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QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

I. LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu 

vực có dự án đầu tư công trình 

Mã số TTHC: 1.004446.000.00.00.H42 

1.1.  Trường hợp 1: Cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ 

 (Tổng cắt giảm 20 ngày X 08 giờ = 160 thời gian thực hiện) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

560 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

Hồ sơ gồm: 02 bộ 

 + Bản chính: 

     - Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; 

     - Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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     - Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê 

duyệt; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu: 

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; 

 - Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

 - Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò; 

 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi 

trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền; 

 - Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư 

trong nước), 

- Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối 

với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài); 

- Các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định như 

sau: 

* Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản 

sau: 

- Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ 

phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ 

phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

- Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức. 

* Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau: 

- Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến 

ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy 

phép khai thác khoáng sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; 
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- Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác 

khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất. 

* Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn 

bản sau: 

- Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do 

thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã 

góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào 

điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp 

tác xã; 

- Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp 

của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, 

các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ 

trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác 

theo quy định. 

Trường hợp đề nghị khai thác quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có 

văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 
Thẩm định hồ sơ, kiểm tra tọa độ, diện tích; xin ý kiến các cơ quan 

có liên quan; xác minh (nếu cần); trình lãnh đạo phê duyệt 
480 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng 

sản hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, 

lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và 

56 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Môi trường 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy phép khai thác khoáng sản cho Phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 

4 giờ 

 
 

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản lần đầu; lệ phí cấp giấy phép; Trả kết quả cho tổ chức và 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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1.2. Trường hợp 2: Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

280 giờ 

Biểu mẫu, 

kết quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC  

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ tại Trung 

tâm HCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn 

* Hồ sơ gồm: 02 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; 

-  Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc 

theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ 

khai thác kèm theo quyết định phê duyệt; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi 

trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính 

đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng 

sản và các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có 

thẩm quyền. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu: 

- Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt 

kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

4 giờ 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 
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- Các văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức 

của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. 

Bước 2 Phòng 

chuyên 

môn 

Trưởng 

phòng 

Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên - Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Xác minh (nếu cần) 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

- Trình lãnh đạo phê duyệt 

200 giờ Mẫu 02, 04,05 

 

Trưởng 

phòng  

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết 4 giờ Mẫu 04,05 

 

Lãnh đạo 

Sở TNMT 

Lãnh đạo Sở - Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh 

sửa 

4 giờ Mẫu 04,05 

Văn 

phòng Sở 

Văn thư Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 4 giờ Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND 

tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, 

lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và 

Môi trường và Trung tâm PV HCC. 

56 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 Văn 

phòng Sở 

Văn thư Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 5 Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ  

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết 

quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 05, 

06 
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1.3 Trường hợp 3: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 67 (ngày làm việc) x 08 giờ = 536 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

536 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp 

nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; 

- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện 

tích xây dựng dự án công trình; 

- Phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,  

- Văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình 

(nếu có); 

- Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm 

quyền; 

- Bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây dựng 

công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường 

của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 
Thẩm định hồ sơ, kiểm tra tọa độ, diện tích; xin ý kiến các cơ quan có liên 

quan; xác minh (nếu cần); trình lãnh đạo phê duyệt 
456 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu 

hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

56 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy phép khai thác khoáng sản cho Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ hành chính công 

 

4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản lần đầu; lệ phí cấp giấy phép; Trả kết quả cho tổ chức và cá nhân và 

kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

Mã số TTHC: 1.000778.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ 

 (Tổng cắt giảm 20 ngày X 08 giờ = 160 thời gian thực hiện) 

Tổng thời gian thực hiện =560 giờ, chia làm 02 Giai đoạn (Giai đoạn 1 là 320 giờ và Giai đoạn 2 là 280 giờ) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

* Giai đoạn 1: Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ. 

Bước 

thực 

hện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

320 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ tại Trung 

tâm HCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; 

- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; 

- Đề án thăm dò khoáng sản.  

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp; 

- Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam 

trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; 

- Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; 

4 giờ Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; 

- Các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định như sau: 

* Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản 

sau: 

- Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 

hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ 

hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng 

ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên; 

- Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức. 

* Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau: 

- Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày 

nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai 

thác khoáng sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng 

sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất. 

* Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản 

sau: 

- Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do 

thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp 

hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã; 

- Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của 

thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà 

nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản 

được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. 

Bước 2 
Phòng chuyên 

môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Chuyên viên - Kiểm tra hồ sơ, tài liệu 300 giờ Mẫu số 02, 



11 

 

- Chuẩn bị điều kiện để thẩm định 

- Xin ý kiến chuyên gia (thời gian trả lời của chuyên gia 10 ngày) 

- Tổ chức họp hội đồng thẩm định 

- Hoàn thành biên bản họp thẩm định 

04, 05 

Trưởng phòng Duyệt thông báo, trình lãnh đạo Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 3 

Hội đồng thẩm 

định/Sở 

TNMT 

Lãnh đạo Hội 

đồng thẩm 

định / Lãnh 

đạo Sở 

Ký văn bản thông báo kết quả thẩm định (nếu có), gửi cho Trung tâm 

HCC 
4 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 4 Văn phòng Sở Văn thư Sở 
Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển kết quả giải 

quyết cho Trung tâm HCC 
4 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ  

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không tính 

thời gian 

Mẫu số 04, 

05 
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* Giai đoạn 2: Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

240 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp 

nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; 

- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; 

- Đề án thăm dò khoáng sản; 

- Văn bản giải trình, bổ sung, chỉnh sửa nội dung. 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong 

trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; 

- Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; 

- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; 

- Các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định như sau: 

* Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau: 

- Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 

hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

- Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức. 

* Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau: 

- Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày 

nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác 

khoáng sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng 

sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất. 

* Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản 

sau: 

- Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành 

viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc 

cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã; 

- Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của 

thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, 

của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, 

cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 
Thẩm định hồ sơ; xin ý kiến các thành viên hội đồng thẩm định (nếu cần); 

trình lãnh đạo phê duyệt 
160 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh Văn phòng - Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 56 giờ Mẫu 04, 05 
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UBND tỉnh duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu 

hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho 

tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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3. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

Mã số TTHC: 2.001814.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ 

 (Tổng cắt giảm 10 ngày X 08 giờ = 80 thời gian thực hiện) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ 

điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo 

đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần 

mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận 

và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

 -Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (gia hạn); 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị 

gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo; 

- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (sau khi đã trả lại 30% diện tích khu 

vực thăm dò trước đó). 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: 

 - Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến 

thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 
Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên - Xử lý, thẩm định hồ sơ 200 giờ Mẫu 02, 
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- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo Sở 

xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ phận 

văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ 

sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

56 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho 

tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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4. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 

Mã số TTHC: 1.004481.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ 

 (Tổng cắt giảm 10 ngày X 08 giờ = 80 thời gian thực hiện) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp 

nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; 

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển 

nhượng quyền thăm dò khoáng sản. 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò 

khoáng sản; 

- Các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn 

thành nghĩa vụ quy định gồm: Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng 

sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận; Báo cáo cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, chấp thuận trong trường 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có 

chi phí lớn hơn 10% dự toán; Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò 

gây ra; Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm 

dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các 

hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật; Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã 

thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản. 

Bước 2 

Phòng 

chuyên 

môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

200 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo 

Sở TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
UBND 

tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ 

sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi trường 

56 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ hành chính công 
4 giờ  
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho 

tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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5. Tên thủ tục hành chính: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản. 

Mã số TTHC: 1.005408.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ 

 (Tổng cắt giảm 10 ngày X 08 giờ = 80 thời gian thực hiện) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một 

phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 

đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại; 

bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp 

theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: 

- Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính 

đến thời điểm đề nghị trả lại. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 Phòng Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

chuyên 

môn 
Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

200 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo 

Sở TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
UBND 

tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ 

sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

56 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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6. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

Mã số TTHC:  2.001787.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 185 (ngày làm việc) x 08 giờ = 1.480 giờ 

 (Tổng cắt giảm 30 ngày X 08 giờ = 240 thời gian thực hiện) 

Thời gian thực hiện =1.240 giờ, chia làm 02 giai đoạn (Giai đoạn 1 là 920 giờ và Giai đoạn 2 là 320 giờ) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

* Giai đoạn 1: Thẩm định hồ sơ phê duyệt trữ lượng 115 (ngày làm việc) x 08 giờ = 920 giờ 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

920 giờ 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Bước 1 Trung tâm 

HCC  

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản hoặc báo cáo kết quả thăm 

dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu 

nguyên thủy có liên quan; 

- Tài liệu luận giải chỉ tiêu tính trữ lượng hoặc báo cáo khả thi của 

dự án đầu tư khai thác khoáng sản; 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò 

khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân; 

- Báo cáo kết quả giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu: 

- Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm 

4 giờ Mẫu số 

01, 02, 

03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

920 giờ 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

dò khoáng sản; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp thăm dò nâng 

cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác. 

- Dữ liệu của tài liệu báo cáo kết quả thăm dò (Báo cáo kết quả thăm 

dò khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên 

quan; phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản 

hoặc báo cáo khả thi của dự án đầu tư khai thác khoáng sản; biên bản 

nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã 

thi công của tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả giám sát thi công đề 

án thăm dò khoáng sản) ghi trên đĩa CD (01 bộ). 

Bước 2 
Phòng 

chuyên môn 

Trưởng Phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ 
Mẫu số 

04, 05 

Chuyên viên 

- Kiểm tra hồ sơ, khu vực thăm dò, mẫu lõi khoan, …. 

- Gưi hồ sơ xin ý kiến của chuyên gia (thời gian trả lời của chuyên 

gia 20 ngày) 

- Soạn thông báo nộp phí thẩm định hoặc văn bản yêu cầu bổ sung 

hồ sơ 

88 giờ 

Mẫu số 

02, 04, 

05 

Trưởng Phòng Duyệt văn bản, trình lãnh đạo Sở ký thông báo nộp phí thẩm định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 
Duyệt văn bản, ký thông báo nộp lệ phí hoặc văn bản yêu cầu bổ 

sung hồ sơ 
4 giờ 

Mẫu 04, 

05 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Văn thư Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 4 giờ 

Mẫu 04, 

05 

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

- Thông báo cho tổ chức và cá nhân; 

- Chờ tổ chức nộp phí thẩm định; 

- Thu phí thẩm định;  

Không tính 

thời gian 

Mẫu 04, 

05 

Bước 6 
Phòng 

chuyên môn 
Chuyên viên 

- Tổng hợp ý kiến, chuẩn bị hồ sơ trình hội đồng thẩm định 

- Soạn thảo giấy mời, chuẩn bị các nội dung để họp hội đồng thẩm 

định 

800 giờ 
Mẫu 04, 

05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

920 giờ 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

Trưởng phòng  

- Hoàn thành biên bản họp hội đồng 

- Trình lãnh đạo Hội đồng thẩm định văn bản thông báo chỉnh sửa, 

bổ sung hồ sơ (nếu có) 

4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 7 

Hội đồng 

thẩm định/ 

Lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo Hội 

đồng thẩm định/ 

Lãnh đạo Sở 

Duyệt hồ sơ, ký biên bản họp thẩm định; ký văn bản chỉnh sửa hồ sơ 

(nếu có) 
4 giờ 

Mẫu 04, 

05 

Bước 8 
Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 

Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm HCC 
4 giờ 

Mẫu 04, 

05 

Bước 9 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ  

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; 

Trả kết quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không tính 

thời gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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    * Giai đoạn 2: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

320 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản hoặc báo cáo kết quả thăm dò 

nâng cấp trữ lượng khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên 

thủy có liên quan; 

- Tài liệu luận giải chỉ tiêu tính trữ lượng hoặc báo cáo khả thi của dự 

án đầu tư khai thác khoáng sản; 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò 

khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân; 

- Báo cáo kết quả giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản. 

  - Văn bản giải trình, bổ sung, chỉnh sửa nội dung. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: 

- Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò 

khoáng sản; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp thăm dò nâng cấp 

trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác. 

- Dữ liệu của tài liệu báo cáo kết quả thăm dò (Báo cáo kết quả thăm dò 

  4 giờ 

Mẫu số 

01, 02, 

03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

320 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan; phụ 

lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản hoặc báo cáo 

khả thi của dự án đầu tư khai thác khoáng sản; biên bản nghiệm thu khối 

lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ 

chức, cá nhân; báo cáo kết quả giám sát thi công đề án thăm dò khoáng 

sản) ghi trên đĩa CD (01 bộ) 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ 
Mẫu 

04,05 

Chuyên viên 
Thẩm định hồ sơ; xin ý kiến các thành viên hội đồng thẩm định (nếu cần); 

trình lãnh đạo phê duyệt 
240 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ 

Mẫu 

04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ 

Mẫu 

04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 

05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu 

hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

56 giờ 

Mẫu 04, 

05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Quyết định phê duyệt trữ lượng cho Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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7. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản. 

Mã số TTHC: 2.001783.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ 

 (Tổng cắt giảm 10 ngày x 08 giờ = 80 giờ thời gian thực hiện) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn 

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; 

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; 

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia 

hạn. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu: 

- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm 

a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề 

nghị gia hạn, bao gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí 

cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ 

về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng 

cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

khoáng sản, thiết kế mỏ; 

- Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác 

với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo 

cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; 

- Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng 

khoáng sản và khai thác khoáng sản (nếu có);  

- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường 

thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 

Bước 2 

Phòng 

chuyên 

môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

200 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo 

Sở TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
UBND 

tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ 

sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

56 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy phép khai thác khoáng sản cho Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ hành chính công 
4 giờ  
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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8. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 

Mã số TTHC: 1.004345.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ 

 (Tổng cắt giảm 10 ngày X 08 giờ = 80 thời gian thực hiện) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung 

tâm HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

    - Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; 

    - Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo 

bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; 

   - Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển 

nhượng; 

   - Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị 

chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 

  + Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu: 

  - Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các 

điểm a, b, c, đ và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời 

điểm chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, bao gồm: 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính 

khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản 

mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản, thiết kế mỏ; 

 - Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác 

với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông 

báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu 

thập, lưu giữ thông tin về kết quả khai thác nâng cấp trữ lượng 

khoáng sản và khai thác khoáng sản (nếu có); Bồi thường thiệt hại do 

hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 

  - Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng; 

  - Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối 

với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh 

nghiệp có yếu tố nước ngoài). 

Bước 2 

Phòng 

chuyên 

môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

200 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo 

Sở 

TNMT 

Lãnh đạo Sở 
- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng 

sản hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn 

phòng Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND Văn phòng - Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền 56 giờ Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

tỉnh UBND tỉnh phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, 

lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

 

Bước 4 
Văn 

phòng Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy phép khai thác khoáng sản cho Phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
4 giờ  

Bước 6 
Trung 

tâm HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết 

quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không tính 

thời gian 

Mẫu 01, 05, 

06 
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9. Tên thủ tục hành chính: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác 

khoáng sản. 

Mã số TTHC: 1.004135.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ 

 (Tổng cắt giảm 10 ngày X 08 giờ = 80 thời gian thực hiện) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung 

tâm HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại 

một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; 

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác khoáng 

sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại; 

- Đề án đóng cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa một phần khu vực khai 

thác, trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác. 

    + Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu: 

   - Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các 

điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời 

điểm đề nghị trả lại, bao gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

  4 giờ 

Mẫu số 

01, 02, 

03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện 

các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm 

tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự 

án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; 

  - Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác 

với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông 

báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu 

thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng 

sản và khai thác khoáng sản (nếu có); 

  - Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi 

thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 

Bước 2 

Phòng 

chuyên 

môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ 
Mẫu 

04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

200 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ 

Mẫu 

04,05 

Lãnh đạo 

Sở 

TNMT 

Lãnh đạo Sở 
- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị trả lại giấy phép khai thác 

khoáng sản hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ 

Mẫu 

04,05 

Văn 

phòng Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 

05 

 

Bước 3 
UBND 

tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu 

hồ sơ. 

56 giờ 

Mẫu 04, 

05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

280 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

Bước 4 
Văn 

phòng Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Quyết định trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản cho Phòng 

chuyên môn và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung 

tâm HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không tính 

thời gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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10. Tên thủ tục hành chính: Đóng cửa mỏ khoáng sản 

Mã số TTHC: 1.004367.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 75 (ngày làm việc) x 08 giờ = 600 giờ 

 (Tổng cắt giảm 10 ngày X 08 giờ = 80 thời gian thực hiện) 

Tổng thời gian thực hiện = 520 giờ, chia làm 03 Giai đoạn (Giai đoạn 1 là 144 giờ; Giai đoạn 2 là 136 giờ và Giai đoạn 3 

là 240 giờ) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

* Giai đoạn 1: Thẩm định đề án đóng cửa mỏ 18 (ngày làm việc) x 08 giờ = 144 giờ 

Bước 

thực 

hện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
 Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

144 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ tại Trung 

tâm HCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực 

khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; 

- Báo cáo tình hình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường đến thời điểm đóng cửa mỏ. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 

theo bản chính để đối chiếu: 

- Giấy phép khai thác khoáng sản; 

4 giờ Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
 Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

144 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định 

phê duyệt;  

- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định 

gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ 

về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ 

xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án 

đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;  

- Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu 

khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 

phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước 

khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò 

nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng 

sản gây ra (quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 

55 Luật Khoáng sản) tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ. 

Bước 2 
Phòng chuyên 

môn 

Trưởng 

phòng 
Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Chuyên viên 

- Kiểm tra hồ sơ, 

- Xin ý kiến nhận xét phản biện, các thành viên hội đồng (sau 15 

ngày chuyên gia không trả lời thì coi như đồng ý) 

- Lập tờ trình báo cáo chủ tịch Hội đồng để tổ chức họp thẩm 

đinh 

124 giờ 
Mẫu số 02, 

04, 05 

Trưởng 

phòng 

Hoàn thành biên bản họp thẩm định; duyệt thông báo, trình lãnh 

đạo Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định 
4 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 3 

Hội đồng thẩm 

định/Sở 

TNMT 

Lãnh đạo Hội 

đồng thẩm 

định / Lãnh 

Ký văn bản thông báo kết quả thẩm định (nếu có), gửi cho Trung 

tâm HCC 
4 giờ 

Mẫu số 04, 

05 
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Bước 

thực 

hện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
 Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

144 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

đạo Sở 

Bước 4 Văn phòng Sở Văn thư Sở 
Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển kết quả 

giải quyết cho Trung tâm HCC 
4 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ  

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không tính 

giờ 

Mẫu số 04, 

05 
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* Giai đoạn 2: Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

136 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp 

nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác 

khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; 

- Báo cáo tình hình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

đến thời điểm đóng cửa mỏ. 

- Văn bản giải trình, bổ sung, chỉnh sửa. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: 

- Giấy phép khai thác khoáng sản; 

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê 

duyệt;  

- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định gồm: Nộp tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định 

của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác 

xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;  

- Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

136 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho 

Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ 

thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác 

khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường 

thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra (quy định tại các điểm a, 

b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản) tính đến thời điểm đề 

nghị đóng cửa mỏ. 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 
Thẩm định hồ sơ; xin ý kiến các thành viên hội đồng thẩm định (nếu cần); 

trình lãnh đạo phê duyệt 
56 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu 

hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

56 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cho Phòng 

chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công 
4 giờ  
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

136 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho 

tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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* Giai đoạn 3: Đóng cửa mỏ khoáng sản 30 ngày làm việc x 8 giờ = 240 giờ 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

240 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản;  

- Văn bản báo cáo kết quả thực hiện đề án gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

đóng cửa mỏ khoáng sản và đề nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề án 

đóng cửa mỏ. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ; 

- Xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cần); 

- Tổ chức nghiệm thu kết quả đóng cửa mỏ; 

-Trình lãnh đạo phê duyệt. 

160 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản hoặc 

văn bản thông báo kết quả nghiệm thu 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh Văn phòng - Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền 56 giờ Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

240 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, 

lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản cho Phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án 

xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được 

sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. 

Mã số TTHC: 1.004132.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 52 (ngày làm việc) x 08 giờ = 416 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

*11.1. Trường hợp 1: Đối với thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án 

xây dựng công trình 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

416 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. 

In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

  - Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết 

bị và kế hoạch khai thác khoáng sản; 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu: 

   - Bản vẽ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án và quyết 

định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

  - Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

416 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

336 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký 

hoặc văn bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn 

bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và 

Môi trường 

56 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy xác nhận đăng ký cho Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết 

quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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*11.1. Trường hợp 2: - Đối với thủ tục đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

416 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp 

nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

   - Đơn đề nghị thu hồi cát, sỏi, kèm theo bản vẽ vị trí, phạm vi khu vực dự 

án nạo vét, khơi thông luồng; 

   - Bản đăng ký khối lượng, kế hoạch, phương pháp, thiết bị dùng để thu 

hồi cát, sỏi; 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính 

để đối chiếu: 

  - Kế hoạch, thời gian thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch và 

quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp đồng thuê bến bãi chứa cát (nếu có). 

  4 giờ 

Mẫu số 

01, 02, 

03, 04, 

05, 06 

Bước 2 

Phòng 

chuyên 

môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ 
Mẫu 

04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

336 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 4 giờ Mẫu 
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Sở xem xét, giải quyết 04,05 

Lãnh đạo 

Sở TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký hoặc văn 

bản thông báo nội dung chỉnh sửa 
4 giờ 

Mẫu 

04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 

05 

 

Bước 3 
UBND 

tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu 

hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

56 giờ 

Mẫu 04, 

05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển Giấy xác nhận đăng ký cho Phòng chuyên môn và Trung tâm phục 

vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho 

tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 

 



48 

 

12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích 

lập đề án thăm dò khoáng sản 

Mã số TTHC: 1.004083.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

80 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

   - Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò 

khoáng sản. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

32 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị hoặc văn bản thông báo nội dung 

chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

80 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu 

hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

24 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC Phòng chuyên môn và Trung tâm phục 

vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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13. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

Mã số TTHC:2.001781.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

240 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

   - Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; 

   - Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; 

   - Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê 

duyệt. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu: 

   - Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê 

duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận 

của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 
Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên - Xử lý, thẩm định hồ sơ 176 giờ Mẫu 02, 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

240 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị hoặc văn bản thông báo nội 

dung chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, 

lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và 

Môi trường 

40 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC Phòng chuyên môn và Trung tâm 

phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết 

quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 

 

 

 



52 

 

14. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

Mã số TTHC:1.004343.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

120 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

-Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;  

      - Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm 

đề nghị gia hạn; 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu:  

    - Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 

2 Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn: Nộp lệ 

phí cấp phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài 

chính khác theo quy định của pháp luật; bảo hiểm tiến độ xây dựng cơ 

bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản, thiết kế mỏ; khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản 

đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ 

sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường; thu thập, lưu giữ 

thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

120 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

thác khoáng sản;  

    - Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; Tạo 

điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên 

cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng 

sản; Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai 

thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực; nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật tính đến thời điểm đề nghị gia hạn 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

72giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị hoặc văn bản thông báo nội dung 

chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, 

lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

24 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC Phòng chuyên môn và Trung tâm 

phục vụ Hành chính công 
4 giờ  
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

120 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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15. Tên thủ tục hành chính: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

Mã số TTHC: 2.001777.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

120 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; 

   - Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác tận 

thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép; 

  - Đề án đóng cửa mỏ. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: 
  - Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 

Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn: Nộp lệ phí 

cấp phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác 

theo quy định của pháp luật; bảo hiểm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt 

động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế 

mỏ; khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

120 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

biện pháp bảo vệ môi trường; thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm 

dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản; 

  -  Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường 

thiệthại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; Tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được 

Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản; Đóng cửa mỏ, 

phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm 

dứt hiệu lực; nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm 

đề nghị trả lại. 

Bước 2 

Phòng 

chuyên môn 

Trưởng 

phòng 
Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra tọa độ, diện tích 

- Thẩm định hồ sơ, tài liệu 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 

72 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng 

phòng  

Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh đạo 

Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị hoặc văn bản thông báo nội dung 

chỉnh sửa 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ 

sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

24 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

120 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC Phòng chuyên môn và Trung tâm phục 

vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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16. Tên thủ tục hành chính: Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng 

sản đã được cấp trước ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực). 

Mã số TTHC: 1.004264.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

80 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung 

theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

   -Bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP 

- Báo cáo nộp thuế tài nguyên hàng năm; các chứng từ, tài liệu hợp 

pháp chứng minh trữ lượng khoáng sản đã khai thác tính đến hết ngày 

30 tháng 6 năm 2011. 

+ Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 
Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 
- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có) 
32 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình Lãnh 

đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

80 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, 

lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi 

trường 

24 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC Phòng chuyên môn và Trung tâm 

phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả 

cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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17. Tên thủ tục hành chính: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản 

Mã số TTHC: 1.004434.000.00.00.H42  

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 112 (ngày làm việc) x 08 giờ = 896 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

896 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. 

In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

   - Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản 

chính kèm theo để đối chiếu: 

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; 

- Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai 

thác và chế biến khoáng sản;  

- Giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 
Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 
- Xử lý, thẩm định hồ sơ; 

- Hoàn thành phương án xét chọn; 
832 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

896 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

- Xin ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có); 

- Báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá 

của tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho tổ chức 

đấu giá chuyên nghiệp (trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu 

giá chuyên nghiệp) để thực hiện đấu giá theo quy định (bao gồm 

thời gian chờ hết 30 ngày về thông tin phiên đấu giá); 

- Trình Phê duyệt hồ sơ, báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia 

đấu giá; 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình 

Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ 

cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn 

bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và 

Môi trường 

40 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC Phòng chuyên môn và Trung 

tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết 

quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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18. Tên thủ tục hành chính: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt  

Mã số TTHC: 1.004433.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 112 (ngày làm việc) x 08 giờ = 896 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

896 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. 

In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: 01 bộ 

+ Bản chính: 

   - Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính 

kèm theo để đối chiếu: 

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; 

- Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác 

và chế biến khoáng sản;  

- Giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính. 

  4 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 
Phòng 

chuyên môn 

Trưởng phòng Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý 4 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên - Xử lý, thẩm định hồ sơ; 832 giờ Mẫu 02, 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

896 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

- Hoàn thành phương án xét chọn; 

- Xin ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có); 

- Báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá của 

tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho tổ chức đấu 

giá chuyên nghiệp (trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá 

chuyên nghiệp) để thực hiện đấu giá theo quy định (bao gồm thời 

gian chờ hết 30 ngày về thông tin phiên đấu giá); 

- Trình Phê duyệt hồ sơ, báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia 

đấu giá; 

04,05 

Trưởng phòng  
Duyệt hồ sơ, xin ý kiến Phó giám đốc phụ trách (nếu có); trình 

Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết 
4 giờ Mẫu 04,05 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
Lãnh đạo Sở 

- Phê duyệt hồ sơ, ký tờ trình đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản 
4 giờ Mẫu 04,05 

Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.Chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
4 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn 

bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và 

Môi trường 

40 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 

Bộ phận văn 

thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC Phòng chuyên môn và Trung tâm 

phục vụ Hành chính công 
4 giờ  

Bước 5 
Trung tâm 

HCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết 

quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 01, 

05, 06 
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II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày 

đêm.  

Mã số TTHC: 1.004232.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép. 

- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 

200 m3/ngày đêm trở lên; Thiết kế giếng thăm dò đối với công 

trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm . 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,

05, 06 

Bước 2 
Phòng 

TNN-KS 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên trong 

phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình lãnh 

đạo phòng 

172 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn 

thư Sở 
40 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng tài 

nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy định 

đồng thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ 
Mẫu 05 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả kết 

quả tại TT PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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2. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng 

dưới 3000 m3/ngày đêm. 

Mã số TTHC: 1.004228.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép. 

- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. 

- Bản sao giấy phép đã được cấp. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04, 

05, 06 

 

Bước 2 
Phòng 

TNN-KS 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình 

lãnh đạo phòng 

172 giờ 
Mẫu 02, 04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 16 giờ Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn 

thư Sở 
40 giờ Mẫu 04,05 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng tài 

nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy định 

đồng thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ 
Mẫu 05 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả kết 

quả tại TT PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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3. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000 

m3/ngày đêm. Mã số TTHC: 1.004223.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 232 giờ (cắt giảm 1 ngày = 08 giờ) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ 

sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép. 

- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất. 

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm 

theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 

m3/ngày đêm trở lên; Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối 

với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường 

hợp chưa có công trình khai thác; Báo cáo hiện trạng khai thác 

đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt 

động. 

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) 

tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 

Bước 2 Phòng Lãnh đạo phòng Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên trong 04 giờ Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

TNN-KS phòng thực hiện thẩm định hồ sơ.  

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình lãnh 

đạo phòng 

164 giờ 
Mẫu 02, 04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn thư 

Sở 
40 giờ Mẫu 04,05 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng tài 

nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy định đồng 

thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ 
Mẫu 05 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả 

kết quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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4. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu 

lượng dưới 3000 m3/ngày đêm.  

Mã số TTHC: 1.004211.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC  

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp 

hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép. 

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình 

thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh giấy phép có 

liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, 

mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác 

nước. 

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu 

(06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

- Bản sao giấy phép đã được cấp. 

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 

 

Bước 2 Phòng Lãnh đạo phòng Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 04 giờ Mẫu 04,05 
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TNN-KS  trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ.  

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm 

bảo chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ 

sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình 

lãnh đạo phòng  

172 giờ Mẫu 02, 04,05 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 

Sở TNMT 

Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển 

Văn thư Sở 
40 giờ Mẫu 04,05 

Bước 4 

Văn phòng 

Sở 

Cán bộ văn thư Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng 

tài nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy 

định đồng thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ Mẫu 05 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả 

kết quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm  

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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5. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với 

lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 

50.000m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 

100.000m3/ngày đêm.  

Mã số TTHC: 1.004179.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 232 giờ (cắt giảm 1 ngày = 08 giờ) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC  

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn.  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép. 

- Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có 

công trình khai thác; Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng 

nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đã có 

công trình khai thác (nếu thuộc trường hợp quy định phải có 

quy trình vận hành). 

 - Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) 

tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

- Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước. 

Bước 2 
Phòng 

TNN-KS 

Lãnh đạo phòng Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình 

lãnh đạo phòng  

164 giờ 
Mẫu 02, 04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 

Sở TNMT 

Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn 

thư Sở 
40 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 

Văn phòng 

Sở 

Cán bộ văn thư Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng tài 

nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy định 

đồng thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ 
Mẫu 05 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả 

kết quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm  

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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6. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác 

với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm. 

Mã số TTHC: 1.004167.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC  

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ 

sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép. 

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực 

hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, 

phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành 

công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước. 

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) 

tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

- Bản sao giấy phép đã được cấp. 

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 2 
Phòng 

TNN-KS 

Lãnh đạo phòng Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên trong 

phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình lãnh 

đạo phòng  

148 giờ 
Mẫu 02, 04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 

Sở TNMT 

Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn thư 

Sở 
40 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 

Văn phòng 

Sở 

Cán bộ văn thư Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng tài 

nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy định đồng 

thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ 
Mẫu 05 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả 

kết quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm  

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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7. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với 

hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.  

Mã số TTHC: 1.004152.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau khi cắt giảm: 232 giờ (cắt giảm 1 ngày = 08 giờ) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC  

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép. 

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước 

thải; Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận 

hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước 

thải vào nguồn nước. 

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả 

nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước 

thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước 

thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải không 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải. 

Bước 2 
Phòng 

TNN-KS 

Lãnh đạo phòng Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình 

lãnh đạo phòng  

164 giờ 
Mẫu 02, 04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 

Sở TNMT 

Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn 

thư Sở 
40 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 

Văn phòng 

Sở 

Cán bộ văn thư Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng tài 

nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy định 

đồng thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ 
Mẫu 05 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả 

kết quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm  

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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8. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 

30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

  

Mã số TTHC: 1.004140.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. 

In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn. 

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép. 

- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn 

nước tiếp nhận tại vị trí xả thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy 

mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ. 

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy 

định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương 

thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả 

nước thải. 

- Bản sao giấy phép đã được cấp. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 

 

Bước 2 
Phòng 

TNN-KS 
Lãnh đạo phòng 

Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên trong 

phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình lãnh 

đạo phòng 

172 giờ 
Mẫu 02, 04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn thư 

Sở 
40 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng tài 

nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy định đồng 

thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ 
Mẫu 05 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả 

kết quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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9. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước.  

Mã số TTHC: 1.000824.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày (80 giờ) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép. 

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 

 

Bước 2 

Phòng tài 

nguyên 

nước - 

Khoáng 

sản 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình 

lãnh đạo phòng 

36 giờ 
Mẫu 02, 04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép 08 giờ Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn 

thư Sở 
04 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, chuyển kết quả và hồ sơ có liên quan cho Phòng tài 

nguyên nước - Khoáng sản để sao lưu kết quả theo quy định 

đồng thời gửi kết quả đến Trung tâm PVHCC 

04 giờ 
Mẫu 05 

 

Bước 5 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả 

kết quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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10. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ, thuộc công trình có lưu 

lượng dưới 3000 m3/ngày đêm. 

Mã số TTHC: 1.004122.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 240 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn. 

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan dưới đất; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ 

quan cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận 

đăng kí kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; 

trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối 

chiếu; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ 

quan cấp văn băng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm 

chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người 

chịu trách nhiệm chính về kĩ thuật; trường hợp chỉ có bản sao 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu; 

- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan 

nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật 

của tổ chức, cá nhân đè nghị cấp phép. 

Bước 2 
Phòng TNN-

KS 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình 

lãnh đạo phòng. 

168 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép, tờ trình 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn 

thư Sở 
16 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 Sở TN&MT Cán bộ văn thư 
Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ 

sơ cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 5 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số 

văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

24 giờ 

 

Bước 6 Sở TN&MT Bộ phận văn thư 
Chuyển kết quả Phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

4 giờ 

  

Bước 7 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả kết 

quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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11. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ, 

thuộc công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm.  

Mã số TTHC: 2.001738.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 240 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, 

cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành 

nghề khoan dưới đất; 

- Bản sao giấy phép đã được cấp; 

- Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ 

chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã 

được cấp; 

- Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay 

đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những 

tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn 

bao gồm: 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính 

về kỹ thuật và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, 

cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu 

trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp 

thì phải kèm bản chính để đối chiếu; 

+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan 

nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; 

- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, 

ngoài những tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh 

nội dung giấy phép còn bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng minh 

việc thay đổi địa chỉ thường trú (đối với trường hợp thay đổi 

địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá 

nhân hộ gia đình hành nghề) hoặc các tài liệu chứng minh điều 

kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề (đối với trường hợp 

đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề). 

Bước 2 
Phòng TNN-

KS 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép trình 

lãnh đạo phòng. 

168 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép, tờ trình 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển Văn 

thư Sở 
16 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ sơ 

cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 5 UBND tỉnh Văn phòng - Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 24 giờ  



86 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

UBND tỉnh quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số 

văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

Bước 6 Sở TN&MT Bộ phận văn thư 
Chuyển kết quả Phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

4 giờ 

  

Bước 7 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả kết 

quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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12. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ, thuộc công trình có 

lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm.  

Mã số TTHC: 1.004253.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 240 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan dưới đất; 

- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép. 

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, giấy 

phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) 

ngày. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,

05, 06 

 

Bước 2 
Phòng TNN-

KS 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên 

viên trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa 

đảm bảo chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ 

sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

168 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo giấy phép 

trình lãnh đạo phòng. 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo giấy phép, tờ trình 16 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các giấy tờ có liên quan, chuyển 

Văn thư Sở 
16 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển 

hồ sơ cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 5 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào 

số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

24 giờ 

 

Bước 6 Sở TN&MT Bộ phận văn thư 
Chuyển kết quả Phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

4 giờ 

  

Bước 7 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả kết 

quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu 

có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm 

không tính 

thời gian 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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13. Tên thủ tục hành chính: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận thành.  

Mã số TTHC: 1.009669.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ  

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

theo phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 41/2021/NĐ-

CP 

- Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,

05, 06 

 

Bước 2 
Phòng TNN-

KS 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo tờ trình, trình 

lãnh đạo phòng. 

112 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

 

Lãnh đạo phòng 
Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo Quyết định phê duyệt tiền 

cấp quyền, tờ trình đề nghị phê duyệt 
08 giờ Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các tờ trình, trình UBND tỉnh, chuyển 

Văn thư Sở 
08 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ 

sơ cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 5 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số 

văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

16 giờ 

 

Bước 6 Sở TN&MT Bộ phận văn thư 
Chuyển kết quả Phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

4 giờ 

  

Bước 7 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả kết 

quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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14. Tên thủ tục hành chính: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành 

Mã số TTHC: 2.001770.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ  

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

theo phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 41/2021/NĐ-

CP; 

* Lưu ý: Hồ sơ nộp cùng với hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,

05, 06 

 

Bước 2 
Phòng TNN-

KS 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo tờ trình, trình 

lãnh đạo phòng. 

112 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

 

Lãnh đạo phòng Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo Quyết định phê duyệt tiền 08 giờ Mẫu 04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

cấp quyền, tờ trình đề nghị phê duyệt 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các tờ trình, trình UBND tỉnh, chuyển 

Văn thư Sở 
08 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ 

sơ cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 5 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số 

văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

16 giờ 

 

Bước 6 Sở TN&MT Bộ phận văn thư 
Chuyển kết quả Phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

4 giờ 

  

Bước 7 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả kết 

quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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15. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

Mã số TTHC: 1.004283.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ  

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm 

PVHCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

theo phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 41/2021/NĐ-

CP; 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh kèm theo các tài liệu để chứng 

minh. 

* Lưu ý: Hồ sơ nộp cùng với hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy 

phép về tài nguyên nước hoặc văn bản đề nghị điều chỉnh. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,

05, 06 

 

Bước 2 
Phòng TNN-

KS 

Lãnh đạo phòng 
Trưởng Phòng TNN-KS xem xét và phân công chuyên viên 

trong phòng thực hiện thẩm định hồ sơ. 
04 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 

Chuyên viên 

- Thẩm định hồ sơ (Nếu hồ sơ và nội dung hồ sơ chưa đảm bảo 

chất lượng quy định thì yêu cầu hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ) 

- Báo cáo Lãnh đạo phòng kết quả thẩm định; 

- Lập dự thảo phiếu trình thẩm định, dự thảo tờ trình, trình 

112 giờ 

Mẫu 03, 

04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

lãnh đạo phòng. 

Lãnh đạo phòng 
Kiểm tra hồ sơ và nội dung Dự thảo Quyết định phê duyệt tiền 

cấp quyền, tờ trình đề nghị phê duyệt 
08 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 Sở TNMT Giám đốc Sở 
Kiểm tra nội dung và ký các tờ trình, trình UBND tỉnh, chuyển 

Văn thư Sở 
08 giờ 

Mẫu 04,05 

 

Bước 4 
Văn phòng 

Sở 
Cán bộ văn thư 

Đóng dấu, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ 

sơ cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 5 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số 

văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

16 giờ 

 

Bước 6 Sở TN&MT Bộ phận văn thư 
Chuyển kết quả Phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

4 giờ 

  

Bước 6 
Trung tâm 

PVHCC 

Công chức trả kết 

quả tại TT 

PVHCC 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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III.  LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM 

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II  

 Mã số TTHC: 1.000049.000.00.00.H42 

a)  Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề: 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: Cấp chứng chỉ hành nghề: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

phục vụ HCC 
Công chức 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Hồ sơ gồm: 
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 

theo Mẫu số 12 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 

số 136/2021/NĐ-CP kèm theo 01 ảnh màu cỡ 4x6 cm có 

nền màu trắng; 

2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở 

đào tạo hợp pháp cấp; giấy chứng nhận đủ sức khỏe hành 

nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo 

quy định; 

3. Bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp theo Mẫu số 13 Phụ 

lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP; 

4. Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn sát 

 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

hạch kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức pháp luật; 

5. Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp 

đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề. 

Bước 2 
Phòng 

chuyên môn 

Lãnh đạo Sở 

TN&MT: 

 

Trưởng phòng: 

 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Đăng ký đất đai và Đo 

đạc bản đồ. 

- Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ chuyển 

cho cán bộ chuyên môn. 

04 giờ 

Mẫu 04, 

05 

 

Chuyên viên: 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt. 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề: 40 

giờ. 
Mẫu 02, 

04, 05 

 Trưởng phòng: 

 

 

Thẩm tra kết quả thẩm định hồ sơ của chuyên viên. 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề: 16 

giờ. 

Bước 3 Sở TN&MT 

 

Lãnh đạo Sở 

 

Phê duyệt kết quả. 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề: 12 

giờ. 

Mẫu 04, 

05 

Bước 4 Sở TN&MT Bộ phận văn thư 

Bộ phận văn thư của Sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ 

sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả về 

Trung tâm phục vụ hành chính công. 

04 giờ 

Mẫu 04, 

05 

 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức 

Trung tâm phục vụ hành chính công Thông báo cho, tổ 

chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho 

tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 
Mẫu 01, 

05, 06 
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b) Đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề: 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Gia hạn chứng chỉ hành nghề: 3(ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC 

Công chức 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì 

hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 

01 lần duy nhất). 

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn. 

Hồ sơ gồm: 
1. Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản 

đồ theo Mẫu số 12 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị 

định số 136/2021/NĐ-CP; 

2. Bản khai tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc 

chứng nhận liên quan đến việc cập nhật kiến thức theo Mẫu 

số 20 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP liên quan đến nội dung hành nghề trong 

khoảng thời gian 03 năm trước thời điểm chứng chỉ hết 

hạn; 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh có đủ điều kiện theo quy định; 

4. Bản gốc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được 

cấp.  

 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 

 

Bước 2 

Phòng 

chuyên 

môn 

Lãnh đạo Sở 

TN&MT 

Trưởng phòng 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Đăng ký đất đai và Đo 

đạc bản đồ. 

- Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ chuyển 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

cho cán bộ chuyên môn. 

Chuyên viên: 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt. 

04 giờ. 
 

Mẫu 02, 04, 

05 

 Trưởng phòng: 

 
Thẩm tra kết quả thẩm định hồ sơ của chuyên viên 04 giờ 

Bước 3 
Lãnh đạo 

sở 
 Phê duyệt kết quả. 04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 4 
Bộ phận 

văn thư 
 

Bộ phận văn thư của Sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ 

sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả về 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Trung tâm phục vụ hành chính công Thông báo cho, tổ 

chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

 
Mẫu 01, 05, 

06 
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c) Đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề: 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Cấp đổi,cấp lại chứng chỉ hành nghề: 3(ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ 

HCC 

Công chức 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Hồ sơ gồm: 
1. Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại chứng chỉ hành nghề theo 

Mẫu số 12 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 

136/2021/NĐ-CP; kèm theo ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền 

màu trắng hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính 

đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kèm theo ảnh màu 

cỡ 4x6 cm có nền màu trắng; 

2. Bản gốc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được 

cấp đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề bị rách nát, hư 

hỏng không thể sử dụng được hoặc khi cá nhân có yêu cầu 

thay đổi thông tin trong chứng chỉ. 

 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 

 

Bước 2 

Phòng 

chuyên 

môn 

Lãnh đạo Sở 

TN&MT 

Trưởng phòng 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Đăng ký đất đai và Đo 

đạc bản đồ  

- Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồchuyển 

cho cán bộ chuyên môn 

04 giờ 

 

Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Chuyên viên: 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt. 
04 giờ Mẫu 02, 04, 

05 

Trưởng phòng Thẩm tra kết quả thẩm định hồ sơ của chuyên viên 04 giờ 

Bước 3 
Lãnh đạo 

Sở 

  

Phê duyệt kết quả. 
04 giờ  Mẫu 04, 05 

Bước 4 
Bộ phận 

văn thư 
 

 Bộ phận văn thư của Sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ 

sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả về 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Trung tâm phục vụ hành chính công Thông báo cho, tổ 

chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

 
Mẫu 01, 05, 

06 
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2. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ  

Mã số TTHC: 1.000082.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 8(ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC  
Công chức 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Hồ sơ gồm: 

a) Về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ:  

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

theo Mẫu số 04 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 

136/2021/NĐ-CP.  

2. Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy 

phép hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp.  

3. Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp 

đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản 

khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo 

Mẫu số 05 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 

136/2021/NĐ-CP hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 giờ 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

hạng I; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết 

định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật.  

4. Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ 

chuyên môn về đo đạc và bản đồ kèm theo hợp đồng lao động 

hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc 

và bản đồ; bản khai quá trình công tác của ít nhất 01 nhân 

viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm 

phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép theo Mẫu số 05 Phụ 

lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP.  

5. Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ 

chứng minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, chứng minh sở 

hữu hoặc quyền sử dụng phần mềm, công nghệ đo đạc và bản 

đồ; giấy kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo còn hiệu lực. 

Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm phù hợp với 

nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp 

giấy phép theo Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định số 

136/2021/NĐ-CP. 

b) Về cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ: 

1.  Đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và 

bản đồ theo Mẫu số 07 Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị 

định số 136/2021/NĐ-CP.  

2.  Các tài liệu quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ 

khoản 1 Điều 32 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP) 

liên quan đến nội dung đề nghị bổ sung danh mục hoạt động 

đo đạc và bản đồ; trường hợp hồ sơ các nội dung đã được cấp 

phép trong đó có các tài liệu đáp ứng được quy định tại điểm 

này thì không cần nộp bổ sung.  

3. Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được 

cấp. 



103 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Sở/Lãnh đạo 

phòng 

Giám đốc Sở 

TN&MT: 

 

Trưởng phòng: 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc 

bản đồ. 

- Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ chuyển 

cho cán bộ chuyên môn. 

04 giờ 

 

Mẫu 04, 05 

 

Phòng chuyên 

môn Chuyên viên 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt. 

 40 giờ 

 

 

Mẫu 02, 04, 

05 

 
Trưởng phòng: 

 
Thẩm tra lại kết quả thẩm định của chuyên viên 08 giờ 

Bước 3 
Lãnh đạo Sở 

 Phê duyệt kết quả. 04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 
Bộ phận văn 

thư 
 

Bộ phận Văn thư của sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ 

và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả vềTrung tâm 

phục vụ hành chính công. 

04 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

Công chức 

Trung tâm phục vụ hành chính công Thông báo cho, tổ chức 

và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, 

cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 

Mẫu 01, 05, 

06 
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3. Tên thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ.  

Mã số TTHC: 1.001923.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Cung cấp ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung 

cấp. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 
 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

HCC  
Công chức 

 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên 

môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết 

quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Hồ sơ gồm: 

a.1) Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc 

bưu chính 

- Đối với cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, 

sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ Căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân. 

- Đối với cơ quan, tổ chức đến giao dịch yêu cầu cung 

cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ người 

đại diện phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu hoặc Chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu hoặc 

công văn của cơ quan, tổ chức. 

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo 

01 giờ 

 

 

 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

 
Kết quả thực hiện Thời gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

đạc và bản đồ (theo Mẫu số 03 Phụ lục IA ban hành kèm 

theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP). 

a.2) Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tuyến 

Tệp tin chứa giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, 

tổ chức; tệp tin chứa phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, 

dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và ký bằng chữ ký 

số. Trường hợp không có chữ ký số thì xuất trình thẻ Căn 

cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân 

dân khi làm thủ tục mở tài khoản giao dịch trực tuyến, 

đồng thời cung cấp số điện thoại di động. 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Sở/Lãnh đạo 

phòng 

Giám đốc Sở 

TN&MT 

Trưởng phòng 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Đăng ký đất đai và 

Đo đạc bản đồ. 

- Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ 

chuyển cho cán bộ chuyên môn. 

02 giờ 

 

Mẫu 04, 05 

 

Phòng 

chuyên môn 
Chuyên viên : 

 

Chuyên viên phụ trách nghiên cứu  hồ sơ: 

- Xử lý, dự thảo văn bản cung cấp thông tin. 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt. 

02 giờ  

 

 

Mẫu 02, 04, 

05 

 
Trưởng phòng: 

 
Thẩm tra lại kết quả dự thảo của chuyên viên 01 giờ 

Bước 3 

Lãnh đạo Sở 

 Phê quyệt kết quả. 01 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 

Bộ phận văn 

thư  

Bộ phận văn thư của Sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu 

hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả về 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

01 giờ 

 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

Công chức 

Trung tâm phục vụ hành chính công Thông báo cho, tổ 

chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho 

tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

 

Mẫu 01, 05, 

06 
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4. Tên thủ tục hành chính: Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám  

Mã số TTHC: 1.000652.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05(ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm phục 

vụ HCC 
Công chức 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ 

sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

Hồ sơ gồm: 01 Phiếu yêu cầu theo mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về 

hoạt động Viễn thám. 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Sở/Lãnh đạo 

phòng 

Giám đốc Sở 

TN&MT 

Trưởng phòng 

- Duyệt văn bản chuyển cho phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc 

bản đồ. 

- Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ chuyển cho 

cán bộ chuyên môn. 

04 giờ Mẫu 04, 05 

Phòng chuyên 

môn Chuyên viên 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt. 

20 giờ Mẫu 02, 

04, 05 

Trưởng phòng Thẩm tra lại kết quả thẩm định của chuyên viên 04 giờ 

Bước 3 Lãnh đạo Sở  Phê duyệt kết quả. 04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 4 Bộ phận văn thư  

 Bộ phận văn thư của Sở vào số, đóng dấu văn bản, lưu hồ sơ và 

xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quảvề Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức 

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thông báo cho, tổ chức và 

cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

và kết thúc trên phần mềm 

 
Mẫu 01, 

05, 06 
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IV. LĨNH VỰC BIỂN, ĐẢO 

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép nhận chìm ở biển 

Mã thủ tục hành chính: 1.005189.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 74 ngày làm việc x 08 giờ =  592 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là : 73 ngày làm việc x 08 giờ =  584 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người 

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 

tiếp nhận 

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển được lập 

theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục của Nghị định này; 

- Dự án nhận chìm ở biển được lập theo Mẫu số 03 quy 

định tại Phụ lục của Nghị định này; 

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 

chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của 

pháp luật; 

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 

chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là 

doanh nghiệp); 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 



109 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người 

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

-  Bản đồ khu vực biển đề nghị được sử dụng để nhận 

chìm được lập theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của 

Nghị định này. 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Môi 

trường và Biển, 

đảo 

Chi cục 

trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04, 05 

Bước 3 

Chuyên viên Chi 

cục Môi trường 

và Biển, đảo 

Công chức Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã 

nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì 

tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với 

tổ chức, cá nhân gửi thông qua Trung tâm HCC. 

08 giờ Mẫu 03,04, 05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ sơ 

giải quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và thẩm 

quyền theo quy định giải quyết và tham mưu lãnh đạo Chi 

cục Quản lý Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau đó công 

chức trình Giám đốc Sở ký hoặc phó giám đốc phụ trách ký 

duyệt hồ sơ.  

508 giờ Mẫu 03,04, 05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức 

kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa 

không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không 

quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ 

quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 

các vấn đề liên quan. Trong vòng 5 ngày  sau khi nhận 

được ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Tài nguyên và 

Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá 

nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người 

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

trong trường hợp phải chỉnh sửa (thời gian chỉnh sửa, bổ 

sung không tính vào thời gian thẩm định) 

Bước 4 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường và 

Biển, đảo 

Chi cục 

trưởng 

 

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Sở  04 giờ Mẫu 03,04, 05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc 

Sở  

Xem xét ký duyệt các văn bản có liên quan, chuyển Văn 

thư Sở  
04 giờ Mẫu 03,04, 05 

Bước 6 Bộ phận Văn thư  Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác 

nhận phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 

UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào 

số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

44 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn 

và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu 

có); Trả kết quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên 

phần mềm 
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2. Tên thủ tục hành chính:  Gia hạn cấp giấy phép nhận chìm ở biển 

Mã thủ tục hành chính: 2.000472.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 59 ngày làm việc x 08 giờ = 472 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 58 ngày làm việc x 08 giờ = 464 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 

tiếp nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị Gia hạn cấp giấy phép nhận chìm ở 

biển 

+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển được 

lập theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị định 

này; 

+ Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp; 

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; 

công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ 

theo quy định của pháp luật tính đến thời Điểm đề nghị gia 

hạn. 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường và 

Biển, đảo 

Chi cục 

trưởng 

  

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ 

Mẫu 02,03,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 3 

Chuyên viên Chi 

cục Môi trường và 

Biển, đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã 

nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì 

tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với 

tổ chức, cá nhân gửi thông qua Trung tâm HCC.  

08 giờ Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ sơ 

giải quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và thẩm 

quyền theo quy định giải quyết và tham mưu lãnh đạo Chi 

cục Quản lý Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau đó công 

chức trình Giám đốc Sở ký hoặc phó giám đốc phụ trách ký 

duyệt hồ sơ. 

388 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức 

kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa 

không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không 

quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ 

quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 

các vấn đề liên quan. Trong vòng 5 ngày  sau khi nhận được 

ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân 

chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định trong 

trường hợp phải chỉnh sửa (thời gian chỉnh sửa, bổ sung 

không tính vào thời gian thẩm định) 

  

Bước 4 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường và 

Biển, đảo 

Chi cục 

trưởng 

Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm 

định 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc 

Sở  
Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận Văn thư  Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác 04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

nhận phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào 

số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

44 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn 

và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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3. Tên thủ tục hành chính:  Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển 

Mã thủ tục hành chính:1.000969.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 44 ngày làm việc x 08 giờ = 352 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 43 ngày làm việc x 08 giờ = 344 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 

tiếp nhận 

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị :  Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở 

biển 

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển 

trong đó nêu rõ lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung được lập 

theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục của Nghị định này; 

+  Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp; 

+  Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; 

công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo 

quy định của pháp luật tính đến thời Điểm đề nghị sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép nhận chìm ở biển; 

+  Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 

chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường trong trường hợp đề nghị sửa 

đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển do có sự thay đổi quy 

mô nhận chìm; ranh giới, diện tích khu vực biển sử dụng để 

nhận chìm; cách thức nhận chìm; 

+  Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 

chứng thực văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân được 

phép nhận chìm ở biển thay đổi tên trong trường hợp đề nghị 

sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển do thay đổi tên; 

+  Bản đồ khu vực biển trong trường hợp có sự thay đổi về 

ranh giới, diện tích khu vực biển đề nghị sử dụng để nhận chìm 

được lập theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Nghị định 

này. 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi 

trường và 

Biển đảo 

Chi cục 

trưởng 

 
Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 3 

Chuyên viên 

Chi cục Môi 

trường và 

biển đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì tham 

mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với tổ chức, cá 

nhân gửi thông qua Trung tâm HCC.  

08 giờ Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ sơ giải 

quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và thẩm quyền theo 

quy định giải quyết và tham mưu lãnh đạo Chi cục Quản lý 

Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau đó công chức trình Giám đốc 

Sở ký hoặc phó giám đốc phụ trách ký duyệt hồ sơ. 

268 giờ 

 

 

Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn 

bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra 

thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào 

thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ 

ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Trong 

vòng 5 ngày  sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên 

quan, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản 

yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết 

luận thẩm định trong trường hợp phải chỉnh sửa (thời gian chỉnh 

sửa, bổ sung không tính vào thời gian thẩm định) 

 

 

Bước 4 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục 

trưởng 
Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở  Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 
Bộ phận Văn 

thư 

 Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận 

phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số 

văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

44 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 
Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05,06 
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 4. Tên thủ tục hành chính:  Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển 

 Mã thủ tục hành chính:2.000444.000.00.00.H42 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 29 ngày làm việc x 08 giờ = 232 giờ 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là : 28 ngày làm việc x 08 giờ = 224 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận  

 

11. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển, trong đó 

nêu rõ lý do đề nghị cấp lại được lập theo Mẫu số 05 quy định 

tại Phụ lục của Nghị định này; 

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; công 

tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy 

định của pháp luật tính đến thời Điểm đề nghị cấp lại Giấy 

phép nhận chìm ở biển. 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 

Bước 2 

 

Lãnh đạo 

Chi cục 

Môi trường 

và Biển đảo 

Chi cục trưởng 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 3 

Chuyên 

viên Chi 

cục Môi 

trường và 

biển đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì tham 

mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với tổ chức, cá 

nhân gửi thông qua Trung tâm HCC.  

08 giờ Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ sơ giải 

quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và thẩm quyền theo 

quy định giải quyết và tham mưu lãnh đạo Chi cục Quản lý 

Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau đó công chức trình Giám đốc 

Sở ký hoặc phó giám đốc phụ trách ký duyệt hồ sơ. 

152 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn 

bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra 

thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào 

thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ 

ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Trong 

vòng 5 ngày  sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên 

quan, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản 

yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết 

luận thẩm định trong trường hợp phải chỉnh sửa (thời gian chỉnh 

sửa, bổ sung không tính vào thời gian thẩm định) 

 

 

Bước 4 

Lãnh đạo 

Chi cục 

Môi trường 

và Biển, 

đảo 

 

Chi cục trưởng 

 Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo 

Sở 

Giám đốc Sở  
Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận 

Văn thư 

 Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận 

phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số 

văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

44 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 
Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Ninh Bình 

 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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5. Tên thủ tục hành chính:  Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển 

Mã thủ tục hành chính:1.000942.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 ngày làm việc x 08 giờ = 480 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 59 ngày làm việc x 08 giờ = 472 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều 

kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 

lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng 

chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và 

hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về 

Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép nhận chìm ở biển 

+ Đơn đề nghị trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển 

được lập theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục của Nghị 

định này; 

+ Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp; 

+  Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở 

biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời 

Điểm đề nghị trả lại. 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường và Biển 

đảo 

Chi cục trưởng 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 3 

Chuyên viên Chi cục 

Môi trường và biển 

đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã 

nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định 

thì tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng 

dẫn với tổ chức, cá nhân gửi thông qua Trung tâm 

HCC. 

08 giờ Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ 

sơ giải quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và 

thẩm quyền theo quy định giải quyết và tham mưu lãnh 

đạo Chi cục Quản lý Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau 

đó công chức trình Giám đốc Sở ký hoặc phó giám đốc 

phụ trách ký duyệt hồ sơ. 

396 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường 

gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ 

chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra 

thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong 

thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn 

bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Trong 

vòng 5 ngày  sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan 

liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn 

thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định trong trường hợp 

phải chỉnh sửa (thời gian chỉnh sửa, bổ sung không tính 

vào thời gian thẩm định) 

  

Bước 4 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường Biển, 

đảo 

Chi cục trưởng 

 
Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả 

thẩm định hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở  Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận Văn thư  Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và 

xác nhận phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh 

vào số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

44 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên 

môn và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 8 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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6. Tên thủ tục hành chính: Công nhận Khu vực biển 

Mã thủ tục hành chính: 1.009481.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 23 ngày làm việc x 8 giờ = 184 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 22 ngày làm việc x 8 giờ = 176 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều 

kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 

lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng 

chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và 

hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về 

Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị Công nhận Khu vực biển 

+ Đơn đề nghị Công nhận khu vực biển được lập 

theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định 

11/2021/NĐ-CP; 

+ Bản chính hợp đồng cho thuê đất hoặc quyết định 

giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước 

biển hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mặt 

nước ven biển, mặt nước biển (nếu có); văn bản cho 

phép tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển (nếu có) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền cấp; 

+  Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các 

nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển; 

+ Sơ đồ khu vực biển đề nghị công nhận, trong đó thể 

hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị 

giao được lập theo Mẫu số 05 của Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP. 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường và Biển 

đảo 

Chi cục trưởng Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 3 

Chuyên viên Chi cục 

Môi trường và Biển 

đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã 

nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định 

thì tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng 

dẫn với tổ chức, cá nhân gửi thông qua Trung tâm 

HCC. 

08 giờ Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ 

sơ giải quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và 

thẩm quyền theo quy định giải quyết và tham mưu 

lãnh đạo Chi cục Quản lý Biển, đảo duyệt vào văn bản 

và sau đó công chức trình Giám đốc Sở ký hoặc phó giám 

đốc phụ trách ký duyệt hồ sơ. 

108 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường 

gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ 

chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra 

thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong 

thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn 

bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Thời gian 

kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc. 

Bước 4 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường và Biển, 

đảo 

Chi cục trưởng 

 
Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả 

thẩm định hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở  
Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận Văn thư  
Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và 

xác nhận phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh 

vào số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

36 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên 

môn và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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7. Tên thủ tục hành chính: Giao khu vực biển 

 Mã thủ tục hành chính:1.005401.000.00.00.H42 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 58 ngày làm việc x 08 giờ = 464 giờ  

 Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 57 ngày làm việc x 08 giờ = 456 giờ  

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp 

nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển: 

- Đơn đề nghị giao khu vực biển được lập theo Mẫu số 01 

của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; 

- Bản sao văn bản cho phép, giao nhiệm vụ hoặc quyết 

định phê duyệt thuyết minh, đề cương thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ phục vụ nuôi trồng thủy sản và 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ biển khác có sử dụng diện 

tích khu vực biển cố định; 

- Sơ đồ khu vực biển đề nghị giao, trong đó thể hiện tọa 

độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao được lập 

theo Mẫu số 05 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi trường 
Chi cục trưởng Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

và Biển đảo 

Bước 3 

Chuyên viên 

Chi cục Môi 

trường và biển 

đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã 

nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì 

tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với 

tổ chức, cá nhân gửi thông qua Trung tâm HCC. 

08 giờ Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ sơ 

giải quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và thẩm 

quyền theo quy định giải quyết và tham mưu lãnh đạo Chi 

cục Quản lý Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau đó công 

chức trình Giám đốc Sở ký hoặc phó giám đốc phụ trách ký 

duyệt hồ sơ. 

388 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức 

kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa 

không tính vào thời gian thẩm định): Thời gian các bộ, 

ngành và các cơ quan có liên quan trả lời bằng văn bản 

không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

xin ý kiến. Thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày 

làm việc. 

  

Bước 4 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi trường 

và Biển, đảo 

Chi cục trưởng 
Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm 

định  
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở  Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận Văn 

thư 

 Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác 

nhận phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 
36 giờ Mẫu 04, 05 
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Bước thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào 

số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn 

và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 8 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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8. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn thời hạn giao khu vực biển 

 Mã thủ tục hành chính:1.004935.000.00.00.H42 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 43 ngày làm việc x 08 giờ = 344 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 42 ngày làm việc x 08 giờ = 336 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức 

tiếp nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ 

sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ đề nghị gia hạn quyết định giao khu vực biển: 

+ Bản chính Đơn đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển 

(được lập theo Mẫu số 02 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP).  

+ Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp. 

+ Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn hoặc còn thời hạn.  

+ Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác 

bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ 

chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn. 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi cục Môi 

trường và Biển đảo 

Chi cục 

trưởng 
Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 3 

Chuyên viên Chi cục 

Môi trường và biển 

đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì tham 

mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với tổ chức, cá 

nhân gửi thông qua Trung tâm HCC. 

08 giờ Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ sơ giải 

quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và thẩm quyền theo quy 

định giải quyết và tham mưu lãnh đạo Chi cục Quản lý Biển, đảo 

duyệt vào văn bản và sau đó công chức trình Giám đốc Sở ký hoặc 

phó giám đốc phụ trách ký duyệt hồ sơ. 

268 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản 

lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa 

(thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào thời gian 

thẩm định): Thời gian các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan 

trả lời bằng văn bản không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản xin ý kiến. Thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 

ngày làm việc. 

  

Bước 4 
Lãnh đạo Chi cục Môi 

trường và Biển, đảo 

Chi cục 

trưởng 

 

Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc 

Sở  
Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận Văn thư  Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận 

phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn 

bản, lưu hồ sơ. 

36 giờ Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

quy 

định 

Biểu mẫu 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và 

Môi trường 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 
04 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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9. Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi bổ sung quyết định giao khu vực biển 

 Mã thủ tục hành chính:1.005400.000.00.00.H42 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 43 ngày làm viêc x 08 giờ = 344 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 42 ngày làm việc x 08 giờ = 336 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị sửa đổi bổ sung quyết định giao khu 

vực biển: 

+ Bản chính Đơn sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực 

biển theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 

11/2021/NĐ/CP. 

+ Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; 

+ Bản sao văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp hoặc xác nhận thể hiện nội dung quy định tại khoản 1 

Điều 13 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường và 

Biển đảo 

Chi cục trưởng 

 Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 3 

Chuyên viên Chi 

cục Môi trường và 

biển đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã 

nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì 

tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với 

tổ chức, cá nhân gửi thông qua Trung tâm HCC.  

08 giờ Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ sơ 

giải quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và thẩm 

quyền theo quy định giải quyết và tham mưu lãnh đạo Chi 

cục Quản lý Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau đó công 

chức trình Giám đốc Sở ký hoặc phó giám đốc phụ trách ký 

duyệt hồ sơ. 

268 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức 

kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa 

không tính vào thời gian thẩm định): Thời gian các bộ, 

ngành và các cơ quan có liên quan trả lời bằng văn bản 

không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

xin ý kiến. Thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày 

làm việc. 

  

Bước 4 

Lãnh đạo Chi cục 

Môi trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 
Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm 

định  
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở  Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định  04 giờ  

Bước 6 Bộ phận Văn thư  Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác 

nhận phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào 

số văn bản, lưu hồ sơ. 

36 giờ Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn 

và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 8 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Ninh Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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10. Tên thủ tục hành chính: Trả lại khu vực biển 

 Mã thủ tục hành chính: 1.005399.000.00.00.H42 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 33 ngày làm việc x 08 giờ = 264 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 32 ngày làm việc x 08 giờ = 256 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 
 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 

trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện 

cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 

lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng 

chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và 

hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về 

Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị trả lại khu vực biển: 

+ Bản chính Đơn đề nghị trả lại khu vực biển theo Mẫu 

số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 

11/2021/NĐ/CP; 

+ Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được 

cấp; 

+ Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, 

công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa 

vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm nộp 

hồ sơ đề nghị trả lại khu vực biển; 

+ Bản chính Sơ đồ khu vực biển còn lại sau khi trả lại 

một phần khu vực biển (đối với trường hợp trả lại một 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

phần diện tích khu vực biển). 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi 

trường và 

Biển đảo 

Chi cục trưởng 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 3 

Chuyên viên 

Chi cục Môi 

trường và 

biển đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã 

nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì 

tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn 

với tổ chức, cá nhân gửi thông qua Trung tâm HCC  

 

08 giờ 
Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ 

sơ giải quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và 

thẩm quyền theo quy định giải quyết và tham mưu lãnh 

đạo Chi cục Quản lý Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau 

đó công chức trình Giám đốc Sở ký hoặc phó giám đốc 

phụ trách ký duyệt hồ sơ. 

188 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức 

kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa 

không tính vào thời gian thẩm định): Thời gian các bộ, 

ngành và các cơ quan có liên quan trả lời bằng văn bản 

không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản xin ý kiến. Thời gian kiểm tra thực địa không quá 

10 ngày làm việc. 

  

Bước 4 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm 

định hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 5 Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở  Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận Văn 

thư 

 Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và 

xác nhận phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh 

vào số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

36 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 
Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên 

môn và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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11. Tên thủ tục hành chính: Thu hồi khu vực biển 

 Mã thủ tục hành chính: 1.001722.000.00.00.H42 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 ngày làm việc x 08 giờ =  360 giờ 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 44 ngày làm việc x 08 giời = 352 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên 

môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết 

quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị Thu hồi khu vực biển  theo điều 21 của 

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 

2014; 

- Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; 

-  Bản đồ khu vực biển thể hiện khu vực biển tiếp tục sử 

dụng trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển 

(được lập theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Nghị 

định này); 

-  Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển; công tác bảo vệ môi trường và 

việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 

12 Nghị định này tính đến thời điểm trả lại. 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi 

trường và Biển 

đảo 

Chi cục trưởng 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 3 

Chuyên viên 

Chi cục Môi 

trường và biển 

đảo 

Công chức 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã 

nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì 

tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với 

tổ chức, cá nhân gửi thông qua Trung tâm HCC  

 

08 giờ 
Mẫu 03,04,05 

Chuyên viên phụ trách trực tiếp thẩm định và xử lý hồ sơ 

giải quyết TTHC về hồ sơ, trình tự, thời gian và thẩm 

quyền theo quy định giải quyết và tham mưu lãnh đạo 

Chi cục Quản lý Biển, đảo duyệt vào văn bản và sau đó 

công chức trình Giám đốc Sở ký hoặc phó giám đốc phụ 

trách ký duyệt hồ sơ. 

236 giờ Mẫu 03,04,05 

Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức 

kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa 

không tính vào thời gian thẩm định): Thời gian các bộ, 

ngành và các cơ quan có liên quan trả lời bằng văn bản 

không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản xin ý kiến. Thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 

ngày làm việc. 

  

Bước 4 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm 

định hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Giám đốc Sở 

Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định hoặc 

văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 6 Bộ phận Văn 

thư 
 

Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và 

xác nhận phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào 

số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

36 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên 

môn và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh Bình 

 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 

 



141 

 

12. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

thông qua mạng điện tử 

 Mã thủ tục hành chính: 1.005181.000.00.00.H42 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 47 ngày làm việc x 08 giời = 376 giờ 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 46 ngày làm việc x 08 giời = 368 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận  

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ đề nghị khai thác và sư dụng cơ sở dự liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử 

+Tên, địa chỉ tổ chức; Họ và tên, nơi cư trú, địa chỉ, số 

CMTND, thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu cá nhân; Số 

fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của tổ chức, cá nhân; 

+Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp; 

+Mục đích khai thác và sử dụng dữ liệu; 

+Hình thức khai thác và sử dụng dữ liệu, phương thức nhận kết 

quả 

04 giờ  
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 

Bước 2 

 

Lãnh đạo 

Chi cục 

Môi trường 

Chi cục trưởng 

 Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

và Biển 

đảo 

Bước 3 

Chuyên 

viên Chi 

cục Môi 

trường và 

Biển đảo 

Công chức 

Công chức tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm 

tra văn bản, phiếu yêu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu của tổ 

chức, cá nhân: 

- Trường hợp văn bản, phiếu yêu cầu chưa đầy đủ các quy định 

tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT, trong 

thời gian không quá 03 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung; 

- Trường hợp dữ liệu được yêu cầu không thuộc trách nhiệm 

cung cấp thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cho 

tổ chức, cá nhân trong thời gian không quá 03 ngày làm việc. 

292 giờ 

Mẫu 03,04,05 

- Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì trong thời gian không 

quá 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn 

bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Trường hợp văn bản, phiếu yêu cầu hợp lệ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá 

nhân theo quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 

20/2016/TT-BTNMT: 

+ Đối với dữ liệu có thể cung cấp ngay: tổ chức, cá nhân được 

trực tiếpđọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc 

được cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu; 

+ Đối với dữ liệuđơn giản: trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; 

+ Đối với dữ liệu phức tạp, cần phải có thời gian để xem xét, 

tìm kiếm, sao chép, trích xuất, tập hợp từ trong cơ sở dữ liệu: 

trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việckể từ ngày nhận 

được yêu cầu hợp lệ; 

+ Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp, khối lượng lớn: 

trong thờihạn chậm nhất là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 
Người thực hiện Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

được yêu cầu hợp lệ; 

+ Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính: việc 

cung cấp dữ liệu được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân yêu 

cầu cung cấp dữ liệu thực hiện đầyđủ các nghĩa vụ tài chính 

theo quy định. 

Bước 4 

Lãnh đạo 

Chi cục 

Môi trường 

và Biển, 

đảo 

Chi cục trưởng 

 

Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo 

Sở 
Giám đốc Sở  

Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định hoặc văn 

bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận 

Văn thư 

 Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận 

phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn 

bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

44 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 
Văn phòng 

Sở 
Văn thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 9 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu 

 Mã thủ tục hành chính: 1.000705.000.00.00.H42 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 47 ngày làm việc x 08 giờ = 376 giờ 

Tổng thời gian thực hiện TTHC sau cắt giảm là: 46 ngày làm việc x 08 giờ = 368 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp 

nhận 

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu 

cầu hoặc văn bản yêu cầu 

+ Tên, địa chỉ tổ chức; Họ và tên, nơi cư trú, địa chỉ, số 

CMTND, thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu cá nhân; Số 

fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của tổ chức, cá 

nhân; 

+ Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp; 

+ Mục đích khai thác và sử dụng dữ liệu; 

+ Hình thức khai thác và sử dụng dữ liệu, phương thức nhận 

kết quả 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

Bước 2 

 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi trường 

và Biển đảo 

Chi cục trưởng Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên xử lý  04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 3 

Chuyên viên 

Chi cục Môi 

trường và Biển, 

đảo 

Công chức 

Công chức tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm 

tra văn bản, phiếu yêu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu của tổ 

chức, cá nhân: 

- Trường hợp văn bản, phiếu yêu cầu chưa đầy đủ các quy định 

tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT, trong 

thời gian không quá 03 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung; 

- Trường hợp dữ liệu được yêu cầu không thuộc trách nhiệm 

cung cấp thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cho 

tổ chức, cá nhân trong thờigian không quá 03 ngày làm việc. 

- Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì trong thời gian 

không quá 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường 

phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Trường hợp văn bản, phiếu yêu cầu hợp lệ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá 

nhân theo quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư số 

20/2016/TT-BTNMT: 

+ Đối với dữ liệu có thể cung cấp ngay: tổ chức, cá nhân được 

trực tiếpđọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc 

được cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu; 

+ Đối với dữ liệuđơn giản: trong thời hạn chậm nhất là 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ; 

+ Đối với dữ liệu phức tạp, cần phải có thời gian để xem xét, 

tìm kiếm, sao chép, trích xuất, tập hợp từ trong cơ sở dữ liệu: 

trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việckể từ ngày nhận 

được yêu cầu hợp lệ; 

+ Trường hợp nội dung yêu cầu quá phức tạp, khối lượng lớn: 

292 giờ Mẫu 03,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời gian 

quy định 
Biểu mẫu 

trong thờihạn chậm nhất là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu hợp lệ; 

+ Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính: việc 

cung cấp dữ liệu được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân yêu 

cầu cung cấp dữ liệu thực hiện đầyđủ các nghĩa vụ tài chính 

theo quy định. 

Bước 4 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi trường 

và Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Giám đốc Sở  

Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định hoặc văn 

bản trả lại hồ sơ nếu không hợp lệ 
04 giờ Mẫu 03,04,05 

Bước 6 Bộ phận Văn 

thư 

 Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận 

phần mềm. Chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh  
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 7 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số 

văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên 

và Môi trường 

44 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 8 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 8 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 
 Mẫu 05, 06 
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V. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỒI KHÍ HẬU 

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.  

Mã số TTHC: 1.000987.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 8 (giờ/ngày) = 136 giờ 

Thời gian thực hiện sau khi rà soát, đơn giản hóa TTHC:16 (ngày làm việc) x 8 (giờ/ngày) = 128 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm HCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ 

sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

Hồ sơ gồm: 02 bộ 

* Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với tổ 

chức: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt 

động kinh doanh của tổ chức; 

(3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ 

nhân viên; 

(4) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ 

 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=233410&qdcbid=16441&r_url=danh_sach_tthc
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

dự báo,cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

theo Mẫu số 06 Phụ lục kèm theoNghị định số 48/2020/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; 

(5) Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự 

báo, cảnh báo, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự 

nơi đã từng làm việc. 

* Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với cá 

nhân: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội 

dung xin cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo; 

(3) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ 

dự báo, cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

theo Mẫu số 06 Phụ lục kèm theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; 

(4) Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ 

chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc. 

Bước 2 

Lãnh đạo Sở 

Chi cục Môi 

trường và 

Biển, đảo 

Lãnh đạo Chi 

cục 

-  Lãnh đạo Chi cục Môi trường và Biển đảoduyệt văn bản, 

chuyển cho cán bộ chuyên môn. 
04 giờ 

Mẫu 02, 04, 05 

Chuyên viên 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý hồ sơ: Thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận 

cấp phép. 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt 

72 giờ 

Chuyên 

viên/Lãnh đạo 
 

- Trình Phó Giám đốc phụ trách phê duyệt vào phiếu trình văn 

bản để trình UBND tỉnh. 
04 giờ 

Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Chi cục - Trình Giám đốc Sở phê duyệt tờ trình UBND tỉnh. 

Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Duyệt văn bản 04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Sở TN&MT Bộ phận văn thư 
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm chuyển Tờ 

trình đến văn thư UBND tỉnh. 
04 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn 

bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài Nguyên và 

Môi trường 

32 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 5 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên môn và 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 6 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả 

kết quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên phần mềm  

Mẫu 01, 04, 

05, 06 
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2. Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

Mã số TTHC: 1.000970.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 8 (giờ/ngày) = 136 giờ 

Thời gian thực hiện sau khi rà soát, đơn giản hóa TTHC: 16 (ngày làm việc) x 8 (giờ/ngày) = 128 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm HCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ 

sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều 

kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 

lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng 

chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và 

hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về 

Phòng chuyên môn  

Hồ sơ gồm: 02 bộ 

1) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy 

phép theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ; 

(2) Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được 

sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ; 

(3) Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp. 

 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 2 

Chi cục Môi 

trường và Biển 

đảo 

Chi cục trưởng 
- Lãnh đạo Chi cục Môi trường và Biển đảo duyệt văn 

bản, chuyển cho cán bộ chuyên môn. 

 

04 giờ 

Mẫu 02, 04, 05 
Chuyên viên 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý hồ sơ: Thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, 

kết luận cấp phép. 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt 

72 giờ 

Chuyên 

viên/Lãnh đạo 

Chi cục 

 

- Trình Phó Giám đốc phụ trách phê duyệt vào phiếu 

trình văn bản để trình UBND tỉnh. 

- Trình Giám đốc Sở phê duyệt tờ trình UBND tỉnh. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Lãnh đạo Sở 

Giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc 

phụ trách 

Duyệt văn bản 04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Sở TN&MT Bộ phận văn thư 
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm 

chuyển Tờ trình đến Văn phòng UBND tỉnh. 
04 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 UBND tỉnh 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh 

vào số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

32 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 5 Văn phòng Sở Văn thư 
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng chuyên 

môn và Trung tâm phục vụ Hành chính công 
4 giờ 

 

Bước 4 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu 

có); Trả kết quả cho tổ chức và cá nhân và kết thúc trên 

phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 05, 

06 
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3. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

 Mã số TTHC: 1.000943.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5(ngày làm việc) x 8 (giờ/ngày) = 40 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

HCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 

hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần 

duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập 

nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về 

Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp 

nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về 

Phòng chuyên môn  

Hồ sơ gồm:02 bộ. 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 02 Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

 

02 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,05, 

06 

 

Bước 2 

 

Chi cục Môi 

trường và Biển 

đảo 

Lãnh đạo Chi cục 

 

Chuyên viên 

- Lãnh đạo Chi cục Môi trường và Biển đảo duyệt 

văn bản chuyển cho cán bộ chuyên môn. 

- Xử lý hồ sơ: Thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh 

giá, kết luận cấp phép. 

- Trình lãnh đạo phê duyệt 

04 giờ 

 

16 giờ 

Mẫu 02, 04, 05 

Bộ phận văn thư 

Sở TN&MT 
 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần 

mềm chuyển Tờ trình đến Văn phòng UBND tỉnh. 
02 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 4 UBND tỉnh Văn phòng UBND - Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo và các 14 giờ Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/Kết 

quả 

tỉnh cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND 

tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. 

- Gửi kết Kết quả giải quyết TTHC tới Văn thư Sở 

Tài Nguyên và Môi trường 

Bước 5 Văn phòng Sở Văn thư 

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho phòng 

chuyên môn và Trung tâm phục vụ Hành chính 

công 

2 giờ 

 

Bước 4 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công  

Công chức 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí 

(nếu có); Trả kết quả cho tổ chức và cá nhân và 

kết thúc trên phần mềm 
 

Mẫu 01, 04, 05, 

06 
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VI. LĨNH VỰC TỔNG HỢP 

1. Tên TTHC: Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Mã TTHC: 1.004237.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc x 08 giờ =  40 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

Bước 1 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 

tiếp nhận 

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. 

In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở. 

* Hồ sơ: 

a) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua 

trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp 

thông tin, dữ liệu 

Không quy định. 

b) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo 

hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu 

- Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường; 

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

04 giờ 
Mẫu 01, 

02,03,04,05,06 

Bước 2 Lãnh đạo Sở Giám đốc Duyệt hồ sơ chuyển cho phòng chuyên môn xử lý 04 giờ Mẫu 03,04, 05 

Bước 3 
Phòng, đơn vị 

chuyên môn 

Cán bộ 

thẩm định 

hồ sơ 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì tham mưu 

văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với tổ chức gửi đến 

20 giờ Mẫu 03,04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian quy 

định 

Biểu mẫu 

Trung tâm phục vụ Hành chính công. 

- Trường hợp nội dung hồ sơ đủ điều kiện: 

+ Xử lý, thẩm định hồ sơ. 

+ Xác minh (nếu có). 

- Hoàn thiện hồ sơ cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu; Báo cáo 

Lãnh đạo Sở 

Bước 4 

Lãnh đạo phòng, 

đơn vị chuyên 

môn 
 Trình lãnh đạo Sở ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định. 04 giờ Mẫu 03,04, 05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Giám đốc 

Sở 
Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định 04 giờ Mẫu 03,04, 05 

Bước 6 Bộ phận Văn thư  

Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận phần 

mềm. Gửi hồ sơ kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Ninh Bình 

04 giờ Mẫu 05, 06 

Bước 7 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 
Thông báo cho tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

và kết thúc trên phần mềm 
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VII. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

1. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng 

sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

Mã số TTHC:  

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Thời gian thẩm định: 30 (ngày làm việc) =240 giờ, thời gian phê duyệt 15 (ngày làm 

việc) = 120 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

I. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (tổng 240 giờ) 
  

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. 

In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án gồm: 

1.Một (01) văn bản đề nghị thẩm định phương án theo mẫu quy 

định tại Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

2. Một (01) bản phương án theo mẫu quy định tại Mẫu số 11 Phụ 

lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. 01 (một) bản sao báo cáo ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường 

hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu 

chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề 

 

01 giờ 

Mẫu số 

01, 02, 

03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận. 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Chi cục 

Môi trường 

và Biển, 

đảo 

Chi cục trưởng: 

 
- Duyệt hồ sơ và chuyển cho cán bộ chuyên môn 01 giờ 

Mẫu số 

04, 05 

Bước 3 

Chuyên 

viên Chi 

cục Môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chuyên viên 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ: 

+ Hồ sơ không hợp lệ: trình Lãnh đạo Chi cục, duyệt văn bản trả lại 

hồ sơ. 

+ Hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định phương án cải 

tạo phục hồi môi trường; trình thành lập hội đồng thẩm định, tổ 

chức khảo sát thực địa, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và chuyên 

gia, tổ chức họp hội đồng thẩm định. 

- Trình lãnh đạo Chi cục duyệt, ký nháy một trong các văn bản 

sau: 

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định trong trường hợp thông qua 

sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoặc Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định trong trường hợp không thông qua. 

- Tờ trình về việc phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường trong trường hợp thông qua không phải 

chỉnh sửa, bổ sung kèm theo bản dự thảo Quyết định phê duyệt 

duyệt kết quả thẩm định. 

 

 

 

 

233 giờ 

Mẫu số 

02, 04, 05 

Bước 4 

Lãnh đạo 

Chi cục 

Môi trường 

và Biển, 

đảo 

Chi cục trưởng: 

 
Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt một trong các văn bản sau: 
- Văn bản thông báo kết quả thẩm định trong trường hợp thông qua 

sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoặc Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định trong trường hợp không thông qua. 

- Tờ trình về việc phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường trong trường hợp thông qua không phải 

chỉnh sửa, bổ sung kèm theo bản dự thảo Quyết định phê duyệt 

02 giờ 

Mẫu số 

04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

duyệt kết quả thẩm định. 

Bước 5 
Lãnh đạo 

Sở 

Giám đốc Sở: 

 

Xem xét, ký duyệt một trong các văn bản sau: 

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định trong trường hợp thông qua 

sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoặc Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định trong trường hợp khôngthông qua. 

- Tờ trình về việc phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường trong trường hợp thông qua không phải 

chỉnh sửa, bổ sung kèm theo bản dự thảo Quyết định phê duyệt 

duyệt kết quả thẩm định. 

02giờ 

Mẫu số 

04, 05 

Bước 6 

Bộ phận 

văn thư  Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Văn thư 

- Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận 

trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả (Thông báo kết quả thẩm định) 

cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình thông báo 

trả kết quả cho Chủ dự án. 

- Bộ phận văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên 

phần mềm tờ trình UBND tỉnh ký duyệt Quyết định phê duyệt 

duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường. 

01giờ 

Mẫu số 

04, 05 

Bước 7  
UBND 

tỉnh 

Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Xem xét, ký duyệt: Quyết định phê duyệt duyệt kết quả thẩm định 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong trường hợp thông qua 

không cần chỉnh sửa. 

 
118 giờ 

(thời 

gian phê 

duyệt) 

Mẫu số 

04, 05 

Văn thư UBND 

tỉnh 

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần 

mềm. Gửi hồ sơ, kết quả (Quyết định phê duyệt duyệt kết quả thẩm 

định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong trường hợp 

thông qua không cần chỉnh sửa) cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Ninh Bình. 

Bước 8 

Bộ phận 

văn thư  Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Văn thư Bộ phận Văn thư tiếp nhận kết quả, xác nhận trên phần mềm, gửi hồ 

sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 
02 giờ 

(thời 

gian phê 

duyệt) 

Mẫu 01, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 9  

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Ninh Bình 

Cán bộ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 

-  

II. Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với trường hợp kết quả thẩm định thông qua với 

điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung(tổng 120 giờ) 

  

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công 

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ. 

In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án gồm: 

-01 (một) văn bản giải trình ý kiến thẩm định của chủ dự án. 

- 01 (một) bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được 

chỉnh sửa, bổ sung được đóng quyển gáy cứng, Chủ dự án ký vào 

phía dưới từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục 

kèm theo 01 (một)  đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện 

tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của Phương án và một 

(01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã 

quét (scan) của toàn bộ báo cáo kể cả Phụ lục. 

 

 

 

 

01 giờ 

Mẫu số 

01, 02, 

03, 04, 

05, 06 

Bước 2 

Lãnh đạo 

Chi cục 

Môi trường 

và Biển, 

Chi cục trưởng:  Duyệt hồ sơ và chuyển cho cán bộ chuyên môn.  

01 giờ Mẫu số 

04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

đảo 

Bước 3 

Chuyên 

viên Chi 

cục Môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chuyên viên Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phê duyệt, hoặc không phê duyệt 

làm văn bản gửi chủ dự án. 

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt: dự thảo Tờ trình và Quyết định 

phê duyệt. 

- Trình lãnh đạo Chi cục duyệt, ký nháy Quyết định phê duyệt hoặc 

văn bản trả lại hồ sơ nếu hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt. 

 95 giờ 
Mẫu số 

02, 04, 05 

Bước 4 

Lãnh đạo 

Chi cục 

Môi trường 

và Biển, 

đảo 

Chi cục trưởng:  

 

Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt vào văn bản trả lại hồ sơ nếu hồ sơ 

không đủ điều kiện phê duyệt hoặc Tờ trình phê duyệt phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo dự thảo Quyết định phê 

duyệt. 

02 giờ 
Mẫu số 

04, 05 

Bước 5 
Lãnh đạo 

Sở 

Giám đốc Sở: 

 

Xem xét, ký duyệt vào văn bản trả lại hồ sơ nếu hồ sơ không đủ 

điều kiện phê duyệt hoặc Tờ trình phê duyệt phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường kèm bản dự thảo Quyết định phê duyệt và 

chuyển Văn thư Sở.  

02 giờ 
Mẫu số 

04, 05 

Bước 6 

Bộ phận 

văn thư Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Văn Thư 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm trình UBND 

tỉnh  ký Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường. 01 giờ 
Mẫu số 

04, 05 

Bước 7 
UBND 

tỉnh 

Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Xem xét, ký duyệt: Quyết định phê duyệt duyệt kết quả thẩm định 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường và chuyển văn thư UBND 

tỉnh. 
16 giờ 

Mẫu số 

04, 05 

Văn thư UBND Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần Mẫu số 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

tỉnh mềm. Gửi hồ sơ, kết quả (Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường) cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

04, 05 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Văn Thư 
Bộ phận Văn thư tiếp nhận kết quả, xác nhận trên phần mềm, gửi hồ 

sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình 
02 giờ  

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Công chức 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 
- 

Mẫu 01, 

05, 06 
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2. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Mã số TTHC:  

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Thẩm định: 30 (ngày làm việc) =240 giờ, phê duyệt 20(ngày làm việc) = 160 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

I. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  (30 ngày làm việc = 240 giờ) 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với 

tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

 (Chỉ tiếp nhận hồ sơ thẩm định đã được tham vấn trên trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy 

định trừ các dự án đầu tư thuộc danh mục bí mật nhà nước) 

* Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM gồm: 

- 01 bản chính Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);  

- 01 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu số 

04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT);  

- 01 bản chính Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương 

đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.  

 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 Lãnh đạo Chi Chi cục trưởng:  Duyệt hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên môn 01 giờ Mẫu 04,05 
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cục Môi trường 

và Biển, đảo 

 

Bước 3 

Chuyên viên 

Chi cục Môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chuyên viên 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ: 

+ Hồ sơ không hợp lệ: trình Lãnh đạo Chi cục duyệt văn bản trả 

lại hồ sơ. 

+ Hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định phương án 

cải tạo phục hồi môi trường; trình thành lập hội đồng thẩm định, 

tổ chức khảo sát thực địa, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và 

chuyên gia, tổ chức họp hội đồng thẩm định. 

- Trình lãnh đạo Chi cục duyệt, ký nháy một trong các văn 

bản sau: 

+ Văn bản thông báo kết quả thẩm định trong trường hợp thông 

qua sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoặc Văn bản thông báo kết quả 

thẩm định trong trường hợp không thông qua 

+ Tờ trình môi trường trong trường hợp thông qua không phải 

chỉnh sửa, bổ sung kèm theo bản dự thảo Quyết định phê duyệt 

duyệt kết quả thẩm định. 

 

231 

giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi trường 

và Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt một trong các văn bản sau:: 

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định trong trường hợp thông 

qua sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoặc Văn bản thông báo kết quả 

thẩm định trong trường hợp không thông qua 

- Tờ trình phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường trong trường hợp thông qua không phải chỉnh 

sửa, bổ sung kèm theo bản dự thảo Quyết định phê duyệt duyệt 

kết quả thẩm định. 

02 giờ Mẫu 04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Giám đốc Sở: 

 

Xem xét, ký duyệt một trong các văn bản sau: : 

-  Văn bản thông báo kết quả thẩm định trong trường hợp thông 

qua sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoặc Văn bản thông báo kết quả 

thẩm định trong trường hợp không thông qua 

- Tờ trình phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường trong trường hợp thông qua không phải chỉnh 

sửa, bổ sung kèm theo bản dự thảo Quyết định phê duyệt duyệt 

03 giờ Mẫu 04,05 
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kết quả thẩm định. 

Bước 6 

Bộ phận văn 

thư Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Văn Thư Sở 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua sau khi chỉnh 

sửa, bổ sung hoặc không thông qua thì Bộ phận Văn thư của sở 

vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ 

sơ, kết quả (Thông báo kết quả thẩm định) cho Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình thông báo và trả kết quả cho 

chủ dự án. 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua không cần 

chỉnh sửa, bổ sung thì bộ phận văn thư của sở vào số văn bản, 

lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm trình UBND tỉnh ký duyệt 

Quyết định phê duyệt duyệt kết quả thẩm định phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường. 

02 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 

 
UBND tỉnh 

Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Xem xét, ký duyệt: Quyết định phê duyệt duyệt kết quả thẩm 

định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp 

thông qua không cần chỉnh sửa. 

 
156 

giờ  

Mẫu 04, 05 

 

Văn thư 

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên 

phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường . 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 8 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Văn Thư Sở 

Bộ phận Văn thư tiếp nhận kết quả, xác nhận trên phần mềm, 

gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Ninh Bình 

04 giờ 

 
 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Cán bộ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm - 

Mẫu 01, 

05, 06 

 

II. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung (20 ngày 

làm việc = 160 giờ) 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Ninh 

Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với 

tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm định 

hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng chuyên 

môn  

* Hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM gồm: 

- 01 bản chính văn bản đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những 

nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định; 

- 01 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng 

quyển gáy cứng, Chủ dự án đầu tư ký vào phía dưới của từng 

trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục kèm theo 

đĩa CD trong đó chứa tệp văn bản điện tử định dạng đuôi 

“.doc” chứa nội dung của báo cáo và tệp văn bản điện tử định 

dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo 

cáo (bao gồm cả phụ lục) 

Bước 2 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi trường 

và Biển, đảo 

Chi cục trưởng  

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên môn. 

 01giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 

Chuyên viên 

Chi cục Môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chuyên viên 

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện phê duyệt, hoặc không phê duyệt 

làm văn bản nêu rõ lý do gửi chủ dự án. 

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt: dự thảo Tờ trình phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản dự thảo 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Trình lãnh đạo Chi cục duyệt, ký nháy Tờ trình phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản dự thảo Quyết 

định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

134 

giờ 

Mẫu 02, 

04,05 
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Bước 4 

Lãnh đạo Chi 

cục Môi trường 

và Biển, đảo 

Chi cục trưởng:  

 

Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt vào văn bản trả lại hồ sơ không 

hợp lệ hoặc Tờ trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường kèm theo bản dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 
Giám đốc Sở: 

 

Xem xét, ký vào văn bản trả lại hồ sơ hoặc Tờ trình phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản dự thảo 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

chuyển Văn thư Sở 

02giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 

Bộ phận văn 

thư Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Văn Thư Sở 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm trình 

UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 

UBND tỉnh Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Xem xét, ký duyệt: Quyết định phê duyệt duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển văn thư 

UBND tỉnh. 
16 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Văn thư UBND 

tỉnh 

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên 

phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 8 

Bộ phận văn 

thư Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Văn Thư Sở 

Bộ phận Văn thư tiếp nhận kết quả, xác nhận trên phần mềm, 

gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Ninh Bình 
04 giờ  

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Cán bộ Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm - 

Mẫu 01, 

05, 06 
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3. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép môi trường 

Mã số TTHC:  

         Tổng thời gian thực hiện TTHC:  

15 (ngày làm việc) = 120 giờ (Đối với trường hợp dự án, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải hoặc dự án, cơ sở đấu nôi nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN đáp 

ứng yêu cầu không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc trường hợp 

phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

30 (ngày làm việc) = 240 giờ (Đối với các trường hợp còn lại) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 
 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

I. Cấp Giấy phép môi trường (15 ngày làm việc = 120 giờ) 

Đối với trường hợp sau: 

 - Trường hợp dự án, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; 

- Trường hợp dự án, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN đáp ứng yêu cầu không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự 

động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

I.1. Thẩm định Cấp Giấy phép môi trường 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công 

(HCC) tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn. 

Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

mức độ 4), phân loại theo quy định và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm. Nếu hồ sơ chưa đủ thì cán bộ thu hồ sơ 

hướng dẫn cho tổ chức cá nhân hoàn thiện. 

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Một (01) bản chính, (02 bản sao) Báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở: 

+ Trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước 

khi đi vào vận hành thử nghiệm:mẫu quy định tại Phụ lục 

VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:mẫu quy định 

tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP; 

+ Trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi 

trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II:mẫu quy 

định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; 

+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm III:mẫu quy định tại Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

+ Trường hợp cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi 

trường tương đương với dự án nhóm III:mẫu quy định tại 

Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP;  

Phụ lục 1 kèm theo báo cáo gồm:  

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương);  

+ Giấy tờ về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất của cơ sở theo 

quy định pháp luật;  

+ Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình 

phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường/Bản vẽ thiết kế, bản 

vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi trường, công 

trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết 

minh về quy trình vận hành của công trình xử lý chất thải 

(Trường hợp không thuộc đối tượng phải có  ĐTM) 

+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được 

thương mại hóa (nếu có); 

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi 

trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công 

trình bảo vệ môi trường; 

+ Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi 

trường; 

+ Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường khả 

năng chịu tải của môi trường được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành; 

+ Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

+ Bản sao ĐTM (trừ dự án được phê duyệt theo Luật BVMT) 

và bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

ĐTM; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có). 

Phụ lục 2 kèm theo báo cáo:  

+ Đối với cơ sở có hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng: (gồm các loại giấy tờ: Quy trình kiểm soát các yếu tố 

nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật 

gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Hồ sơ hoàn 

thành công trình xây dựng đối với hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

chất phục vụ cho hoạt động phá dỡ tàu biển (nếu có); Các tài 

liệu khác liên quan đến biện pháp bảo vệ môi trường, ứng 

phó sự cố môi trường trong quá trình phá dỡ tàu biển theo 

quy định của Chính phủ về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã 

qua sử dụng; Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO  14001 hoặc tiêu chuẩn 

quốc tế ISO 14001 (nếu có). 

+ Đối với dự án khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung 

các loại giấy tờ, hồ sơ sau: Bản đồ vị trí khu vực khai thác 

mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc 

không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ 

kết thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ 

(tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng mục 

công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ 

lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng 

mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng 

mục công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ vị trí khu vực cải 

tạo, phục hồi môi trường(tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản 

đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng 

năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 

hoặc 1/2.000). 

- Một (01)(Bản sao) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 

tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án 

đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 

động môi trường). 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và  

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Bước 3 

 

Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp 

Giấy phép môi trường; trình thành lập tổ thẩm định, tổ chức 

thẩm định, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy 

định. 

- Thông báo kết quả thẩm định:  

+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường hoặcvăn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư (theo mẫu số 33 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT). 

+ Xây dựng tờ trình UBND tỉnh kèm theo Dự thảo Giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (quy định tại mẫu số 40 

Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT). 

- Trình Lãnh đạo xem xét kết quả thẩm định: 

 Trình lãnh đạo Chi cục xem xét, ký nháy văn bản thông báo 

trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnhvề việc cấp Giấy 

phép môi trường của dự án đẩu tư, cơ sở. 

 

69 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo trả hồ sơ 

hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường hoặc ký tờ trình UBND tỉnh về việc cấp 

Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông 

báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của 

dự án đầu tư và chuyển văn thư hoặc tờ trình UBND tỉnh về 

việc cấp Giấy phép môi trường và chuyển văn thư. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 Bộ phận văn thư 
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
01 giờ 

Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Ninh Bình hoặc vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi UBND tỉnh 

tờ trình về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

 

Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường và chuyển văn thư 

UBND tỉnh. 

36 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bộ phận văn thư  
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, trả kết quả ra Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư 

Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết 

quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 04 giờ  

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Công chức trả kết 

quả 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

 

Mẫu 01, 05, 

06 

 

I.2: Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung).    (05 ngày làm việc = 40 giờ) 

 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4), phân loại theo quy định và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

1/2 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

vào phần mềm. Nếu hồ sơ chưa đủ thì cán bộ thu hồ sơ 

hướng dẫn cho tổ chức cá nhân hoàn thiện. 

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo 

yêu cầu của tổ thẩm định. 

- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
1/2 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ  

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

 +Trường hợp dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp 

Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ 

dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường. 

+ Trường hợp dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp Giấy 

phép môi trường: xây dựng tờ trình UBND tỉnh về việc cấp 

Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét, kết quả thẩm định: 

 - Trình lãnh đạo Chi cục ký nháy văn bản trả lời chủ dự án, 

cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc tờ trình 

UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, cơ 

sở. 

 

18 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp Giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnh về 

việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp Giấy phép môi trường và chuyển văn thư hoặc 

Xem xét, ký duyệt tờ trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép 

môi trường và chuyển văn thư. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở 
Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi hồ sơ, trả kết quả ra 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. 
01 giờ 

Mẫu 04, 05 
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thực 
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Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Hoặc Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi UBND tỉnh tờ 

trình kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án, 

cơ sở. 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 
Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và 

chuyển văn thư. 
10 giờ 

Mẫu 04, 05 

 
Bộ phận văn thư tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở 

Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết 

quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 02 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 

Mẫu 01, 05, 

06 

 

II. Cấp Giấy phép môi trường (30 ngày làm việc = 240 giờ ) 

Đối với các trường hợp sau (Trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

- Trường hợp 1: Dự án đầu tư đã có Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM thuộc đối tượng phải có GPMT. 

- Trường hợp 2: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM nhưng thuộc đối tượng phải có GPMT. 

II.1. Thẩm định cấp Giấy phép môi trường 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công 

(HCC) tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Một (01) bản chính, (08 bản sao) Báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở: 

+ Trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước 

khi đi vào vận hành thử nghiệm:mẫu quy định tại Phụ lục 

VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:mẫu quy định 

tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP; 

+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm III:mẫu quy định tại Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

Phụ lục 1 kèm theo báo cáo gồm:  

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương);  

+ Giấy tờ về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất của cơ sở theo 

quy định pháp luật;  

+ Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình 

phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường/Bản vẽ thiết kế cơ sở 

hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi 

trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành của công trình 

xử lý chất thải (Trường hợp không thuộc đối tượng phải có  

ĐTM) 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được 

thương mại hóa (nếu có); 

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi 

trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công 

trình bảo vệ môi trường; 

+ Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi 

trường; 

+ Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường khả 

năng chịu tải của môi trường được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành; 

+ Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

+ Bản sao ĐTM (trừ dự án được phê duyệt theo Luật BVMT) 

và bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

ĐTM; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có). 

Phụ lục 2 kèm theo báo cáo:  

+ Đối với cơ sở có hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng: (gồm các loại giấy tờ: Quy trình kiểm soát các yếu tố 

nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật 

gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Hồ sơ hoàn 

thành công trình xây dựng đối với hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật 

chất phục vụ cho hoạt động phá dỡ tàu biển (nếu có); Các tài 

liệu khác liên quan đến biện pháp bảo vệ môi trường, ứng 

phó sự cố môi trường trong quá trình phá dỡ tàu biển theo 

quy định của Chính phủ về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã 

qua sử dụng; Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO  14001 hoặc tiêu chuẩn 

quốc tế ISO 14001 (nếu có). 

+ Đối với dự án khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung 

các loại giấy tờ, hồ sơ sau: Bản đồ vị trí khu vực khai thác 
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mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc 

không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ 

kết thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ 

(tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng mục 

công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ 

lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng 

mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng 

mục công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ vị trí khu vực cải 

tạo, phục hồi môi trường(tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản 

đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng 

năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 

hoặc 1/2.000). 

- Một (01)(Bản sao) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 

tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án 

đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 

động môi trường). 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và  

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Bước 3 

 

Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp 

Giấy phép môi trường; trình thành lập hội đồng thẩm định 

hoặc tổ thẩm định tổ chức thẩm định, khảo sát thực tế tham 

vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy định. 

- Thông báo kết quả thẩm định: 

+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu 

tư (theo mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT). 

+ Hoặc xây dựng tờ trình UBND tỉnh kèm theo Dự thảo Giấy 

phép môi trường (quy định tại mẫu số 40 Phụ lục 2 ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). 

- Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả thẩm định: 

Trình lãnh đạo Chi cục xem xét, ký nháy văn bản thông báo 

trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnhvề việc Cấp Giấy 

phép môi trường của dự án, cơ sở  

 

145 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản thông báo trả hồ sơ 

hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường hoặc tờ trình UBND tỉnhvề việc Cấp Giấy phép môi 

trường của dự án, cơ sở . 

06 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 
Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

- Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông 

báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của 

dự án, cơ sở và chuyển văn thư Hoặc Xem xét, ký tờ 

trìnhUBND tỉnh về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, 

cơ sở và chuyển văn thư. 

06 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở - Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 01 giờ Mẫu 04, 05 
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hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Ninh Bình hoặc vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi UBND tỉnh 

tờ trình về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở; 

chuyển văn thư UBND tỉnh. 
76 giờ Mẫu 04, 05 

Bộ phận văn thư tỉnh 
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết 

quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Công chức trả kết 

quả 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

 

Mẫu 01, 05, 

06 

II.2: Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung) 10 ngày làm việc = 80 giờ 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Nếu hồ sơ chưa đủ thì cán bộ thu hồ sơ hướng dẫn cho tổ 

chức cá nhân hoàn thiện. 

1 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 



180 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo 

yêu cầu của tổ thẩm định/Hội đồng thẩm định. 

- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.  
01 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

 + Nếu dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp Giấy phép 

môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ 

sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc dự án, cơ sở 

đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi trường: xây dựng tờ 

trình UBND tỉnh kèm theo Dự thảo Giấy phép môi trường 

của dự án, cơ sở. 

Trình Lãnh đạo chi cục xem xét: 

 - Trình lãnh đạo Chi cục xem xét, ký nháy văn bản trả lời 

chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc 

tờ trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép môi trường của dự 

án, cơ sở. 

 

51 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 5 Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ 

sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND 

tỉnh về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

05 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không 

cấp Giấy phép môi trường và chuyển văn thư hoặc xem xét, 

ký tờ trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép môi trường của 

dự án, cơ sở. 

05 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 Bộ phận văn thư Sở 

- Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi hồ sơ, trả kết quả ra 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. 

hoặc vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi tờ trình kèm hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường sang UBND tỉnh. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Bước 8 

UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 
Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở  và 

chuyển văn thư.  
14 giờ Mẫu 04, 0 

 Bộ phận văn thư tỉnh 
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 9 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết 

quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 02 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 10 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 

 
Mẫu 01, 05, 

06 

III. Cấp Giấy phép môi trường (30 ngày làm việc = 240giờ ) 

Đối với các trường hợp Cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng phải có 

GPMT (Trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

III.1. Thẩm định cấp Giấy phép môi trường 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công 

(HCC) tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi 

 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Một (01) bản chính, (08 bản sao) Báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về 

môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II 

(theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP), nhóm III (theo mẫu quy định tại 

Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP).  

Phụ lục kèm theo báo cáo gồm:  

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương);  

+ Giấy tờ về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất của cơ sở theo 

quy định pháp luật;  

+ Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình 

phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường;  

+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được 

thương mại hóa (nếu có); 

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi 

trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công 

trình bảo vệ môi trường; 

+ Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi 

trường; 

+ Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường khả 

năng chịu tải của môi trường được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành; 

+ Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

+ Bản sao ĐTM (trừ dự án được phê duyệt theo Luật BVMT) 



183 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

và bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

ĐTM; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có). 

Phụ lục 2 kèm theo báo cáo:  

+ Đối với cơ sở có hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng: (gồm các loại giấy tờ: Quy trình kiểm soát các yếu tố 

nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật 

gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Hồ sơ hoàn 

thành công trình xây dựng đối với hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật 

chất phục vụ cho hoạt động phá dỡ tàu biển (nếu có); Các tài 

liệu khác liên quan đến biện pháp bảo vệ môi trường, ứng 

phó sự cố môi trường trong quá trình phá dỡ tàu biển theo 

quy định của Chính phủ về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã 

qua sử dụng; Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO  14001 hoặc tiêu chuẩn 

quốc tế ISO 14001 (nếu có). 

+ Đối với dự án khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung 

các loại giấy tờ, hồ sơ sau: Bản đồ vị trí khu vực khai thác 

mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc 

không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ 

kết thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ 

(tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng mục 

công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ 

lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng 

mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng 

mục công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ vị trí khu vực cải 

tạo, phục hồi môi trường(tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản 

đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng 

năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 

hoặc 1/2.000). 

- Một (01)(Bản sao) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án 

đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 

động môi trường). 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và  

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 
Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.  

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp 

Giấy phép môi trường; trình thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra 

thực tế, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy định. 

- Thông báo kết quả kiểm tra: 

+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu 

tư (theo mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT). 

+ Hoặc xây dựng tờ trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép 

môi trường của dự án, cơ sở. 

Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét: 

- Trình lãnh đạo Chi cục ký nháy văn bản thông báo thông 

báo trả hồ sơ hoặc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép 

môi trường của dự án, cơ sở . 

145 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4  Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản thông báo trả hồ sơ 

hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường; hoặc ký Tờ trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép 

môi trường của dự án, cơ sở . 

06 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 
Sở Tài 

nguyên và 
Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông 

báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của 
06 giờ 

Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Môi trường dự án đầu tư và chuyển văn thư hoặc xem xét, ký tờ 

trìnhUBND tỉnh về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, 

cơ sở và chuyển văn thư. 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở 

- Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Ninh Bình hoặc vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi UBND tỉnh 

tờ trình về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 

UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường và chuyển văn thư 

UBND tỉnh. 

76 giờ 
Mẫu 04, 05 

 
 Bộ phận văn thư tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết 

quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính 

côngtỉnh 

Ninh Bình 

Công chức trả kết 

quả 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

 

Mẫu 01, 05, 

06 

 

III 2: Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung) 10 ngày làm việc = 80 giờ 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối 

với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực 

tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn thẩm 

định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo 

yêu cầu của đoàn kiểm tra. 

- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 2 
Chi cục môi 

trường và  

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
01 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3  
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

 + Dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp Giấy phép 

môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ 

sở việc không cấp Giấy phép môi trường. 

+ Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi 

trường: xây dựng tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép môi 

trường của dự án. 

Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả thẩm định: 

 - Trình lãnh đạo Chi cục xem xét, ký nháy văn bản trả lời 

chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc 

tờ trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép môi trường của dự 

án, cơ sở . 

 

51 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4  Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ 

sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND 

tỉnh về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở  

05 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp Giấy phép môi trường và chuyển văn thư. 

Hoặc xem xét, ký tờ trình UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép 

môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư . 

 

05 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi hồ sơ, trả kết quả ra Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi UBND tỉnh tờ trình về 

việc cấp Giấy phép môi trường cho dự án, cơ sở. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 

 
UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 
Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và 

chuyển văn thư UBND tỉnh.  
14 giờ 

Mẫu 04, 05 

 
Bộ phận văn thư tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết 

quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 02 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 9 
TT Phục vụ 

HCC tỉnh NB 
 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.  

Mẫu 01, 05, 

06 
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4. Tên thủ tục hành chính: Cấp đổi Giấy phép môi trường 

Mã số TTHC:  

         Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) = 80 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

I. Cấp đổi Giấy phép môi trường (10 ngày làm việc = 80 giờ) 

I.1. Thẩm định Cấp đổi Giấy phép môi trường 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công 

(HCC) tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4), phân loại theo quy định và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm.  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp đổi Giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ 

lục XIVban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Một (01) bản sao hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc 

thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ 

sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở. 

1/2 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 2 
Chi cục môi 

trường và  

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
1/2 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 3 

 

Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Thẩm định hồ sơ: 
Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung:dự 

thảo văn bản trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Xây dựng tờ trình UBND tỉnh 

về việc cấp đổi Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

- Trình Lãnh đạo xem xét kết quả thẩm định: 

 Trình lãnh đạo Chi cục xem xét ký nháy văn bản trả hồ sơ 

hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi 

giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnhvề việc cấp 

đổi Giấy phép môi trường  

 

38 giờ 

Mẫu số 02, 

04, 05 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo trả hồ 

sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy 

phép môi trường hoặc ký tờ trình UBND tỉnhvề việc cấp 

Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

04 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

- Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc 

thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi 

trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư hoặc xem xét, 

ký tờ trìnhUBND tỉnh về việc cấp đổi Giấy phép môi 

trường và chuyển văn thư. 

04 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 6 Bộ phận văn thư 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình hoặc vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi 

UBND tỉnh tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép môi trường 

của dự án, cơ sở. 

01 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

 

Xem xét, ký duyệt cấp đổi Giấy phép môi trường và 

chuyển văn thư UBND tỉnh. 28 giờ 
Mẫu số 04, 

05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bộ phận văn thư  
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 

Gửi hồ sơ, trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 04 giờ  

Bước 9  

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Công chức trả kết 

quả 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm  

Mẫu 01, 

05, 06 

 

I.2. Cấp đổi Giấy phép môi trường (sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung) 04 ngày làm việc  = 32 giờ  

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4), phân loại theo quy định và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm.  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) văn bản báo cáo việc chỉnh sửa, bổ sung theo 

yêu cầu. 

- Một (01) bảnsaohồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay 

đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, 

1/2 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở. 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
1/2 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 3 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ:  

 + Trường hợp dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp 

đổi Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả 

lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp đổi Giấy phép môi 

trường. 

+ Trường hợp dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp đổi 

Giấy phép môi trường: xây dựng tờ trình UBND tỉnh về 

việc cấp đổi Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét, kết quả thẩm định: 

 - Trình lãnh đạo Chi cục ký nháy văn bản trả lời chủ dự 

án, cơ sở việc không cấp đổi Giấy phép môi trường hoặc 

tờ trình UBND tỉnh về việc cấp đổi Giấy phép môi trường 

của dự án.  

 

16 giờ 

Mẫu số 02, 

04, 05 

Bước 4 
 

Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp đổi Giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND 

tỉnh về việc cấp đổi Giấy phép môi trường của dự án, cơ 

sở. 

02 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 5 
Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

- Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp đổi Giấy phép môi trường và chuyển văn thư. 

Hoặc Xem xét, ký duyệt tờ trình UBND tỉnh về việc cấp 

đổi Giấy phép môi trường của dự án và chuyển văn thư. 

02 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở 

Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi hồ sơ, trả kết quả ra 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình hoặc 

vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi UBND tỉnh tờ trình 

01 giờ 
Mẫu số 04, 

05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

về việc cấp đổi giấy phép môi trường. 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

 

Xem xét, ký cấp đổi Giấy phép môi trường của dự án, cơ 

sở và chuyển văn thư. 

08 giờ 
Mẫu số 04, 

05 
Bộ phận văn thư tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 

Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình. 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở 
Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
02 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm. 
 

Mẫu 01, 

05, 06 

 

 

 

 



193 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường 

Mã số TTHC:  

         Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) = 120 giờ 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

I. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường (15ngày làm việc = 120giờ) 

I.1. Thẩm định Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công 

(HCC) tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4), phân loại theo quy định và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm.  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp điều chỉnh 

Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy 

định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP). 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 

Bước 2 Chi cục môi Chi cục trưởng Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 01 giờ Mẫu số 04, 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

trường và  

Biển, đảo 

 05 

Bước 3 

 

Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ  

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung:dự 

thảo văn bản trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm 

định cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường; Xây dựng tờ 

trình UBND tỉnh về việc cấp điều chỉnh Giấy phép môi 

trường của dự án đầu tư, cơ sở. 

- Trình Lãnh đạo xem xét kết quả thẩm định: 

 Trình lãnh đạo Chi cục xem xét ký nháy văn bản trả hồ sơ 

hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp điều 

chỉnh Giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnhvề 

việc cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường  

 

69 giờ 

Mẫu số 02, 

04, 05 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo trả hồ 

sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh 

giấy phép môi trường hoặc ký tờ trình UBND tỉnhvề việc 

cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

04 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông 

báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư. 

Hoặc Xem xét, ký tờ trìnhUBND tỉnh về việc cấp điều 

chỉnh Giấy phép môi trường và chuyển văn thư. 

04 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 6 Bộ phận văn thư 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 

Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc Vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi UBND tỉnh tờ trình 

về việc cấp đổi Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

01 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 7 UBND tỉnh Lãnh đạo UBND Xem xét, ký duyệt cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường 36 giờ Mẫu số 04, 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

tỉnh 

 

vàchuyển văn thư UBND tỉnh. 05 

Bộ phận văn thư  
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 

Gửi hồ sơ, trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 04 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

 

Công chức trả kết 

quả 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm 
 

Mẫu 01, 

05, 06 

 

I.2. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường (sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung) 05 ngày làm việc = 40 giờ  

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4), phân loại theo quy định và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm.  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp điều chỉnh 

1/2 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 

05, 06 
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Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy 

định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu 

cầu. 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
1/2 giờ 

Mẫu số 04, 

05 

Bước 4 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ:  

 + Trường hợp dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp 

điều chỉnh Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn 

bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp điều chỉnh 

Giấy phép môi trường. 

+ Trường hợp dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp điều 

chỉnh Giấy phép môi trường: xây dựng tờ trình UBND tỉnh 

về việc cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của dự án, cơ 

sở. 

Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét, kết quả thẩm định: 

 - Trình lãnh đạo Chi cục ký nháy văn bản trả lời chủ dự 

án, cơ sở việc không cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường 

hoặc tờ trình UBND tỉnh về việc cấp điều chỉnh Giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở. 

 

19 giờ 

Mẫu số 02, 

04, 05 

Bước 5 

Chi cục môi 

trường và 

Biển, đảo 

Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường hoặc tờ trình 

UBND tỉnh về việc cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường 

của dự án, cơ sở. 

03 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 6 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường và chuyển 

văn thư. 

Hoặc Xem xét, ký duyệt tờ trình UBND tỉnh về việc cấp 

04 giờ 
Mẫu số 04, 

05 
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điều chỉnh Giấy phép môi trường của dự án và chuyển văn 

thư. 

Bước 7 Bộ phận văn thư Sở 

Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi hồ sơ, trả kết quả ra 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi UBND tỉnh tờ 

trình về việc cấp điều chỉnh giấy phép môi trường. 

01 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 8 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

 

Xem xét, ký cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của dự 

án, cơ sở và chuyển văn thư. 

10 giờ 
Mẫu số 04, 

05 
Bộ phận văn thư tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 

Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình. 

Bước 9 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 02 giờ 
Mẫu số 04, 

05 

Bước 10 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm. 
 

Mẫu 01, 

05, 06 
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6. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép môi trường 

Mã số TTHC:  

         Tổng thời gian thực hiện TTHC:  

20(ngày làm việc) = 160 giờ (Đối với trường hợp Giấy phép môi trường hết hạn hoặc trường hợp là khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư) 

15 (ngày làm việc) = 120 giờ (Đối với trường hợp dự án, cơ sở tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ mà không 

phải đánh giá tác động môi trường lại hoặc thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các 

thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng 

các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn 

tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn mà các cơ sở dự án đó: Không 

thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; đấu nôi nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

tập trung của KCN, CCN đáp ứng yêu cầu không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường, không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

30 (ngày làm việc) = 240 giờ (Đối với các trường hợp còn lại) 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2 
 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

I. Cấp lại Giấy phép môi trường (20 ngày làm việc = 160 giờ) 

Đối với trường hợp sau: 

 - Trường hợp Giấy phép môi trường hết hạn (gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi hết hạn 06 tháng); 

- Trường hợp khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư. 

I.1. Thẩm định Cấp lại Giấy phép môi trường (20 ngày làm việc = 160 giờ) 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công 

(HCC) tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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Biểu 
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thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ 

lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Một (01) bản chính Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở(số lượng báo cáo phụ 

thuộc vào hội đồng thẩm định/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra): 

+ Báo cáo đề xuất cấp lại GPMT của cơ sở, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt 

động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án 

nhóm II:mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

+ Báo cáo đề xuất cấp lại GPMT của cơ sở, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt 

động có tiêu chí về môi trường tương với dự án nhóm 

III:mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 

Phụ lục 1 kèm theo báo cáo gồm:  

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương 

đương);  

+ Giấy tờ về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất của cơ sở 

theo quy định pháp luật;  

+ Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công 

trình phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường;  

+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công 
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trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc 

đã được thương mại hóa (nếu có); 

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ 

môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các 

công trình bảo vệ môi trường; 

+ Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi 

trường; 

+ Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường khả 

năng chịu tải của môi trường được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành; 

+ Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

+ Bản sao ĐTM (trừ dự án được phê duyệt theo Luật 

BVMT) và bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo ĐTM; các giấy phép môi trường thành phần (nếu 

có). 

Phụ lục 2 kèm theo báo cáo:  

+ Đối với cơ sở có hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng: (gồm các loại giấy tờ: Quy trình kiểm soát các yếu 

tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ 

thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Hồ 

sơ hoàn thành công trình xây dựng đối với hạ tầng kỹ 

thuật, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động phá dỡ tàu 

biển (nếu có); Các tài liệu khác liên quan đến biện pháp 

bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường trong quá 

trình phá dỡ tàu biển theo quy định của Chính phủ về nhập 

khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; Giấy chứng nhận 

Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO  14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 (nếu 

có). 

+ Đối với dự án khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung 
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các loại giấy tờ, hồ sơ sau: Bản đồ vị trí khu vực khai thác 

mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc 

không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản 

đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tổng mặt 

bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các 

hạng mục công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ kết thúc 

khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt 

bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể 

hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật;Bản 

đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường(tỷ lệ 1/5.000 

hoặc 1/10.000); Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo 

từng giai đoạn, từng năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã 

khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000). 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và  

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
01 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp 

lại Giấy phép môi trường; trình thành lập tổ thẩm định/hội 

đồng thẩm định/đoàn kiểm tra, tổ chức thẩm định, tham 

vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy định. 

- Thông báo kết quả thẩm định: 

+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường hoặcvăn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư (theo 

mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT). 

+ hoặc Xây dựng tờ trình UBND tỉnh kèm theo Dự thảo 

Giấy phép môi trường cấp lại (quy định tại mẫu số 40 Phụ 

lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

 

105 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 
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BTNMT). 

- Trình Lãnh đạo xem xét kết quả thẩm định: 

 Trình lãnh đạo Chi cục xem xét ký nháy văn bản thông 

báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnh về việc 

cấp lại Giấy phép môi trường  

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo trả hồ sơ 

hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại 

giấy phép môi trường hoặc ký tờ trình UBND tỉnhvề việc 

cấp lại Giấy phép môi trường  

06 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông 

báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường 

của dự án đầu tư, cơ sở và chuyển văn thư hoặc Xem xét, 

ký tờ trìnhUBND tỉnh về việc cấp lại Giấy phép môi 

trường và chuyển văn thư. 

06 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 Bộ phận văn thư 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc Vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi UBND tỉnh tờ trình 

về việc cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

 

Xem xét, ký cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn 

thư UBND tỉnh. 

36 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bộ phận văn thư  
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 9 Trung tâm Công chức trả kết Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 
 

Mẫu 01, 05, 
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Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm 

06 

 

I.2: Cấp lại  giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung).    (05 ngày làm việc = 40 giờ) 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Nếu hồ sơ chưa đủ thì cán bộ thu hồ sơ hướng dẫn cho tổ 

chức cá nhân hoàn thiện. 

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo 

yêu cầu của tổ thẩm định/hội đồng thẩm định/đoàn kiểm 

tra. 

- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của 

dự án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung. 

1/2 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
1/2 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

+ Dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp lại Giấy 

phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự 

án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường. 

 

18 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 
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+ Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi 

trường: xây dựng tờ trình UBND tỉnh về việc cấp lại Giấy 

phép môi trường của dự án. 

Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét, kết quả thẩm định: 

 - Trình lãnh đạo Chi cục ký nháy văn bản trả lời chủ dự 

án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc tờ 

trình UBND tỉnh về việc cấp lại Giấy phép môi trường của 

dự án.  

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp lại Giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND 

tỉnh về việc cấp lại Giấy phép môi trường của dự án. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn thư. 

Hoặc Xem xét, ký duyệt tờ trình UBND tỉnh về việc cấp lại 

Giấy phép môi trường của dự án và chuyển văn thư. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở 

Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi hồ sơ, trả kết quả ra 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi tờ trình UBND 

tỉnh.về việc cấp lại giấy phép môi trường cho dự án, cơ sở. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 
Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở 

và chuyển văn thư. 
10 giờ 

Mẫu 04, 05 

 
Bộ phận văn thư tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 02 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm. 
 

Mẫu 01, 05, 

06 
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Bình 

II. Cấp lại Giấy phép môi trường (15 ngày làm việc = 120giờ)  

- Đối với trường hợp hợp dự án, cơ sở tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ mà không phải đánh giá tác động môi trường lại 

hoặc thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất thải; tăng lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải 

vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn mà dự án, cơ sở: 

 - Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; 

- Đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN đáp ứng yêu cầu không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, 

quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

I.1. Thẩm định Cấp lại Giấy phép môi trường (15 ngày làm việc = 120 giờ) 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công 

(HCC) tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4), phân loại theo quy định và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm.  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ 

 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 



206 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Một (01) bản chính, (02 bản sao) Báo cáo đề xuất cấp 

giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở: 

+ Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 điều 30 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CPcó tiêu chí về môi trường tương 

đương với dự án nhóm II theo mẫu quy định tại Phụ lục IX 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

+ Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 điều 30 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CPcó tiêu chí về môi trường tương 

đương với dự án nhóm III theo mẫu quy định tại Phụ lục XI 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Phụ lục 1 kèm theo báo cáo gồm:  

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương 

đương);  

+ Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các 

công trình bảo vệ môi trường, kèm theo thuyết minh về quy 

trình vận hành các công trình xử lý chất thải;  

+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc 

đã được thương mại hóa (nếu có); 

+ Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít 

nhất là 03 đợt khảo sát; 

+ Phiếu kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan, tổ chức có 

chức năng đối với các thiết bị quan trắc tự động, liên tục 

chất thải đã được lắp đặt (nếu có); 

+ Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi 

trường; 
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gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

+ Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường khả 

năng chịu tải của môi trường được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành; 

Phụ lục  kèm theo báo cáo đối với dự án khai thác 

khoáng sản: Đính kèm bổ sung các loại giấy tờ, hồ sơ sau: 

Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu 

mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ kết thúc từng giai 

đoạn khai thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 

hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng mục công trình 

và mạng kỹ thuật;Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 

1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng 

mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng 

mục công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ vị trí khu vực cải 

tạo, phục hồi môi trường(tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản 

đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng 

năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 

1/1.000 hoặc 1/2.000). 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và  

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
01 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp 

Giấy phép môi trường; trình thành lập tổ thẩm định, tổ 

chức thẩm định, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo 

quy định. 

- Thông báo kết quả thẩm định: 

+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 

phép môi trường hoặcvăn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư (theo 

 

69 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 
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hiện 
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gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT). 

+ hoặc Xây dựng tờ trình UBND tỉnh kèm theo Dự thảo 

Giấy phép môi trường (quy định tại mẫu số 40 Phụ lục 2 

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). 

- Trình Lãnh đạo xem xét kết quả thẩm định: 

 Trình lãnh đạo Chi cục xem xét ký nháy văn bản thông 

báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnhvề việc 

cấp lại Giấy phép môi trường  

Bước 4  Lãnh đạo Chi cục 

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản thông báo trả hồ sơ 

hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại 

giấy phép môi trường hoặc ký tờ trình UBND tỉnhvề việc 

cấp lại   Giấy phép môi trường  

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông 

báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường 

của dự án đầu tư và chuyển văn thư. 

Hoặc Xem xét, ký tờ trìnhUBND tỉnh về việc cấp lại Giấy 

phép môi trường và chuyển văn thư. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 Bộ phận văn thư 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc Vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi UBND tỉnh tờ trình 

về việc cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

 

Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường và chuyển văn 

thư UBND tỉnh. 

36 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bộ phận văn thư  
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, trả kết quả ra Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 8 Sở Tài Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 04 giờ Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
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mẫu/Kết quả 

nguyên và 

Môi trường 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Công chức trả kết 

quả 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm 
 

Mẫu 01, 05, 

06 

 

II.2: Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung).    (05 ngày làm việc = 40 giờ) 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4), phân loại theo quy định và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm. Nếu hồ sơ chưa đủ thì cán bộ thu 

hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức cá nhân hoàn thiện. 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo 

yêu cầu của tổ thẩm định. 

- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 

án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung. 

1/2 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 
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Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và 

Biển, đảo  

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
1/2 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 
Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

 + Trường hợp dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được 

cấp lại Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản 

trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi 

trường. 

+ Trường hợp dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp lại 

Giấy phép môi trường: xây dựng tờ trình UBND tỉnh về 

việc cấp lại Giấy phép môi trường của dự án. 

Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét, kết quả thẩm định: 

 - Trình lãnh đạo Chi cục ký nháy văn bản trả lời chủ dự 

án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường hoặc tờ 

trình UBND tỉnh về việc cấp lại Giấy phép môi trường của 

dự án, cơ sở.  

 

18 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp lại Giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND 

tỉnh về việc cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn thư. 

Hoặc Xem xét, ký duyệt tờ trình UBND tỉnh về việc cấp lại 

Giấy phép môi trường của dự án và chuyển văn thư. 

04 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở 

Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi hồ sơ, trả kết quả ra 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi tờ trình kèm hồ 

sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường sang UBND tỉnh. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 UBND tỉnh Lãnh đạo UBND 
Xem xét, ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở 

và chuyển văn thư. 
10 giờ 

Mẫu 04, 05 
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Bộ phận văn thư tỉnh 
Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 02 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm.  

Mẫu 01, 05, 

06 

 

III. Cấp Giấy phép môi trường (30 ngày làm việc = 240 giờ ) 

- Đối với trường hợp hợp: dự án, cơ sở tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ mà không phải đánh giá tác động môi trường lại 

hoặc thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất thải; tăng lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải 

vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt  trừ các trường hợp: 

 - Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; 

- Đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN đáp ứng yêu cầu không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, 

quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

III.1. Thẩm định cấp lại Giấy phép môi trường (30 ngày làm việc = 240 giờ) 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ Hành 

chính công 

(HCC) tỉnh 

Ninh Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

Tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm.  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ 

lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- Một (01) bản chính, Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở(Số lượng báo cáo 7-9 

quyển, phụ thuộc vào thành phần Hội đồng thẩm định/Tổ 

thẩm định/Đoàn kiểm tra): 

+ Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 điều 30 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CPcó tiêu chí về môi trường tương 

đương với dự án nhóm II theo mẫu quy định tại Phụ lục IX 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

+ Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 điều 30 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CPcó tiêu chí về môi trường tương 

đương với dự án nhóm III theo mẫu quy định tại Phụ lục XI 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

Phụ lục 1 kèm theo báo cáo gồm:  

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương 

đương);  

+ Bản vẽ thiết kế cơ sở haowcj bản vẽ thiết kế thi công các 

công trình bảo vệ môi trường, kèm theo thuyết minh về quy 

trình vận hành các công trình xử lý chất thải;  
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Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

+ Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc 

đã được thương mại hóa (nếu có); 

+ Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít 

nhất là 03 đợt khảo sát; 

+ Phiếu kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan, tổ chức có 

chức năng đối với các thiết bị quan trắc tự động, liên tục 

chất thải đã được lắp đặt (nếu có); 

+ Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi 

trường; 

+ Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường khả 

năng chịu tải của môi trường được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành; 

Phụ lục  kèm theo báo cáo đối với dự án khai thác 

khoáng sản: Đính kèm bổ sung các loại giấy tờ, hồ sơ sau: 

Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu 

mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ kết thúc từng giai 

đoạn khai thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 

hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng mục công trình 

và mạng kỹ thuật;Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 

1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng 

mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000) có thể hiện tất cả các hạng 

mục công trình và mạng kỹ thuật;Bản đồ vị trí khu vực cải 

tạo, phục hồi môi trường(tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản 

đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng 

năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 

1/1.000 hoặc 1/2.000). 

Bước 2 
Chi cục môi 

trường và  

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 
01 giờ 

Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Bước 3 

 

Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp 

lại Giấy phép môi trường; trình thành lập hội đồng thẩm 

định/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra tổ chức thẩm định, khảo 

sát, kiểm tra thực tế tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức 

theo quy định. 

- Thông báo kết quả thẩm định: 

+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của 

dự án đầu tư (theo mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT). 

+ hoặc Xây dựng tờ trình UBND tỉnh kèm theo Dự thảo 

Giấy phép môi trường cấp lại (quy định tại mẫu số 40 Phụ 

lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT). 

- Trình Lãnh đạo Chi cục xem xét kết quả thẩm định: 

Trình lãnh đạo Chi cục xem xét, ký nháy văn bản thông 

báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnhvề việc 

Cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở  

 

145 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản thông báo trả hồ sơ 

hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

môi trường hoặc tờ trình UBND tỉnhvề việc Cấp lại Giấy 

phép môi trường của dự án, cơ sở  

06 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Lãnh đạo Sở 

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông 

báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường 

của dự án, cơ sở và chuyển văn thư. 

Hoặc Xem xét, ký tờ trìnhUBND tỉnh về việc cấp lại Giấy 

phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư. 

06 giờ 
Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc Vào số văn bản, lưu hồ sơ và gửi UBND tỉnh tờ trình 

về việc cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

Xem xét, ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ 

sở; chuyển văn thư UBND tỉnh. 

76 giờ 
Mẫu 04, 05 

 
Bộ phận văn thư tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, trả kết quả ra Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Ninh Bình. 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
04 giờ 

Mẫu 04, 05 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Công chức trả kết 

quả 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm  

Mẫu 01, 05, 

06 

 

III.2: Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung) 10 ngày làm việc = 80 giờ 

 

Bước 1 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công tỉnh Ninh Bình 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao 

cho tổ chức, cá nhân. 

01 giờ 

Mẫu số 01, 

02, 03, 04, 05, 

06 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

Nếu hồ sơ chưa đủ thì cán bộ thu hồ sơ hướng dẫn cho tổ 

chức cá nhân hoàn thiện. 

* Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo 

yêu cầu của tổ thẩm định. 

- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của 

dự án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung. 

Bước 2 

Chi cục môi 

trường và 

Biển, đảo 

Chi cục trưởng 

 

Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 3 

 

Chuyên viên thụ lý 

hồ sơ 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

 + Dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp lại Giấy 

phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự 

án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường. 

+ Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi 

trường: xây dựng tờ trình UBND tỉnh kèm theo Dự thảo 

Giấy phép môi trường cấp lại của dự án. 

Trình Lãnh đạo chi cục xem xét: 

 - Trình lãnh đạo Chi cục xem xét, ký nháy văn bản trả lời 

chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường 

hoặc tờ trình UBND tỉnh về việc cấp lại Giấy phép môi 

trường của dự án, cơ sở. 

 

51 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản trả lời chủ dự án, 

cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường hoặc tờ 

trình UBND tỉnh về việc cấp lại Giấy phép môi trường của 

dự án, cơ sở. 

05 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 5 
Sở Tài 

nguyên và 
Lãnh đạo Sở 

+ Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc 

không cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn thư. 
05 giờ 

Mẫu 04, 05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Môi trường + hoặc Xem xét, ký tờ trình UBND tỉnh về việc cấp lại  

Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở. 

Bước 6 Bộ phận văn thư Sở 

Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi hồ sơ, trả kết quả ra 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình. 

Hoặc Vào số văn bản, lưu và xác nhận; gửi tờ trình kèm hồ 

sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường sang UBND tỉnh. 

01 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 7 

UBND tỉnh 

Lãnh đạo UBND 
Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở  

và chuyển văn thư.  

14 giờ 
Mẫu 04, 05 

 
 Bộ phận văn thư tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi 

hồ sơ, kết quả ra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Ninh Bình. 

Bước 8 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Bộ phận văn thư Sở Tiếp nhận kết quả và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, 

kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 02 giờ 
Mẫu 04, 05 

 

Bước 9 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Ninh 

Bình 

 

Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); 

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần 

mềm.  

Mẫu 01, 05, 

06 
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7. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc 

danh mục loài được ưu tiên bảo vệ 

Mã số TTHC: 1.008675.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: Xem xét tính hợp lệ: 5 ngày (40 giờ). Thẩm định và phê duyệt: 30 (ngày làm việc) = 

240 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 
 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

I. Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ 
  

Bước 1 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công hoặc bộ 

phận một cửa 

Công chức tiếp nhận 

hồ sơ tại Trung tâm 

HCC  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực 

tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ 

nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu 

trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn 

thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Phòng 

chuyên môn  

* Hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê 

mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu 

tiên bảo vệ: 03 bộ gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, 

thuê loài được ưu tiên bảo vệ (Mẫu số 07 ban hành kèm 

theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ); 

2. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật; 

3. Văn bản thỏa thuận về trao đổi, mua, bán, tặng cho, 

 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03,04,0

5, 06 

 



219 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

thuê mẫu vật của loài được ưu tiên bảo vệ; 

4. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp 

nhân hợp lệ. 

Bước 2 

Chi cục Bảo vệ 

môi trường 

Chi cục trưởng: 

 
- Duyệt hồ sơ vàchuyển cho cán bộ chuyên môn 04giờ Mẫu 04,05 

Chuyên viên  

 

- Xem xét hồ sơ và dự thảo văn bản chấp nhận hồ sơ hoặc 

yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 

- Trình lãnh đạo Chi cục duyệt, ký nháy vào văn bản chấp 

nhận hồ sơ hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ. 

20 giờ Mẫu 02,04,05 

Lãnh đạo Chi cục 
Trình Lãnh đạo Sở ký duyệt vào văn bản chấp nhận hồ sơ 

hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 
  

Bước 3 Sở TN&MT Lãnh đạo Sở 
Xem xét, ký duyệt văn bản chấp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu 

tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 

8giờ 
Mẫu 04,05 

Bước 4 Sở TN&MT 
 

Bộ phận văn thư 

 Bộ phận Văn thư của sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác 

nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa 

4giờ 

Mẫu 04,05 

Bước 5 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công hoặc bộ 

phận một cửa 

 
Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm  

Mẫu 01, 05, 

06 

 

II Thẩm định và phê duyệt (sau khi hồ sơ được chấp nhận)   

Bước 1 
Chi cục Bảo vệ 

môi trường 

Chuyên viên  

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ: xem xét, thẩm định hồ sơ. 

- Trình lãnh đạo Chi cục duyệt, ký nháy vào tờ trình đề 

nghị UBND tỉnh cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng 

cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài 

được ưu tiên bảo vệ cho tổ chức, cá nhân đề nghị; hoặc 

văn bản từ chối cấp giấy phép và nêu rõ lý do. 

 

192giờ 
Mẫu 02,04,05 
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Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 
Người thực hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết quả 

Lãnh đạo Chi cục Trình Lãnh đạo Sở ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp 

Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của 

loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ 

cho tổ chức, cá nhân đề nghị; hoặc văn bản từ chối cấp 

giấy phép và nêu rõ lý do. 

4 giờ 

Mẫu 04,05 

Bước 2 Lãnh đạo Sở  

Ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp Giấy phép trao đổi, 

mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc 

Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị hoặc văn bản từ chối cấp giấy phép và nêu rõ lý 

do. Chuyển bộ phận Văn thư 

8giờ 

Mẫu 04,05 

Bước 3 
Bộ phận văn thư 

Sở TNMT  
 

Đóng dấu lưu hồ sơ, xác nhận trên phần mềm. Chuyển hồ 

sơ cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 

4 giờ 
 

Bước 4 UBND tỉnh 

Văn thư UBND tỉnh Phân loại, trình lãnh đạo VP UBND  phê duyệt 4 giờ  

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh đạo Phòng 

Phụ trách 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ trách 

4 giờ 

 

Chuyên viên xử lý 

- Xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và UBND 

tỉnh xem xét quyết định.  

- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND tỉnh vào 

số văn bản, lưu hồ sơ. 

16 giờ 

 

Bộ phận Văn thư VP 

UBND tỉnh 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả liên thông cho 

Trung tâm  Phục vụ HCC hoặc Bộ phận một cửa của Sở 

TNMT 

4 giờ 

 

Bước 5 Bộ phận văn thư 
 

 

 Bộ phận Văn thư của sở Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm 

Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa 

4giờ 
Mẫu 04,05 

Bước 6 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công hoặc bộ 

phận một cửa 

 
Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm  

Mẫu 01, 05, 

06 
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8. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

Mã số TTHC: 1.008675.000.00.00.H42 

Tổng thời gian thực hiện TTHC (hình thức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định): 60 (ngày làm việc) =480 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 3 

Bước thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

Người thực 

hiện 

(ghi rõ họ tên) 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

I. Thẩm định  

Bước 1 

Trung tâm HCC, 

hoặc Bộ phận một 

cửa của Sở 

Công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại 

Trung tâm HCC 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 

trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện 

cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 

lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng 

chuyên môn thẩm định hồ sơ. In phiếu tiếp nhận và hẹn 

trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về 

Phòng chuyên môn  

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa 

dạng sinh học gồm: 

1. Mẫu đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh học (Phụ lục 01, Ban hành kèm theo 

Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 9 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); 

 2. Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

(Phụ lục 02, Ban hành kèm theo Thông tư số 

25/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

04 giờ 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 

 

Bước 2 

Chi cục Bảo vệ 

môi trường 

Chi cục trưởng Duyệt hồ sơ chuyển cho cán bộ chuyên môn  4 giờ Mẫu 04, 05 

Chuyên viên  

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: 

* Xử lý, thẩm định hồ sơ: 

 

420giờ 

Mẫu 02, 

04, 05 
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- Việc đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại 

Khoản 2, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học; 

 - Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề 

nghị được quy định tại Khoản 3, Điều 42 Luật Đa dạng 

sinh học;  

- Đánh giá năng lực quản lý của cơ sở bảo tồn đa daṇ g 

sinh hoc ̣sau khi được cấp phép. 

 Dự thảo tờ trình cấp Giấy chứng nhận hoặc văn bản 

không chứng nhận (nêu rõ lý do) trình Lãnh đạo Chi 

cục xem xét. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

Trình lãnh đạo sở phụ trách ký duyệt tờ trình để trình 

UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận hoặc văn bản không 

chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 

04 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 3 Lãnh đạo Sở  

Xem xét, ký duyệt tờ trình để trình UBND tỉnh cấp giấy 

chứng nhận hoặc văn bản không chứng nhận cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh học và chuyển văn thư 

08giờ Mẫu 04, 05 

Bước 4 Bộ phận văn thư 
 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND 

tỉnh 

04giờ Mẫu 04; 05 

Bước 5 
Bộ phận văn thư 

Sở TNMT  
 

Đóng dấu lưu hồ sơ, xác nhận trên phần mềm. Chuyển 

hồ sơ cho Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh 

4 giờ 
 

Bước 6 UBND tỉnh 

Văn thư UBND 

tỉnh 

Phân loại, trình lãnh đạo VP UBND  phê duyệt 4 giờ 
 

Lãnh đạo VP 

UBND tỉnh 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh đạo 

Phòng Phụ trách 

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ trách 

4 giờ 

 

Chuyên viên xử 

lý 

- Xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và UBND 

tỉnh xem xét quyết định.  

- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VP. UBND tỉnh 

vào số văn bản, lưu hồ sơ. 

16 giờ 

 

Bộ phận Văn 

thư VP UBND 

Vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả liên thông 

cho Trung tâm  Phục vụ HCC hoặc Bộ phận một cửa của 

4 giờ 
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tỉnh Sở TNMT 

Bước 7 
Bộ phận văn thư 

Sở TNMT 

 

 

 Bộ phận Văn thư của sở Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung 

tâm Phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa 

4giờ 
Mẫu 04,05 

Bước 8 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

hoặc bộ phận một 

cửa 

 
Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; Trả kết quả cho tổ 

chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm  

Mẫu 01, 

05, 06 
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