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Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàvoi$thángZf-năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính
theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân thành phố và
nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với
Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố (đợt 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương nsày 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; 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 kiếm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính;
Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của
Uy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối họp giải quyết các thủ tục hành
chính thuộc thâm quyền quyết định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân thành phố,
Chủ tịch Úy ban nhân dân thành phố;
Xét đề nghị của Sở Ke hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5271/TTr-SKHĐT
ngày 12 tháng 7 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số
1967/TTr-SNN naày 10 tháng 7 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ
trình số 4502/TTr-STNMT-VP ngày 11 tháng 6 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao
tại Tờ trình số 2366/TTr-SVHTT ngày 28 tháng 6 năm 2019, Sở Tư pháp tại Tờ
trình số 3902/TTr-STP-VP ngày 09 tháng 7 năm 2019 và Tờ trình số 4011/TTrSTP-VP ngày 12 tháng 7 năm 2019 và Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 19 quy trình nội bộ, gồm: 17 quy
trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết địrứi số
03/2019/QĐ-UBND và 02 quy trình nội bộ liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn
phòng Uv ban nhân dân thành phô.

Danh mục và nội dung chi tiêt của các quy trình nội bộ được đăns tải trên
Cổng thônơ tin điện tử của Văn phòng Uy ban nhân dân thành phô tại địa chỉ
http://vpub.hochỉminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quvết đinh nàv có hiệu lực thi hành kê từ nơàv kv.
Điều 3. Chánh Văn phòng úy ban nhân dân thành phô. Giám đôc Sở Ke
hoạch và Đầu tư, Sở Nôns nghiệp và Phát triên Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Văn hóa và Thê thao, Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ
tịch ủy ban nhân dân quận - huyện và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Noi nhận;
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòns Chính phủ);
- TTƯB: CT; các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng, ban VP;
- Trung tâm Tin học, Truna tâm Công báo;
- Lưu: VT; (KSTT/ThL) .ả }
^
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DANH MỤC QUY TRINH NỘI Bộ
(Ban hành kèm theo Quyêt định số 3AG3 /QĐ-UBND ngàytháng ^Ị-năm 2019 của
Chủ tịch Uv ban nhân dân thành phổ)

STT

TÊN QUY TRÌNH NỘI Bộ

A. Nhóm quy trình thủ tục theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của ủy
ban nhân dân thành phố
I. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1.

Thủ tục thâm định, phê duyệt Phương án trồng rừna mới thav thế diện
tích rừng chuyên sang mục đích khác

II. Sở Tài nguyên và Môi trường
2.

Thủ tục giao khu vực biển tại thành phố Hồ Chí Minh

ỏ.

Thủ tục gia hạn Quyết định giao khu vực biển tại thành phố Hồ Chí Minh

4.

Thủ tục sửa đôi, bô sung Quyết định £Ìao khu vực biển tại thành phố Hồ
Chí Minh

5.

Thủ tục trả lại khu vực biển tại thành phố Hồ Chí Minh

6.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

7.

Thủ tục câp lại giây phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

8.

Thủ tục gia hạn, sửa đôi, bô sung eiấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo
khí tượng thủy văn

III. Sở Văn hóa và Thể thao
9.

Thủ tục Câp eiây phép đưa tác phâm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước
neoài triên lãm không mang danh nshĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

10.

Thủ tục đưa tác phẩm Nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
không phải đại diện cho quốc gia Việt Nam

11.

Thủ tục cônơ nhận bảo vật quốc ơia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc
trunơ tâm quản lý di tích

• >

12.

*
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Thủ tục công nhận bảo vật quôc sia đôi với bảo tàns ngoài công lập,
tô chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý họp pháp hiện vật

IV. Sở Tư pháp
13.

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước nơoài

14.

Thủ tục chuyên đôi loại hình Văn phòng Giám định Tư pháp

15.

Thủ tục bô nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý
1

16.

Thủ tục miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý

V. Sở Ke hoạch và Đầu tư
17.

Thủ tục giải quyêt kiên nghị vê kêt quả lựa chọn nhà thâu thuộc thấm
quyền giải quyết của úy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

B. Nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng úy ban
nhân dân thành phố
Sở Ke hoach
và Đầu tư
•

18.

Quy trình đănơ ký tham gia chương trình kích câu đầu tư thuộc lĩnh vực
côna nghệ cao; thương mại và phục vụ sản xuât nông nghiệp; y tế, giáo
dục - đào tạo, dạy nghê, văn hóa và thê thao; hạ tâng và môi trường

19.

Quy trình lập, thâm định, quyết định phê duyệt Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ
thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại đối với dự án,
phi dự án thuộc thâm quyên phê duyệt văn kiện dự án, phi dự án của Chủ
tịch Uy ban nhân dân thành phố

