng thành 
phần, số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu cầu cơ 
quan, đơn vị bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ sơ).

 

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ trình 
Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp 
xã phê duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

 01 ngày

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản hồi 
đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

 

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 

Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp 
xã

 01 ngày
 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản 
hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.

 

Bước 6  Phát hành Văn bản, 
trả kết quả và vào sổ 

 Văn thư, Văn 
phòng, Bộ phận Một  01 ngày  Văn bản phê duyệt phát hành, trả kết quả trực tiếp hoặc 

trực tuyến, hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc đường bưu  
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Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7
Văn bản, xác nhận 
trên phần mềm Một 
cửa điện tử, lưu trữ 
hồ sơ

cửa UBND cấp xã điện,… gửi cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; cơ quan, đơn 
vị khác có lên quan (nếu có): Quyết định hoặc Văn bản hồi 
đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ. Kết thúc quy trình.

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc.
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4. Quy trình số 04; Mã số TTHC: 1.005423.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định bán tài sản công.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền cấp 

trên Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ  Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã 01 ngày
 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc trực tuyến 
Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống Q.office, hoặc đường bưu 
điện,.. xem xét thành phần hồ sơ, chuyển cho UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
  Theo Khoản 6 Điều 7; 
Điều 15, Điều 16 NQ 
03/2019/NQ-HĐND.

Bước 2  Phân công xử lý hồ 
sơ  

 Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã 01 ngày  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ công việc. .

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ 
và dự thảo Văn bản
 

 Công chức, viên 
chức Phòng hoặc Bộ 
phận chuyên môn 
thuộc UBND cấp xã

25 ngày

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, số 
lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù hợp với 
quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của tài sản trong trường 
hợp cần thiết: Dự thảo Quyết định về bán tài sản công (gọi 
tắt Quyết định). 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi đáp cơ quan, 
đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng thành phần, 
số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị bổ 
sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ sơ).

 

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ 
trình Chủ tịch hoặc 
Phó Chủ tịch 
UBND cấp xã phê 
duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

01 ngày

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình Chủ tịch hoặc 
Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản hồi đáp 
hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

 

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 

Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp 
xã

01 ngày
 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản hồi 
đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.

 

Bước 6

 Phát hành Văn bản, 
trả kết quả và vào 
sổ Văn bản, xác 
nhận trên phần 
mềm Một cửa điện 
tử, lưu trữ hồ sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

01 ngày

 Văn bản phê duyệt phát hành, trả kết quả trực tiếp hoặc trực 
tuyến, hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc đường bưu điện,… gửi 
cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; cơ quan, đơn vị khác có lên quan 
(nếu có): Quyết định hoặc Văn bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung 
hồ sơ. Kết thúc quy trình.

 

Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc
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5. Quy trình số 05; Mã số TTHC: 1.005426.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định thanh lý tài sản công.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ 
sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ  Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã  01 ngày

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc 
trực tuyến Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống 
Q.office, hoặc đường bưu điện,.. xem xét thành phần 
hồ sơ, chuyển cho UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
 Theo Khoản 5  Điều 8; 
Điều 15, Điều 16 NQ 
03/2019/NQ-HĐND.

Bước 2  Phân công xử lý hồ sơ   Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  01 ngày  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

công việc. .

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và 
dự thảo Văn bản
 

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã

 25 ngày

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành 
phần, số lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý 
hồ sơ phù hợp với quy định, khảo sát hiện trạng 
thực tế của tài sản trong trường hợp cần thiết: Dự 
thảo Quyết định về thanh lý tài sản công (gọi tắt 
Quyết định). 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi 
đáp cơ quan, đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng 
thành phần, số lượng theo quy định dự thảo Văn bản 
yêu cầu cơ quan, đơn vị bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ 
sung hồ sơ).

 

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ trình 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã phê 
duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

 01 ngày

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn 
bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

 

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã  01 ngày

 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc 
Văn bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.
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Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ 
sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

Bước 6

 Phát hành Văn bản, trả 
kết quả và vào sổ Văn 
bản, xác nhận trên 
phần mềm Một cửa 
điện tử, lưu trữ hồ sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

 01 ngày

 Văn bản phê duyệt phát hành, trả kết quả trực tiếp 
hoặc trực tuyến, hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc 
đường bưu điện,… gửi cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ 
sơ; cơ quan, đơn vị khác có lên quan (nếu có): Quyết 
định hoặc Văn bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ 
sơ. Kết thúc quy trình.

 

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc
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6. Quy trình số 06; Mã số TTHC: 1.005427.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định tiêu hủy tài sản công.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời gian 
thực hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ  Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã  01 ngày

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc trực 
tuyến Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống Q.office, 
hoặc đường bưu điện,.. xem xét thành phần hồ sơ, chuyển 
cho UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
 Theo  Điều 9, Điều 14 
NQ 03/2019/NQ-HĐND.

Bước 2  Phân công xử lý hồ sơ   Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  01 ngày  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ 

công việc. .

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và 
dự thảo Văn bản
 

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã

 25 ngày

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, 
số lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ 
phù hợp với quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của 
tài sản trong trường hợp cần thiết: Dự thảo Quyết 
định về tiêu hủy tài sản công (gọi tắt Quyết định). 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi đáp 
cơ quan, đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng 
thành phần, số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu 
cầu cơ quan, đơn vị bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ 
sơ).

 

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ trình 
Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp 
xã phê duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

 01 ngày

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản 
hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

 

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã  01 ngày

 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc Văn 
bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.
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Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời gian 
thực hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 6

 Phát hành Văn bản, 
trả kết quả và vào sổ 
Văn bản, xác nhận 
trên phần mềm Một 
cửa điện tử, lưu trữ hồ 
sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

 01 ngày

 Văn bản phê duyệt phát hành, trả kết quả trực tiếp hoặc 
trực tuyến, hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc đường bưu 
điện,… gửi cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; cơ quan, đơn 
vị khác có lên quan (nếu có): Quyết định hoặc Văn bản 
hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ. Kết thúc quy trình.

 

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc
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7. Quy trình số 07; Mã số TTHC: 1.005428.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ 
sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ  Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã  01 ngày

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc trực 
tuyến Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống Q.office, hoặc 
đường bưu điện,.. xem xét thành phần hồ sơ, chuyển cho 
UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
Theo Điều 9, Điều 14 NQ 
03/2019/NQ-HĐND.

Bước 2  Phân công xử lý hồ sơ   Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  01 ngày  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ công 

việc.

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và dự 
thảo Văn bản
 

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã

 25 ngày

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, số 
lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù hợp 
với quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của tài sản 
trong trường hợp cần thiết: Dự thảo Quyết định xử lý 
tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại (gọi tắt 
Quyết định). 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi đáp cơ 
quan, đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng thành 
phần, số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu cầu cơ 
quan, đơn vị bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ sơ).

 

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ trình 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã phê 
duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

 01 ngày

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình Chủ tịch 
hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản hồi 
đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

 

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã  01 ngày

 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản 
hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.

 

Bước 6

 Phát hành Văn bản, trả 
kết quả và vào sổ Văn 
bản, xác nhận trên phần 
mềm Một cửa điện tử, 
lưu trữ hồ sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

 01 ngày

 Văn bản phê duyệt phát hành, trả kết quả trực tiếp hoặc trực 
tuyến, hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc đường bưu điện,… 
gửi cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; cơ quan, đơn vị khác có 
lên quan (nếu có): Quyết định hoặc Văn bản hồi đáp hoặc 
Văn bản bổ sung hồ sơ. Kết thúc quy trình.

 

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc
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8. Quy trình số 08; Mã số TTHC: 1.005424.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ 
sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1  Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ

 Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã  4 giờ

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc trực 
tuyến Cổng dịch vụ công hoặc trên Hệ thống Q.office, hoặc 
đường bưu điện,.. xem xét thành phần hồ sơ, chuyển cho 
UBND cấp xã; 

 Căn cứ thực hiện:
 Theo Khoản 6 Điều 7; 
Điều 15, Điều 16 NQ 
03/2019/NQ-HĐND.

Bước 2  Phân công xử lý hồ sơ  Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  4 giờ  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ công 

việc.  

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và 
dự thảo Văn bản
 

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã

 4,5 ngày

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, số 
lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù hợp với 
quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của tài sản trong 
trường hợp cần thiết: Dự thảo Quyết định về bán tài sản 
công cho người duy nhất (gọi tắt Quyết định): 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi đáp cơ 
quan, đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng thành 
phần, số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu cầu cơ 
quan, đơn vị bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ sơ).

 

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ trình 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã phê 
duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

 4 giờ

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản hồi 
đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 
 Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp xã  4 giờ

 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc Văn 
bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.

 

Bước 6

 Phát hành Văn bản, trả 
kết quả và vào sổ Văn 
bản, xác nhận trên 
phần mềm Một cửa 
điện tử, lưu trữ hồ sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

 4 giờ

 Văn bản phê duyệt phát hành  trực tiếp hoặc trực tuyến 
hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc đường bưu điện,… gửi 
cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; cơ quan, đơn vị khác có 
lên quan (nếu có): Quyết định hoặc Văn bản hồi đáp hoặc 
Văn bản bổ sung hồ sơ. Kết thúc quy trình.

                                                                                                                                                                     

Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc
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9. Quy trình số 09; Mã số TTHC: 1.005425.000.00.00.H47; Tên TTHC: Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ 
sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1  Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ

 Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã  4 giờ

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc trực 
tuyến Cổng dịch vụ công hoặc trên Hệ thống Q.office, 
hoặc đường bưu điện,.. xem xét thành phần hồ sơ, chuyển 
cho UBND cấp xã; 

 Căn cứ thực hiện:
  Theo Khoản 6 Điều 7; 
Điều 15, Điều 16 NQ 
03/2019/NQ-HĐND.

Bước 2  Phân công xử lý hồ sơ  Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  4 giờ  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ công 

việc.  

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và dự 
thảo Văn bản
 

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã

 4,5 ngày

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, số 
lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù hợp với 
quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của tài sản trong trường 
hợp cần thiết: Dự thảo Quyết định về hủy bỏ quyết định bán 
đấu giá tài sản công (gọi tắt Quyết định). 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi đáp cơ quan, 
đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng thành phần, 
số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị 
bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ sơ).

 

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ trình 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã phê 
duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

 4 giờ

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản trình Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản: Quyết định hoặc Văn bản hồi 
đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 
 Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp xã 4 giờ

 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản: Quyết định hoặc Văn 
bản hồi đáp hoặc Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.

 

Bước 6

 Phát hành Văn bản, trả 
kết quả và vào sổ Văn 
bản, xác nhận trên phần 
mềm Một cửa điện tử, 
lưu trữ hồ sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

 4 giờ

 Văn bản phê duyệt phát hành  trực tiếp hoặc trực tuyến 
hoặc trên Hệ thống Q.office hoặc đường bưu điện,… gửi 
cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; cơ quan, đơn vị khác có 
lên quan (nếu có): Quyết định hoặc Văn bản hồi đáp hoặc 
Văn bản bổ sung hồ sơ. Kết thúc quy trình.

                                                                                                                                                                     

Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc
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10. Quy trình số 10; Mã số TTHC: 1.005436.000.00.00.H47; Tên TTHC: Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên 

Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán, cho thuê, chuyển nhượng tài sản.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp trên Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận, điều phối hồ sơ
 

 Bộ phận Một cửa UBND 
cấp xã  1 giờ

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, 
hoặc trực tuyến Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ 
thống Q.office, hoặc đường bưu điện,… xem xét 
thành phần hồ sơ, chuyển cho UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
 Theo Khoản 2 Điều 
116 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ, Công văn 
số 12006/BTC-QLCS 
ngày 02/10/2018 của 
Bộ Tài chính, Công 
văn số 2544/STC ngày 
25/10/2018 của Sở Tài 
chính tỉnh Quảng Nam.

Bước 2  Phân công xử lý hồ sơ  Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  1 giờ  Phân công cho công chức, viên chức Bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ công việc.

Bước 3
 
Thẩm định hồ sơ và dự 
thảo Văn bản

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã
 

 01 ngày

 Hồ sơ đầy đủ, đúng thành phần, số lượng, đề 
nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù hợp 
với quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của 
tài sản trong trường hợp cần thiết: Dự thảo 
Đơn đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung 
thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch 
điện tử về tài sản công của cơ quan, đơn vị là 
bên có tài sản bán, cho thuê, chuyển nhượng 
tài sản (gọi tắt Đơn đăng ký).

Bước 4
 Kiểm tra hồ sơ, trình Chủ 
tịch hoặc Phó Chủ tịch 
UBND cấp xã phê duyệt 
Văn bản  

 Trưởng, Phó: Phòng hoặc 
Bộ phận chuyên môn  2 giờ

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản của 
công chức, viên chức trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã phê duyệt:Đơn đăng ký;

Bước 5  Phê duyệt Văn bản (ký số)  Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã  2 giờ  Ký duyệt Văn bản: Đơn Đăng ký
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Các 
bước

Trình tự 
thực hiện Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp trên Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 6

 
 Phát hành Văn bản và vào 
sổ Văn bản, lưu hồ sơ
 

 Văn thư Văn phòng, Bộ 
phận Một cửa UBND 
cấp xã 

 2 giờ

 Đơn đăng ký gửi cho cơ quan quản lý, vận 
hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản 
công công (Thời báo Tài chính Việt Nam, số 
34 đường Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trựng, thành phố Hà Nội. Email: 
taisancong@mof.gov.vn) và thông báo lại 
cho Phòng Tài chính-Kế hoạch.

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 02 ngày làm việc.

mailto:taisancong@mof.gov.vn
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11. Quy trình số 11; Mã số TTHC: 1.005437.000.00.00.H47; Tên TTHC: Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng 

ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai 
thác tài sản công.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền 

cấp trên Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận, điều 
phối hồ sơ
 

 Bộ phận Một cửa UBND 
cấp xã 1 giờ

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc 
trực tuyến Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống 
Q.office, hoặc đường bưu điện,… xem xét thành phần 
hồ sơ, chuyển cho UBND cấp xã;

 Căn cứ thực hiện:
  Theo Khoản 2 Điều 116 
Nghị định số 151/2017/NĐ-
CP của Chính phủ, Công văn 
số 12006/BTC-QLCS ngày 
02/10/2018 của Bộ Tài 
chính, Công văn số 
2544/STC ngày 25/10/2018 
của Sở Tài chính tỉnh Quảng 
Nam.  

Bước 2  Phân công xử lý 
hồ sơ

 Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã 1 giờ  Phân công cho công chức, viên chức Bộ phận chuyên 

môn xử lý hồ sơ công việc.

Bước 3

 
Thẩm định hồ sơ 
và dự thảo Văn 
bản

 Công chức, viên chức 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp xã
 

01 ngày

 Hồ sơ đầy đủ, đúng thành phần, số lượng, đề 
nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù hợp với 
quy định, khảo sát hiện trạng thực tế của tài sản 
trong trường hợp cần thiết: Dự thảo Đơn đăng ký 
tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng 
ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công 
của cơ quan, đơn vị là bên tham gia mua, thuê tài 
sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác 
tài sản công (gọi tắt Đơn đăng ký).

Bước 4

 Kiểm tra hồ sơ, 
trình Chủ tịch hoặc 
Phó Chủ tịch 
UBND cấp xã phê 
duyệt Văn bản  

 Trưởng, Phó: Phòng hoặc 
Bộ phận chuyên môn 2 giờ

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản của 
công chức, viên chức trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã phê duyệt: Đơn đăng ký;

Bước 5  Phê duyệt Văn 
bản (ký số)

 Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã 2 giờ  Ký duyệt Văn bản: Đơn Đăng ký
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Các 
bước

Trình tự 
thực hiện Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện

Thẩm 
quyền 

cấp trên Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 6

 
 Phát hành Văn 
bản và vào sổ 
Văn bản, lưu hồ 
sơ
 

 Văn thư Văn phòng, Bộ 
phận Một cửa UBND 
cấp xã 

2 giờ

 Đơn đăng ký gửi cho cơ quan quản lý, vận 
hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công 
công (Thời báo Tài chính Việt Nam, số 34 
đường Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai 
Bà Trựng, thành phố Hà Nội. Email: 
taisancong@mof.gov.vn) và thông báo lại cho 
Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 02 ngày làm việc.

mailto:taisancong@mof.gov.vn
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II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM
1. Quy trình số 12; Mã số TTHC: 1.005412.000.00.00.H47; Tên TTHC: Phê duyệt đối tượng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận và luân 
chuyển hồ sơ  Bộ phận Một cửa 

UBND cấp xã  01 ngày

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, hoặc trực tuyến 
Cổng dịch vụ công  hoặc trên Hệ thống Q.office, hoặc đường 
bưu điện,… xem xét thành phần hồ sơ, chuyển cho UBND cấp 
xã;

 Căn cứ thực hiện: 
 Theo Nghị định số 
58/2018/NĐ-CP 
ngày 18/4/2018 của 
Chính phủ về bảo 
hiểm nông nghiệp.

Bước 2  Phân công xử lý hồ sơ   Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  01 ngày  Phân công cho công chức, viên chức giải quyết hồ sơ công việc.

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và 
dự thảo Văn bản
 

 Công chức, viên 
chức Phòng hoặc Bộ 
phận chuyên môn 
thuộc UBND cấp xã 

 10 ngày

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng thành phần, số 
lượng, đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ phù hợp với 
quy định: Dự thảo Văn bản lập danh sách tổ chức, cá nhân 
sản xuất nông nghiệp đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ 
trợ báo cáo UBND cấp huyện (gọi tắt Văn bản): 
 - Trường hợp hồ sơ không phù hợp có văn bản hồi đáp cơ quan, 
đơn vị (Văn bản hồi đáp).
 - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, chưa đúng thành 
phần, số lượng theo quy định dự thảo Văn bản yêu cầu cơ quan, 
đơn vị bổ sung hồ sơ (Văn bản bổ sung hồ sơ).

Bước 4  Kiểm tra hồ sơ trình 
phê duyệt Văn bản

 Trưởng hoặc Phó: 
Phòng hoặc Bộ phận 
chuyên môn

 01 ngày

 Xem xét thẩm định hồ sơ và dự thảo Văn bản để trình Chủ tịch 
hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt:
 - Nếu đồng ý trình Văn bản hoặc Văn bản hồi đáp hoặc Văn bản 
bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3.

Bước 5  Phê duyệt Văn bản 
 Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch UBND cấp xã  01 ngày

 - Nếu đồng ý, Ký duyệt Văn bản hoặc Văn bản hồi đáp hoặc 
Văn bản bổ sung hồ sơ.
 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 4.

Bước 6
 Phát hành Văn bản và 
vào sổ Văn bản, lưu trữ 
hồ sơ

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã

 01 ngày

 Văn bản phê duyệt phát hành trực tiếp hoặc trực tuyến Cổng 
dịch vụ công hoặc trên Hệ thống Q.office, hoặc đường bưu 
điện,…. gửi cho: cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ; cơ quan, đơn vị 
khác có lên quan (nếu có): Văn bản hoặc Văn bản hồi đáp hoặc 
Văn bản bổ sung hồ sơ.
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Các 
bước

Trình tự 
thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 7

 Thẩm định, tổng hợp 
danh sách tổ chức, cá 
nhân sản xuất nông 
nghiệp thuộc đối tượng 
được hỗ trợ gửi Sở 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn    

 - Văn phòng UBND 
cấp huyện;
 - UBND cấp huyện

 15 ngày

 

X

  Công chức, lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận, 
điều phối, thẩm định hồ sơ, dự thảo Văn bản trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, vào sổ, phát hành, chuyển kết quả 
thực hiện thẩm định danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông 
nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ, bằng hình thức trực tiếp, 
hoặc trực tuyến Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống Q.office hoặc 
đường bưu điện,…gửi cho:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, UBND cấp xã nơi tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp 
đề nghị hỗ trợ; cơ quan, đơn vị khác liên quan (nếu có).

Bước 8  Tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh

 Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn  05 ngày

 Kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của UBND cấp huyện, 
căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ban hành 
Quyết định  phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo 
hiểm nông nghiệp.

Bước 9  
Giải quyết hồ sơ

 - Văn phòng UBND 
cấp tỉnh;
 - UBND cấp tỉnh.

 08 ngày X

 Công chức, lãnh đạo Văn phòng UBND cấp tỉnh tiếp nhận, điều 
phối, thẩm tra hồ sơ, dự thảo Văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh 
phê duyệt, vào sổ, phát hành Quyết định về việc danh dách đối 
tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, bằng hình thức  
trực tiếp, hoặc trực tuyến Cổng dịch vụ công hoặc Hệ thống 
Q.office.... gửi cho: Bộ phận Một cửa UBND cấp xã để gửi cho 
tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và cấp xã có liên quan; 
cơ quan, đợn vị khác (nếu có)

Bước 10

 Vào sổ Văn bản, xác 
nhận trên phần mềm 
Một cửa điện tử, lưu 
trữ hồ sơ, niêm yết 
công khai 

 Văn thư, Văn phòng, 
Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã 

 02 ngày

  Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt 
thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; UBND 
cấp xã thực hiện niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân  
sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm 
nông nghiệp tại trụ sở UBND cấp xã, thông báo trên hệ thống 
thông tin, truyền thông của xã và sao gửi cho tổ chức, cá nhân 
sản xuất nông nghiệp trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất 
nông nghiệp yêu cầu. Kết thúc quy trình.

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 45 ngày làm việc.
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III. LĨNH VỰC THUẾ
1. Quy trình số 13; Mã số TTHC: 1.008603.000.00.00.H47; Tên TTHC: Kê khai, thẩm định Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt (đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng)

Các 
bước

Trình tự
 thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian thực 

hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

Bước 1
 Tiếp nhận, điều phối hồ sơ
 

 Bộ phận Một cửa 
UBND cấp xã  4 giờ

 Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ trực 
tiếp, hoặc trực tuyến Cổng dịch vụ công  
hoặc trên Hệ thống Q.office, hoặc đường 
bưu điện,… xem xét thành phần hồ sơ, 
chuyển cho UBND cấp xã;

 1. Căn cứ thực hiện: Theo 
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP 
ngày 05/5/2020 của Chính phủ 
về phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải.
 2. Để Kho bạc nhà nước có 
đầy đủ thông tin hạch toán các 
khoản thu vào ngân sách nhà 
nước, điều tiết cho các cấp 
ngân sách thụ hưởng theo 
đúngquy định; đề nghị tổ chức 
thu phí thực hiện trích các 
khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải công 
nghiệp” để nộp ngân sách nhà 
nước, cần cung cấp đầy đủ các 
thông tin sau: Mã nội dung 
kinh tế, Mã Chương, Mã Cơ 
quan quản lý thu, Mã địa bàn 
hành chính.

Bước 2  
 Phân công xử lý hồ sơ

 Lãnh đạo Văn phòng 
UBND cấp xã  01 ngày

 Phân công cho công chức, viên chức Bộ 
phận chuyên môn chuyên môn xử lý hồ sơ 
công việc.

Bước 3
 Thẩm định hồ sơ và dự 
thảo Văn bản
 

 Công chức, viên chức 
và lãnh đạo Phòng hoặc  
Bộ phận chuyên môn

 6,5 ngày

  Hồ sơ đầy đủ, đúng thành phần, số lượng, 
đề nghị của cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ  
phù hợp với quy định: Lập Phiếu trình kèm 
theo Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải sinh hoạt (Mẫu số 01) (gọi tắt 
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Các 
bước

Trình tự
 thực hiện

Bộ phận giải quyết 
hồ sơ

Thời 
gian thực 

hiện 

Thẩm 
quyền 

cấp 
trên

Mô tả quy trình Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7
Mẫu số: 01). 

Bước 4  Kiểm tra hồ sơ, phê duyệt 
Văn bản

 Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch UBND cấp xã  01 ngày - Nếu đồng ý, Ký Văn bản: Mẫu số: 01.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 3. 

Bước 5  Phát hành Văn bản và vào 
sổ Văn bản, lưu trữ hồ sơ  Văn thư.  4 giờ

 Văn bản phê duyệt, phát hành và chuyển 
kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến Cổng dịch 
vụ công hoặc trên Hệ thống  Q.office,…gửi 
cho Bộ phận Một cửa: Mẫu số: 01.

Bước 6
 Xác nhận trên phần mềm 
Một cửa điện tử, thông báo 
trả kết quả

 Bộ phận Một cửa, Văn 
phòng UBND cấp xã  4 giờ

 Văn bản được phê duyệt: Mẫu số: 01 gửi 
cho: cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ, 
Kho bạc Nhà nước cấp huyện; cơ quan, 
đơn vị khác có liên quan (nếu có). Kết thúc 
quy trình.

 Tổng cộng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

Ghi chú: 
- Có tổng số 13 Quy trình nội bộ thủ tục hành chính (QTNB) cấp xã, do UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn xã, điều phối, phân công, thẩm định và có ý kiến bằng Văn bản hồi đáp, yêu cầu bổ sung hồ sơ đối với những trường hợp cơ quan, đơn 
vị cung cấp không đầy đủ hồ sơ, đề nghị xử lý không phù hợp; trước khi trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định giải quyết.

-  Có  09 QTNB (số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn xã theo Quyết định của UBND tỉnh: số 
2332/QĐ-UBND ngày 16/8/2021, số 1212/QĐ-UBND ngày 06/5/2022.  

- Các nội dung QTNB tại Phụ lục được phân cấp, thực hiện theo: Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh, Quyết 
định của UBND tỉnh: số 1659/QĐ-UBND ngày 18/6/2021, số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 và các Quyết định của Bộ Tài chính về công bố 
thủ tục hành chính: số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018, số 1707/QĐ-BTC ngày 29/10/2019, số 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020.

- Cơ quan, đơn vị đề nghị và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC truy cập trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: 
http://stc.quangnam.gov.vn và trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam và Quốc gia để biết nội dung tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các TTHC 
theo quy định.

http://stc.quangnam.gov.vn/
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