
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1760 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng  7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị 

định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 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 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1212/TTr-SCT 

ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này   nh m   thủ t   hành  hính 

(TTHC) đượ   huẩn hó  thuộ  thẩm quyền giải quyết  ủ  Sở Công Thương tỉnh 

Thừ  Thiên Huế; trong đó gồm có 16 lĩnh vự  với 133 TTHC (Phụ lục kèm theo 

Quyết định),    thể: 

1. Lĩnh vự  Xú  tiến thương mại (06 TTHC); 

2. Lĩnh vự  Dị h v  thương mại (02 TTHC); 

3. Lĩnh vự  Thương mại quố  tế (21 TTHC); 

4. Lĩnh vự  Điện lự  (13 TTHC); 

5. Lĩnh vự  Công nghiệp đị  phương (01 TTHC); 

6. Lĩnh vự  Vật liệu nổ  ông nghiệp (07 TTHC); 

7. Lĩnh vự  Quản lý  n toàn đập, hồ  hứ  thủy điện (08 TTHC); 

8. Lĩnh vự  Hó   hất (07 TTHC); 

9. Lĩnh vự  An toàn thự  phẩm (03 TTHC); 

10. Lĩnh vự  Thương mại biên giới (01 TTHC); 
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11. Lĩnh vự  Lưu thông hàng hó  (26 TTHC); 

12. Lĩnh vự  Quản lý  ạnh tr nh (05 TTHC); 

13. Lĩnh vự  Hoạt động xây  ựng (06 TTHC); 

14. Lĩnh vự  Kinh  o nh khí (24 TTHC); 

15. Lĩnh vự  Kho  họ   ông nghệ (01 TTHC); 

16. Lĩnh vự  Thi đu  khen thưởng (02 TTHC).  

Điều 2. Căn  ứ vào Điều 1  ủ  Quyết định này, gi o trá h nhiệm  ho Sở 

Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh thự  hiện  á   ông việ  s u: 

1. Sở Công Thương  ó trá h nhiệm: 

 ) Cập nhật  á  TTHC đượ   ông bố tại Quyết định này vào Hệ thống 

thông tin thủ t   hành  hính tỉnh Thừ  Thiên Huế theo đúng quy định; Niêm yết, 

 ông kh i TTHC này trên Tr ng Thông tin điện tử  ủ  đơn vị;  

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này  ó hiệu lự , hoàn 

 hỉnh và trình UBND tỉnh phê  uyệt quy trình nội bộ giải quyết  á  TTHC này và 

hoàn thành việ   ấu hình thủ t   hành  hính trên phần mềm Hệ thống xử lý một 

 ử  tập trung; 

 ) Triển kh i thự  hiện giải quyết  á  TTHC thuộ  thẩm quyền theo 

hướng  ẫn tại Ph  l   kèm theo Quyết định này. 

2. Văn phòng Ủy b n nhân  ân tỉnh  ó trá h nhiệm: 

 ) Cập nhật  á  TTHC đượ   ông bố tại Quyết định này vào Tr ng Cơ sở 

 ữ liệu thủ t   hành  hính trên Cổng Dị h v   ông quố  gi . 

b) Công kh i  á  TTHC này tại Trung tâm Ph   v  hành  hính  ông tỉnh 

và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này  ó hiệu lự  thi hành kể từ ngày ký và th y thế  á  

Quyết định s u: 

1. Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2018  ủ  Chủ 

tị h Ủy b n nhân  ân tỉnh Thừ  Thiên Huế về việ   ông bố D nh m   thủ t   

hành  hính đượ   huẩn hó  thuộ  thẩm quyền giải quyết  ủ  Sở Công Thương 

tỉnh Thừ  Thiên Huế. 

2. Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018  ủ  Chủ 

tị h Ủy b n nhân  ân tỉnh Thừ  Thiên Huế về việ   ông bố D nh m   thủ t   

hành  hính đượ  sử  đổi th y thế thuộ  thẩm quyền giải quyết  ủ  Sở Công 

Thương tỉnh Thừ  Thiên Huế. 
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3. Quyết định 506/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2019  ủ  Chủ tị h 

Ủy b n nhân  ân tỉnh Thừ  Thiên Huế về việ   ông bố D nh m   thủ t   hành 

 hính đượ  sử  đổi, bổ sung thuộ  thẩm quyền giải quyết  ủ  Sở Công Thương 

tỉnh Thừ  Thiên Huế. 

4. Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019  ủ  Chủ tị h Ủy 

b n nhân  ân tỉnh Thừ  Thiên Huế về việ   ông bố D nh m   thủ t   hành 

 hính đượ  sử  đổi, bổ sung trong lĩnh vự   n toàn thự  phẩm thuộ  thẩm quyền 

giải quyết  ủ  Sở Công Thương tỉnh Thừ  Thiên Huế. 

5. Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việ   ông 

bố D nh m   thủ t   hành  hính mới b n hành trong lĩnh vự  quản lý  n toàn 

đập, hồ  hứ  thủy điện và lĩnh vự  thương mại biên giới thuộ  thẩm quyền giải 

quyết  ủ  Sở Công Thương tỉnh Thừ  Thiên Huế. 

6. Quyết định  1520/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019  ủ  Chủ tị h 

Ủy b n nhân  ân tỉnh Thừ  Thiên Huế về việ   ông bố D nh m   thủ t   hành 

 hính đượ  sử  đổi thuộ  thẩm quyền giải quyết  ủ  Sở Công Thương tỉnh Thừ  

Thiên Huế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy b n nhân  ân tỉnh; Giám đố  Sở Công 

Thương; Thủ trưởng  á   ơ qu n  huyên môn thuộ  UBND tỉnh; Chủ tị h Ủy 

b n nhân  ân  ấp huyện và  á  tổ  hứ   á nhân liên qu n  hịu trá h nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- C   Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- CT,  á  PCT UBND tỉnh; 

- Cá  sở, b n, ngành  ấp tỉnh; 

- Lãnh đạo VP và  á  CV; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
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