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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc 

 phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017
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 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 02, 08 mục 2A và số thứ tự 02, 
08 mục 2B Phần I (Danh mục thủ tục hành chính) và nội dung cụ thể của 04 thủ 
tục hành chính tương ứng tại mục A Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục 
hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 

29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “i. Cấp giấy phép xả nước thải 
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vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT.”, “ii. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công 
trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT”, “iii. 
Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép 
của UBND tỉnh”, “iv. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải 
vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh”. 

Bãi bỏ tên các thủ tục hành chính được sửa đổi tại số thứ tự 03, 04 mục 2A 
và số thứ tự 03, 04 mục 2B Phần I (Danh mục thủ tục hành chính) ban hành kèm 

theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:“i. Cấp 

giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ 

và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT”, “ii. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả 

nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT”, “iii. Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ 

xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh”, “iv. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ 

và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh”. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ  và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- TTr Phùng Đức Tiến; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 
- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC); 
- Vụ Pháp chế; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (bản PDF); 
- Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Nông nghiệp VN; 
- Lưu: VT, TCTL.Vụ PCTTr:               Vụ trưởng Lo 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
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Nguyễn Hoàng Hiệp 

Văn phòng TC:                    Nguyễn Hữu Phú 
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CVST:                                 Nguyễn Thị Thu Hường 



 

 

Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định  số           /QĐ-BNN-TCTL ngày       tháng       năm 2021    

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 1.004008 

Cấp giấy phép xả nước thải 

vào công trình thủy lợi, trừ xả 

nước thải với quy mô nhỏ và 

không chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT. 

Khoản 2 Điều 169 

Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của 

Quốc hội đã bãi bỏ 

điểm d khoản 1 Điều 

44 và Điều 58 của 

Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14, có 

hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/01/2022. 

Thủy 

lợi 

Tổng cục 

Thủy lợi 

2 1.003939 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép xả nước thải 

vào công trình thủy lợi trừ xả 

nước thải với quy mô nhỏ và 

không chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT. 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.004399 

Cấp giấy phép xả nước thải 

vào công trình thủy lợi, trừ xả 

nước thải với quy mô nhỏ và 

không chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh. 

Khoản 2 Điều 169 

Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của 

Quốc hội đã bãi bỏ 

điểm d khoản 1 Điều 

44 và Điều 58 của 

Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14, có 

hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/01/2022. 

Thủy 

lợi 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

2 1.003887 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép xả nước thải 

vào công trình thủy lợi trừ xả 

nước thải với quy mô nhỏ và 

không chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh. 

 




