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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã

 thực hiện cắt giảm 10% thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh

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 
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 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện Kế hoạch số 1211/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 
năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1933/TTr-SNV ngày 
26/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện cắt giảm 10% thời gian giải quyết, gồm 224 thủ tục hành chính cấp 
huyện và 204 thủ tục hành chính cấp xã; cụ thể:

1. UBND huyện Duy Xuyên: 14 thủ tục hành chính cấp huyện.
2. UBND huyện Bắc Trà My: 20 thủ tục hành chính cấp huyện và 54 thủ tục 

hành chính cấp xã.
3. UBND huyện Thăng Bình: 07 thủ tục hành chính cấp huyện và 06 thủ tục 

hành chính cấp xã.
4. UBND huyện Quế Sơn: 10 thủ tục hành chính cấp huyện.
5. UBND thành phố Tam Kỳ: 05 thủ tục hành chính cấp huyện và 61 thủ tục 

hành chính cấp xã.
6. UBND huyện Hiệp Đức: 26 thủ tục hành chính cấp huyện.
7. UBND huyện Phước Sơn: 01 thủ tục hành chính cấp huyện và 08 thủ tục 

hành chính cấp xã.
8. UBND thành phố Hội An: 33 thủ tục hành chính cấp huyện và 22 thủ tục 

hành chính cấp xã.



9. UBND huyện Núi Thành: 12 thủ tục hành chính cấp xã.
10. UBND huyện Đông Giang: 03 thủ tục hành chính cấp huyện.
11. UBND huyện Đại Lộc: 20  thủ tục hành chính cấp huyện và 27 thủ tục 

hành chính cấp xã.
12. UBND huyện Nông Sơn: 32 thủ tục hành chính cấp huyện.
13. UBND huyện Phú Ninh: 53 thủ tục hành chính cấp huyện và 14 thủ tục 

hành chính cấp xã.
 (Chi tiết tại Phụ lục IIA và IIB đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin 

Quảng Nam) phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật, bổ sung thời 
gian được rút ngắn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để thiết lập quy 
trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh trước ngày 31/10/2022.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên tại Điều 1 Quyết định này có 
trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện 
tử trên Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định. 

3. Kể từ ngày 01/11/2022, các đơn vị, địa phương thực hiện tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính theo thời gian được phê duyệt tại Phụ lục kèm theo Quyết 
định này.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng 
Nam) theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết theo Quyết định này, định kỳ 
hằng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch 
UBND các xã, phường thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 4;
- VPCP(Cục KSTTHC);
- Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm QTI;
- Lưu: VT, TTPVHCCQN, NCKS.
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