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 QUYET DIN 
Ve vice phe duyçt quy trinh nçn bç trong giai cac quyet thu tiic hanh chinh 

thuc thâm quyên giãi quyêt cüa S& Tài nguyen và Môi tru'ô'ng 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH 

Can ci'r Lut t churc ChInh quyn dja phuing ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Nghj djnh s 61/20181N0-CP ngày 23/4/20 18 cüa ChInh phü v thirc 
hiên Ca ch mt ci'ra, mt cra lien thông trong giài quyt thu tVc  hânh chInh; 

Can cü Thông tu s 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 11am 2018 cüa B 
trinng, Chu nhim Van phông ChInh phü hu&ng dn thi hành mt s quy djnh cüa 
Nghj djnh 61/2018/ND-CP; 

Xét d ngh cüa Giám dc S& Tài nguyen vâ Môi tnrèng, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Phê duyt quy trInh ni b giãi quyt các thu tiic hành chInh thuc thm 
quyên tip nhn, giâi quyt cüa Sâ Tãi nguyen vâ Môi truông tinh Gia Lai ('Co phy 
luc kern theo). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k. 

Chánh V.n phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Tài nguyen và Môi 
tnthng, Giám d& Trung tam Phiic vi hành chInh côg tiijh và các t chrc, Ca nhãn có 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!4  

No'i nhmn: 
- Nhis Diêu 2; 
- Cong thông tin din ti'r tinh; 
- S& Thông tin và TruyOn thông (Phang CNTT); 
- Li.ru: VT, NC. 
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TRiNH CIA! QUYET CAC TTHC TRONG LNH VYC TAI NGUYEN VA MO! TRU'OC 
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Quyi dinh s6 Y1i /QD-UBND ngày/IZ/ g/20/9  cza hz tjch Uy ban nhân dan tinh Gia Lai) 
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Trinh tu' thu'c hien 
Bo phan, can bo Cong 

. .,. 
chtrc, vien chu'c gial 
quyet ho so' 

Thôi . 
gian tiep 
nhanva 

giai 
quyêthô 

so' 

Co 
quan 
phoi 
hç'p 

(neu co) 

Tranh 
cac cap 
co tham 
quyen 

cao ho'n 

Mo ta quy trinh 
Cac 
biro'c 

LiNH VU'C MO! TRUö14G 
I. Thu tyc Kê khai, thãm djnh vã np phi bão v môi tru'ông dôi vó'i ntró'c thai cong nghip 

Buo'c 1 Tiep nhan ho so 

B phn tiêp nhn vã trã 
kêt qua tai Trung tam 
phic vi hanh chinh 
cong tinh 

01 ngày; 
giG: 08 I  

I 
 

(1) Bô phtn Tip nhn và trã kt 
qua cüa Sâ Tài nguyen và môi 
trucing tiep nhn ho so va chuyen 
ho so ye Chi ctc BVMT 

' - Bithc" - 
Chü trj diêu phôi thâm 

dnh 

Cong chIrc phOng 
Tong hqp & DTM - 
Chi ciic Bão v môi 
trixong 

05 ngày; 
gi?: 40 

(2) Chuyên viên kiêm tra tInh 
h9p 1 và dü diêu kin dé dir 
tháo Thông báo np phi bâo v 
môi tru?mg dOi vâi nuàc thai 

Bu'oc 
Lãnh dao Chi cuc 03 ngày 

Thong bao nop phi 
BVMT giG: 24 

cong nghiêp (trung hop chu'a 
dap u'ng yeu cau co van ban 

4 Buâc 4 

Cong chüc phOng 
Tng h9'p&Dánh giá 01 ngãy; 
tác dng mOi tru'ông - gi&: 08 
Chi cyc BVMT 

thông báo cho chü dx an). 
(3) Lãnh d?o  Chi cyc BVMT 
xern xét k Thông báo np phi 
báo v môi trithng dOi vi nu'âc 

Trã kCt qua * . 
Bo nhan tien nhan va tra 

5 

ket qua tai Trung tarn 
phuc vu hanh chinh 

• 
con°tinh 

I  

thai cong nghiêp 
(4) Chuyen vien Chi cuc Bao ye 
rnoi tru'ong chuyen Thong bao 
nop phi BVMT doi voi nuoc thai 

- 
cong nghiçp xuong Bo ph4ti 

lv 



rihnvàtrãkêtquàcüaSOTN1vIT 
- Bô phn Tiêp nhn và trâ kêt qua 
cüa SO Tãi nguyen vã môi truOng 
trá két qua cho to chCrc cá than. 
Sau khi to chuc. Ca nhân nôp dü 
và dung kin s tién phi phái np 
vào tài khoãn 'Tm thu phi bão 
v mOi truông dôi vOi ni.rOc thai 
cong nghip" tai Kho bac  nhà 
nuOc theo thông báo cia Chi c11c 
BVMT- SO TNMT. 
- Sau dO, Chi cuc BVMT - SO 
TNMT d6i chiu vOi so phi ma 
tO chüc, Ca nhân dã nôp vào Kho 
bac Nhà nuOc thuc hiên viêt 
Bién lai thu tin phi và chuyn 
trrc tip cho to chCrc, cá nhân 
nôp phI. To chcrc, cã nhân nôp 
phi den nhân Bién lai trrc tiêp 
tai Chi cuc BVMT - SO TNMT 

Tang cng
__________ 

10 ngày; 
giô': 80 

2.Thü J1'jTjJfljJjIJjnh tirng phán phirong an cãi tao phuc hôi môi trir'ng; phtrong an cal tao phuc hôi môi 
triton' bo khoin' san 

Bu 

__________________________ 

_____ It411Tiiii 

Bô phn tiép nhãn và trá I 
két qua ti Trung tam 
phiic vii hènh chinh 
cOngtinh 

01 ngày; 
giO: 08 

Các sO 
ngành 

lien 
quan. 

UBND 
tinh Gia 

(1) Ba pn Tiêp than và trà kt 
qua cüa SO Tài nguyen và mOi 
truOng tiêp nhn ho so và chuyên 
hO so ye Chi cuc Bao ye môi 

2 Buf 
iflh1WsItJTi1IU!si 

'mis 

- — 

COng chüc phOng 
TOng hçp & DTM - 
('hi cyc Báo v mOi 
trirOng 

05 ngày: 
giO: 40 

—  

UBND 
cap 

huyn 
 noi thirc  

Lai 
tri.rong 

(2) Chuyên viCn kiém tra tInh 

hp 1 'à dti diêu kiên dê trmnh 

 thành  Ip Hi d6ng  trong  thai 



((% 

Lãnh dao 03 ngày; 
gi&: 24 

hin dr 
an 

gian 05 ngày lam vic (trithng 
hcip chua dáp rng yéu cAu có 
van ban thông bao cho chu du 
an). 
LAnh dao  So xem xét k t1 trmnh 
thành 1p thành 1p Doàn kim 
tra; 
- UBND tinh ban hành Quy& 
djnh thãnh 1p thành lap Doan 
kiêrn tra; 
- Phôi hçip các sO ngãnh, UBND 
huyn kiêm tra thirc dja; T 
chüc kiêm tra. 
(3) B phn Tiêp nhn và trã kêt 
qua cüa SO Tài nguyen và môi 
truOng tiep nhân ho so và chuyên 
ho so ye Chi c1ic Bão ye mOi 
truOng; 

- Chuyên viên rà soát, kiêm tra 
ht so sau khi chU d an dã chinh 
süa, bO sung 

. 
- Truang hçip chua du dieu kiçn 
xac nhan hoac khong xac nhn 
ho so chua dam bao yeu cau dé 
duvc xac nhn, co van ban neu 
rolydogtxichudiran; 
- TruOng hçip h so dam bão yéu 
cAu d ducic xác nhãn; du thâo 
Giây xác nhn hoàn thành ttrng 
phân phuong an, phuong an bô 
sung trInh SO Tài nguyen và 
Möi truOng; 

* UBND 07 ngay, 

gb: 
56 

'I 
"ThAm dinh, trmnii 

Lãnh do Sâ; lãnh 
do Chi civic BVMT; 
Phong Tong hçip 
&DTM 

07ngày; 
gio:56 

3 Buóc 3 Tiêp nhn ho so xác nhn 

B phn tiêp nhn và trá 
kêt qua t?i  Trung tam 
phiic vi,i hành chInh 
cong tinh 

0,5 ngày; 
giO: 04 

Cong chüc phông 
Tong hcip & DIM 

— Chi cic Bâo v mOi 
truong 

03 • 

LAnh dao SO 
02ngày; 

ia: 16 - 

4 Buàc 4 Phê duvêt UBND tmh 
06ngay; 
gio:48 

5 Buoc 5 Tra ket qua 

Van thu SO Tài 
nguyen và Môi tnr&ng 

0,5 ngày; 
giO:04 

Cong chuc phông 
lông hop&Dánh giá 
tác dôngmôi truOng 

Bc phn tiep nhn va t 
ket qua tii Trung tam 
phuc vii hanh chinh 
congtinh 

-.____ - 



Tong cong 

3. Thu tuc thm dinh Báo cáo dánh giá môi trirong chin liroc (DMC) 

01 ngày: 
giO:08 

03 ngày: 
giO:24 

Các sO 
ngành 

lien 
quan, 

UBND 
cap 

huyn 

UBND 
tinhGia 

Lai 

   

       

 

I BuOc I Tiêp nhn ho so 

     

 

7 

 

Bu'cic 2 
Chü trI diu phôi thm 

dinh 

       

       

- LAnh dao Sä xem xét k tY 
trmnh phê duyt: 02 ngãy lam 
vice. 
(4) UBND tinh ban hành Giây 
xác nhân hoàn thàrih 11mg phãn 
phuong an, phuong an bô sung, 
gCri Quyêt djnh Giây xác nhn 
hoàn thành 11mg phân phucvng 
an, phtrorng an bô sung cho Sâ 
Tài nguyen và Môi throng 
(5) Van thu SO chuyén Quyêt djnh 
cho Chi ciic Báo v môi truOng 
Chuyên viên Chi cue Báo v môi 
tru&ig chuyên Giây xác nhn 
hoàn thành 11mg phân phuong 
an, phuong an bô sung bô sung 
dã xác nhn xuông Bô phn tiêp 
nh.n và trã két qua ciia SO Tài 
nguyen Va môi tnrôTig 
Bô phãn Tiêp nhãn và trã két qua 
cüa SO Tài nguyen và môi truOng 
trã két qua cho tO chirc cá nhân 

Bô phn tiép nhn và trâ 
két qua ti Trung tam 
phuc vi1 hành chInh 
cong tinh 
Cong chüc phông 
Tong hçip & DTM — 
Chi clic Bão ye rnôi  

(1) Bô phân Tiêp nh.n và trá két 
qua cüa SO Tài nguyen và môi 
truOng tiêp nhn hO so và chuyên 
ho so ye Chi cuc Báo ye mOi 
tnrOng 
(2) Chuyén viên kiém tra tInh 
hçxp  l và  dü diCu kin dê trinh  



q' i '  

\\ 

': 

C.',// 

trueing ncii thuc 
hindr 

an 

thãnh 1p HOi  dông (trutng hçip 
chua dáp (mg yêu cAu có van 
ban thông báo cho chü du an). 
- Lãnh dto Sâ xem xét k t 
trinh thành 1p Hi dng th.m 
dnhbao cao DMC va dij thao 
Quyét djnh thãnh 1p H)i &ng. 
- UBND tinh ban hânh Quyêt 
djnh thành 1p Hi dông thãm 
djnh báo cáo DMC. 
- Mi h9p, thông báo thu phi 
thâm djnh; 
- Ph& hcip các sâ ngành lien 
quan, UBND huyn kiêrn tra 
kháo sat thijc dja; 
- To chüc thâm djnh; 
- Tng hçip biên bàn; 
- Thông báo kêt qua thâm djnh; 
- Chuyên kt qua thãm djnh cho 
B phn tiép nhn và trã kêt qua 
Bô phn Tiêp nhn vã trã két qua 
cUa Sà Tài nguyen và mOi truong 
trã két qua thãm djnh cho to ch(rc, 
cánhãn 
(3) Bô phãn Tiép nhn và trá két 
qua cüa So Tài nguyen và môi 
truOng tiép nhn ho so sau chinh 
süa vã chuyên hO so ye Chi cic 
Bâo v môi truOng 

Chuyên vién rà soát. kiém tra 
hO so sau khi chü du an dâ chinh 
scra. hO sling: 

LânhdaoSà 02ngày; 
gii:16 

1 
05 ngày; 
gii:40 

Thm dinh 
Lanh do So; Phong 
Tong hqp & DIM 

13 ngay; 
gim:104 

Thông báo kêt qua thâm 
djnh 

B phn tip nhn và trâ 
két qua ti Trung tam 

phiic vi hãnh chmnh 
cong tinh 

01 ngày; 
gii:08 

3 BuOc 3 

Tiêp nhn ho s0 sau thãm 
dinh 

Bô phãn tip nhn và trâ 
kêt qua ti Trung tam 

phic vi hãnh chInh 
cong 

01 ngày; 
giâ:08 

Cong chüc phOrig 
Tng hcp & DTM - 
Chi cuc Báo ye môi 
trung 

04 * ngay, 
gici.48 

Lãnh d S' a
-- 

02 ngày; 
giä: 16 

4 Buoc 4 
Trinh báo cáo két qua thãm 

dinh 
tJBND tinh 

I 

- 

03 ngày; 
gio:14 



4. Thu tuc Xác nhãn dãng ky K hoach Bão v môi truô'ng  
Bô phn tiép nhân và tral 

Tiêp nhn ho so thãm kêt qua ti Trung tam 
djnh phc vu hành chinh 

cOng tinh  

1 

0,5 ngày; 
giO:04 

Cong chüc phông 
TOng hop & DTM - 
Chi cuc Bão ye mOi 
truOng 

ELãnh  do Chi cjc 01 ngày; 

04 ngày; 
giO:32 BuOc2 

ChU tn diéu phôi thãm 
dinh 

BuOc 1 

- Truäng hçip chua chija dap üng 
yêu câu, có van bàn nêu rO l do 
gUi chU du an (trong thñ hn 5 
ngày lam vic kê tir ngày nhn ho 
so). 
- Trueing hçip ho so dam bào yêu 
cau, dr tháo báo cáo kêt qua thârn 
djnh cho co quan phé duyt chiên 
krqc, quy hoch. kê ho?ch trmnh 
Lath dao Chi ciic, Lânh do So 
Tài nguyen và Môi truiing xem xét 
- Lath clao SO xem xét k nháy 
báo cáo kêt qua thãm djnh báo cáo 
F)MC trmnh UBND tinh ban hành 
Thông báo k& qua thm djnh 
(4) Báo cáo kêt qua thâm djnh 
báo cáo dánh giá môi trucing 
chiên Iuc là can cu dê UBND 
tinh xem xét, phê duyt chiên 
luçic, quy hoch, ké hoach  

Tôngcng 

(I) Bô phn Tiép nhn và trà két 
qua cüa SO Tài nguyen vã möi 
tru&lg tiêp nhn ho so và chuyên 
hO so ye Chi cuc Bão ye mOi 
truông: 
(2) Chuyên vién kiêm tra tinh 
hçrp lé 'ià dü diéu kiên dC dir 
thão Giãy xác nhân Ké hoach 
BVMT (truOng hqp  chija dap 

35 ngày; 
giô: 280  



Xác nhn 

 

 

4 Bixâc 4 Trã két qua 

   

09 ngày; 
i&:72 

BVMT 

Bô phan tip nhn và Ira 

két qua ti Trung tam 
phic vi hánh chInh 
cong tinh 

LAnh dao  Sâ Tài 
nguyen và Môi truing  
Van thu So Tài 
nguyen và Môi truOng 
Cong chCrc phông 
Tong hqp&Dánh giá 
tác dong môi truOng  

Tong cong 

üng yêu c&u có vAn ban thông 
báo cho chü d an). 
- LAnh dao Chi ciic BVMT xern 
xét k nháy Giây xác nhn Kê 
hoach BVMT; 
(3) LAnh do SO Tài nguyen vâ 
Môi truOng ban hành Giây xác 
nhn Kê hoach BVMT 
(4) VAn thu SO chuyên Giây xác 
nhân Ké hoch BVMT cho Chi 
cyc Bão v môi trixOng 
Chuyên vién Chi ciic Báo v môi 
truOng chuyên Giây xác nhân Kê 
hoch BVMT xuông B phn tiêp 
nhn và trã két qua cüa SO Tài 
nguyen vã môi truOng 
Bô phn Tiêp nhn và trã két qua 
cüa SO Tài nguyen và môi tru?Yng 
trá két qua cho to chtrc cá nhãn 

giO:08 
03 ngày; 
giO:24 

0,5 ngày; 
iO:04 

5. Thu tue DAng k' chü nguôn thai chat thai nguy hii, cap Ii So dAng ky chü ngun thai chat thai nguy hi (dôi vo'i truong hqp 
co s không tr tái sir ding, so ch& tIi ch, xir I, dông xir Ii', thu hi näng 1Lrrng tir CTNH tai co s&)  

(Iui In diêu phôi thãnî 
dinh 

Tiêp nhn h so B U'OC I 

B U'(YC 2 

CácsO I 
0,5 ngày; ngành 

giO:04 lien 
quan, 

Phãn cOng chuyén 0,5 ngày; UBND 
viCn thy I ho so gi&:04 cap 
Cong ch(rc phOng 04 ngày; huyn 
Kiêm  soat  ô nhitm — giO:32 noi thurc  

(I) Bô phn Tiép nhn và trã kCt 
qua cOa SO Tãi nguyen và môi 
tnrOng tiëp nh.n ho so và chuyCn 
hO so ye Chi cue Báo ye mOi 
tnr&ng; 
(2) Lãnh do Chi cic phãn cOng 
chuyên viên thy I ho S(Y 

- Chuyén  viên kiém tra tinh hcpJ 

Bô phn tip nhn vã trã 
kêt qua ti Trung tam 
phuc vu hãnh chInh 
cong tinh 



Chi CI1C Bâo v môi 
tru&ng 

hin dir 
an 

1 và dü diu kiên d trInh thãnh 
1p Doàn kiêm tra trong thii 
gian 04 ngày lam vic (trwông 
hap chira dáp &ng yeu cau có 
van ban thông báo cho chi dr 
an, khóng qua 5 ngày lam viéc). 
(3) Sâ Tài nguyen và Môi truäng 
xem xét, k So däng k chñ 
nguôn thai CTNH 
(4) Chuyên viên Chi cuc Báo ye 
,. , • moi trtrcmg chuyen So chu 

flgUOfl thai CTNH cho Bophan 
tiep than va tra ket qua cua So 
.. Tai nguyen va Moi truong. 

- Bô phn Tiêp nh.n và trá kt qua 
cüa So îàî nguyen và môi truOng 
trã kêt qua cho to chüc cá nhân. 

3 B' 3 uoc Ph d t e UYc 

K nháy cüa Chi cic 
0u1g 

K duyt cüa Lânh 
dao Sâ TN&MT 

02 ngày; 
gii:16 

4 BuOc 4 Tra ket qua 

Bo phan tiep than va Ira 
ket qua tai Trung tam 
ph%lc vi hành chInh 
congtinh 

02 ngay; 
gRi:16 

Tong cong 
O9ngãv 

iô':72 
6. Thu ttic Oãng k chü nguôn thai chat thai nguy hi, cap Ii So däng k chü ngun thai chat thai nguy hi (trurng h9'p d6i 

tirong ty tái sü dun,, so' chê, tái ch, xu' I, dng xu' thu hôi iiäng 1u9'n tir CTNH trong khuôn viên co' s& phát sinh CTNH) 

Buoc 1 Tiep than ho so 

Bphntiêpnhnvàtrã 
két qua tai Trung tam 
phic vi hanh chinh 
congtinh 

0,5 ngày; 
•. gio:04 

Ca 
nganh 

(1) B phn Tip nhn và trã kt 
qua cüa SO Tài nguyen và mOi 

. . . . truo'ng tiep nhn ho so va chuyen 
ho so ye Chi cuc Bao ye moi 

Phan cong chuyen 
viên thu 1' ho so ____ 

0.5 ngay: 
giO:04 

quan. 
UBND 

truorig; 
(2) Lãnh do Chi ciic phãn cong 

2 I Buo'c 
Chu tn dieu phoi tham 

dinh 

Xem xét. kiêm tra ho 
SO 

. 0.) ngav: 
gia:24 

huyen 
noi t1uc 

chuyên viên thu h' ho so 
. - - Chuyen vien thu ly xem xet ho 

so, neu phat hiçn nhung van de 
Soan tháo van bàn 
thông báo kiém tra 

01 ngày: 
giO:08 

can bO sung, xác rninh thi trong 
thOl hn tOi da 05 ngày lam viêc 



('/' 
Ii ; 

\ 
) 'a 

)j 

k tr ngày nhn h so, chuyên 
viên thu iy thông bao cho chu 
nguôn thai CTNH dê hoàn thin 
ho so. 
- Twang hcip h so hoàn chinh 
tiên hanh kiêm tra cac cong trinh 
clang ky tr xu ly/tai the chat thai 
thông qua Doàn kiêm tra dä 
duçxc thành 1p truOc do hoc 
dixc thành 1p 1i (trong trw&ng 
hçrp can thiêt) vã 1p Biên bàn 
kiêm tra theo quy djnh. 
- Tru?mg hçp d an dU diêu kin 
dé So clang k chü nguôn thai 
CTNH, TrInh Lãnh dao Chi ciic 
BVMT xem xét k? t?Y trInh cap 
giây xac nhn và dr thão S 
Chu nguOn thai CTNH 
(3) So Tài nguyen và Môi tru.mg 

• • - • xem xet, ky So clang ky chu 
ngun thai CTNH 

.. - Chuyen vien Chi cuc Bao ye moi 
trucing chuyen So chu nguon thai 
CTNH cho B phn tiêp nhn và 
trã két qua cüa SO Fài nguy en và 
mOi truOng. 
(4) Bô phn TiCp nhn và trã kêt 
qua ci.ia SO Tãi nguyen vã mOi 
trucing trã kêt qua cho tO chirc, Ca 
than. 

* Gui cong van thông 
báo kiêm tra 

05 ngay, 
gii:40 

Kiem tra thirc te 
01 ngay; 
gi:08 

Du thao So clang ky 
Chu nguon thai CTNH 

01 ngay, 
gio.08 

3 
• 

Buoc 3 Phe duyçt 

K nháy cüa Chi cue 
truang 
K duyt cUa Lath 
dao Sâ TN&MT 

02 ngày; 
gR: 16 

4 BuOc 4 Trá kt qua 

Bo phan tiep than va tra 
ket qua t Trung tam 
viiUc VU iiaiui Cnuiii 

cong tinh 

02 ngay; 
io.16 

Tong cong 
l6ngãv; 
gi?i:128 



7. Thu tue Cp giy xác nhân hoàn thành cong trinh bão v môi truongpliuic vkl  giai doan van hành cüa thr in 

BuOc I Tiêp nhtn ho SO 

B phn tiêp nhn V Ira 
két qua ti Trung tam 
phiic vi hãnh chInh 
cong tinh 

0,5 ngày; 
gii:04 

(1) Bô phn Tip nhân và trà kt 
qua cüa S& Tài nguyen và môi 
tmg tiêp nhn ho so và chuyn 
h so ye Chi cuc Báo ye môi 
truông; 
(2) Lãnh dao  Chi 

Phãn cOng chuyén 
vién th i ho so 

0,5 ngày; 
giä:04 

cic phân cong 
chuyên viên thu 1 h so; 
- viên 

Chü trI diu phñ thAm 
djnh 

Cong chirc phông 
Kiêm soát 0 nhiêm — 
Chi cic Bão v mOi 
tru1ng 

02 ngày; 
giY: 16 

Các sâ 
ngành 

lien UBND 

Chuyên kiém tra tInh hçip 
îê Va dü diu kiên d trInh thành 
lap Doàn kim Ira trong thii 
gian 02 ngày lam vic (trzrông 

Lânh do Chi cic 
BVMT 

01 ngãy; 
gir:08 

quan, 
UBND 

tinh 
üy quyen 

hqp dáp üng c/nra yeu cáu có 
van bàn thong báo cho chz di4- 

an, khOng 5 ngày lam vic,). qua 
Länh do So TN&MT 

02 ngày; 
glO: 16 

cap 
huyn 

S 
TN&MT - Lãnh do Chi c1ic BVMT xem 

xet k t1 trInh thành Ip,  Doàn 
2 BuOc 2 Chi ciic BVMT Va cac 

thành viên Doàn kiêm 
tra 

ngày; 
gi:40 

noi thic 
hin du 

an 

phê duyt 
kim tra và du tháo Quyét djnh 
thành 1p Doàn kiêm tra: I ngày 
lam vic. 

Thm djnh Cong chüc phOng 
Kim soát 0 nhiêm — 
Chi ciic Bão v mOi 
truOng 

1,5 ngày; 
giO: 12 
không 

bao gOm 
thyi gian 
phài lay 

mau, 
phãn tIch 

- LAnh dao So ban hành Quyt 
djnh thành 1p  Doàn kiEm tra; 
To chrc kim tra thuc t các 
cOng trinh bâo v mOi tnrOng 
phc vii giai do?n van hành cüa 
dir an: 5 ngày lam viéc. 
Can cir vào Biên bàn kiém tra: 

TruOng hçrp dij an chua dU 

3 BuOc 3 Phé duyt Lânh do SO TN&MT 
02 ngày 

giO: 16 
diu kin dé cap giy xác nhn 
hoàn thành cOng trinh bão ye 

4 BuOc 4 Trã kêt qua 
Bô phân tiep ithan V1 tI•1 
kêt qua tai Trung tam 

0,5 ngày: 
giO:04 

rnôi truOng phc vij gial doan 
van hành cüa du an, co quan 



, )AN phiic vti hãnh chInh 
cong tinh 

kim tra, xác nhn phãi có thông 
báo bang van ban cho chü dir an 

If * biêt dê khãc phiic các ni dung 
con ton ti cüa các cong trInh 
bão v rnOi trung. Sau khi nh.n 
ducvc ho

, 
 su hoân chinh cüa chü 

d an, co the lien hanh kiem tra 
vic chü dr an khäc phc các 
ni dung con ton ti cüa các 
cong trInh b v môi tru?Yng 
thông qua Doàn kiém tra dã 
ducc thành lap truOc do hoäc 
ducic thành 1p li (trong trw&ng 
hcrp can thiêt) và 1p Biên ban 
kiêm tra theo quy djnh. 
- Tru&ng hçip du an dü diêu kin 
dê cap giãy xác hoàn thành cong 
trInh bão v môi trithng phiic vi 
giai doin vn hành cüa dir an. 
TrInh Lãnh dao Chi cuc BVMT 
xem xét k ti trInh cap giây xác 
nhn vã du thão Giây xác nhn. 
(3) SO Tài nguyen vã Môi tnräng 
xem xét, ban hành Giây xác nhn 
hoàn thành cOng trinh bão v môi 
truông phc vi1 giai doin vn hành 
ctia du án 
- ChuyCn viên Chicc Bão v môi 
truOrig chuyên Giãy xác nhmn cho 
Bô phãn tiép nhn và Ira kCt qua 
cCia So 'I'ãi nguyen Va môi Lrung. 
(4) Bô phãn TiCp nhãn và Ira két 



qua cia Sâ Tâi nguyen và môi 
truYng trã ket qua cho to chüc cá 
nhãn. 

Tong cong 

l5ngày; 
gi?: 120 
không 

bao gm 
thii gian 
chü dr an 

hoàn 
thin h 

so và thyi 
gian phân 
tIch mu 
chAt thai 
(lAy mu 

to hcip 
trong 

trtrâng 
hqp can 
thit) 

8. Thu tuc Thám dlnh  và phê duyt báo cáo dánh gá tác dông môi tnrô'ng 

Buàc 1 
Tiêp thn h so thAm 

dinh 

Bô phn tiêp nhn và trã 
kêt qua tti Trung tam 
phiic vi hành chInh 
çg tinh 

01 ngày; 
giô:08 

Các sâ 
ngành 

lien 
quan. 

UBND 
cap 

huyn 
no'i thuc 
hiên dr 

an 

UBND 
tinhGia 

Lai 

(1) Bô phn Tip nhn và trã kt 
qua tha Sâ Tài nguyen va môi 
tnrng tip nhn ho so vã chuyn 
h so ye Chi cuc Bão ye mOi 
trumg; 
(2) Chuyên viên kim tra tInh 
hp l và dti diu kién d trInh 
thãnh 1p Hi dng trong thai 
gian 4 ngày lam vic (truâng 
h9p chua dáp üng yêu cãu Co 

2 Budc 2 
ChU tn diêu phôi thâm 

djnh 

COng chüc phông 
lông hqp & DIM  — 
Chi c1ic Bão v môi 
tnrO'n 

03 ngày: 
gi: 24 

Lãnh dao Sà 
02 ngày; 
gkv: 16 



I 

UBND i 
05ngay; 

- -------- ----------- - 

van bàn thông báo cho chü di 

- Lãnh do SO xem xét k' tO 
trInh thành 1p Hi dng thAm 
dinhbao cao DTM va du thao 
Quyet dnh thanh 1p H91 dong; 
- UBND tinh ban hành Quyet 
djnh thành 1p Hi dông thâm 
djnh báo cáo DTM; 
- Phi hçp các sO ngành, UBND 
huyn kiêm tra thirc dja; To 
chOc thãm djnh; 
- Tong hop biên bàn, trInh Lãnh 
do SO k thông báo kêt qua 
thAm dinh; 
(3) Bô ph.n Tip nh.n và ira kt 
qua cüa SO Tài nguyen và môi 
truOng tiêp nhn ho so và chuyén 
h so v Chi cuc Bão ye môi 
trt.rOng: 

Chuyêii vién rà soát, kiêm Ira ho 
so sau khi chü du an dã chinh sOa, 
bO sung 
- Tnxông hop chua dü diêu kin 
phê duy't hoc không phC duyt 
ho so chua dam bão yêu cãu dé 
dwrc phC duyt, CO van bàn nCu 
rô I' do gui chü dr an (trong 
thOi kin 10 ngây lain vic k t& 
ngà nhn ho so). 
- Trirong hop hO SO dam hâo yêu 

i ; * \ 
j) 

. Tham dnh 
Lath dao SO; Phông 
Tng hcip & DTM 

12 ngày; 
giO:96 

3 

// 

Tiêp nhân ho so phé 

Bô phn tlêp than vatra 
ket qua ti Trung tam 
phic vti hành chinh 
cong tinh 

01 ngay; 
giO:08 

Buoc -, Cong chuc phong 
Tong hop & DTM - 
Chi ciic Bão v môi 
truOng 

- 

04 ngày; 
giO: 32 
Truong 
hop các 

du an 
thuc 

danh muc 
CáC 1O?i 

hInh San 
xuât cong 
nghip có 
nguy CO 

gay ô 
nhirn 

môi 
tnrOng 

quy djnh 
tai Phu 
luc ha 
Muc i 

Phu hue 
ban hành 
kern theo 
Nghi dinh 

SO 
r------ 



40/2019/ 
ND-CP 
09 ngày 
72 gi? 

cu d duc phé duyt; d%i tháo 
Quyêt djnh phé duyt Báo cáo 
DTM va trInh Lânh dao Si Tài 
nguyen và MOi lnrông xem xét 
(thñ gian giái quyêt 5 ngày kê tt'r 
ngay nhn ho scr hçip lç). 

xem xét k tY 

(4) UBND tinh ban hành Quyt 
djnh phé duyt báo cáo DTM, 
gui Quyêt djnh phé duyt báo 
cáo DTM cho So Tài nguyen và 
Môi truOng 
(5) Van thu SO chuyén Quyêt djnh 
cho Chi ciic Báo v môi truOng 
- Chuyên viên Chi cuc Bâo ye môi 
truOng chuyn Quyt dinh kern 
báo cáo dánh giá tác dông môi 

- tnrclng da phe duyet xuong Bo 
. phan tiep nhan va Ira ket qua cua 

SôTài nguyen và môi tnrOng 
- Bô ph.n Tiêp nh.n và trá kêt qua 
cüa SO Tài nguyen và môi trumg 
Ira két qua cho tO chüc Ca nhãn 

04 ngày; 

4 Buâc 4 Phé duyêt UBND tinh 
07ngy;  

5 BuOc 5 Trâ kêt qua 

Van thu Sâ Tài 
nguyen và Môi trung 

01 ngày; 
gi:08 

Cong chirc phông 
lông hqp&Dánh giá 
tác dng môi tru?Yng 

. 
Bô ph?n tiep nhn va 
két uua mi Trung tam 
phuc vu hanh chmh 
cong tinh 

Tong cong 

J hInhsán 

— 40ngày; 
g1ô: 320. 
Truâng 
hqpcác 
du an 
thuc 

danh muc 
các loi 



z 

\\ 

\S'- 
'//,'/ 

_________ 

XUCôflg 
nghiepco 
nguy Y 
gay o 
nhiêm 
mi 

truang 
quy djnh 
ti Phu 
1ic ha 
Mic I 

Phi luc 
ban hành 
kern theo 
Nghj djnh 

so 
40/2019/ 
ND-CP 
thI thii 

gian thãm 
dinh Va 

phê duyt 
là 

45 ngày; 
360 giè 

* 
' 

L - 

— 

9. Thu tyc Cp y xâc nhãn dii di kiên v bäov môi trlrvng trong nhã $ khâu h lieu lam nu en lieu san xuãt 

Bucic I Fiep nhan ho so 

Bô ph.n tiêp nhãn vã Ira 
két qua tai Trung tam 
phuc vii harih chinh 
cong tinh 

0,5 ngã - 
gio:04 

Các sâ 
ngành 
hen 

quan. 
UBND 

cap 
huyn 

(1) Bô phãn Tiêp nhn vã trã két 
qua cüa Sà Tài nguyen va mäi 

. 
truong tiep nhn ho so va chuyen 
hO so ye Chi cyc Bão v mOi 
truäng; 
(2) Lanh dao Chi cue phan Cong 

•. 
chuyen vien thu l ho so; 

2 Broc 2 

___ 

• 
Chu tn dieu phoi thain 

. 
dtnh 

- - 

Chi cuc Trirâng phân 
. 

cong chuyen vien thu 
lyho so 

I 
0,5 nga 

•. - 
gio:04 



3 

Cong chirc phông 
Kiêm soát ô nhiêm — 
Chi citc Bâo v môi 
tru?Yng 

02 ngày; 
gRi:16 

nai thrc 
hin dr 

an 

- Chuyén viên kim tra tmnh hçrp 
1 và di diu kin d trInh thânh 
1p Doàn kim tra. trong th&i 
gian 02 ngày lam vic (trufng 
hçrp chu'a dáp tng yêu cáu có 
van ban thông báo cho chz dw 
an, không qua 5 ngày lam vic,). 
- Lath dao  Chi citc BVMT xem 
xét k t? trInh thành lap Doãn 
kiém tra Va di.r thâo Quyt dinh 
thanh lap Doan kiem tra; 
- LAth dao  So ban hành Quyêt 
djnh thành 1p Doàn kiêm Ira; 
To chirc kiêm tra thi1rc tê cac 
Cong trInh bão v môi trumg 

CAn cir vAo Biên bàn kim tra: 
- TruOng hcp dir an ch.ra dU 

diêu kiin dê cap Giây xác nhn 
dü diêu kiên ye báo v môi 
tru?Yng trong thp khAu phé 1iu 
lam nguyen lieu san xuât, Co 
quan kiêm tra, xác nhân phãi có 
thong bao bang van ban cho chu 
dr an biet de khac phuc cac no! 
dung con ton ti. Sau khi nh?n 
ducic h so hoàn chinh cüa chü 
du an, CO the tién hành kiêm tra 
vic chu dr an khAc phic các 
ni dung cOn ton ti thông qua 
Doàn kièm tra dA duoc thành lap 
trOcdOhocduçrcthành 1p Iai  

Lath do Chi cic 
BVMT 

02 ngày; 
gi: 16 

Fharn d1nh 
02 ngày; 
gio:16 

ngay, 
gio:40 

Chi ciic BVMT và các 
thành viên Doàn kiêm 
tra 
Cong chtrc phông 
Kiêm soát ô thim — 
Chi c1ic Bão v môi 
tn.rOng 

2,5 ngày; 
giO:20 

Buâc 3 Phé duyt Lãnh do Sâ TN&MT 

4 Buoc 4 F ra ket qua 

Bophantiepnhanvatra 
ket qua tai 1 rung tam 
phuc vu hanh chinh • 
congtiiui 

-  

- 
0, ngay; 

.. 
gio:04 



(trong trzthng hcrp can thiêt,) và 
1p Biên ban kim tra theo quy 
djnh. 
- Trixmg hcip dr an dü diêu kin 
dê cap Giây xác nhn dü diu 
kin ye bào v môi trir&ng trong 
nhp khâu phé 1iu lam nguyen 
lieu san xuât. Dr tháo Giây xác 
nhn trInh Lành do Chi cuc 
BVMT xem xét, k nháy (hoAc 
k To trInh) trinh lAnh dto SO 
phé duyt. 
(3) SO Tài nguyen và Môi truOng 
xem xét, ban hành Giây xác 
nhân dü diêu kiin ye bào ye môi 
truOng trong nhp khâu phé lieu 
lam nguyen 1iu san xuât; 
Chuyên vién Chi cic Bão v môi 
truOng chuyén Giây xác nhân cho 
Bô phãn tiêp nhn và trã két qua 
cüa SO Tài nguyen và môi truOng. 
(4) Bô phn Tiêp nhn và trã két 
qua cüa SO Tài nguyen và rnôi 
truOng trà két qua cho to chuc cá 
nhân. 

10. Thu 
han  

17 ngãy; 
giOr:I36 

cI hi(;iy xác nhãn dü diTi1 kiin v bão v môi trurông trong nhip khIu pliê lieu lam nguyen Iiu san xuãt do hét 

Bô phãn tiêp nhn Va tra Các so - (I) B phân Tinhn và ha keti 
'liêp nhn h so két qua tai Trung tarn . ngãnh qua cüa SO Tài nguyen và môi 

 phc vii hành chInh lien  truOng tkp nhn ho so vã chuén 

Tong cong 

BuOc I 



cong tinh quan, 
UBND 

cap 
huyn 

ncii thirc 
hin dr 

an 

h so v Chi cic Bâo v môi 
trithng; 
(2) LAnh do Chi ciic phân cong 
chuyên vién th 1 h so; 
- Chuyên viên kim tra tmnh hcip 
1 va dü diu kin d trInh thánh 
1p Doàn kiêm tra trong thii 
gian 02 ngày lam vic (trzeóng 
hcip chwa dáp zng yêu cu có 
van ban thông báo cho chü dy 
an, khong qua 05 ngay lam 
viéc,). 
- Lãnh dio Chi cue BVMT xem 
xet k tâ trInh thành 1p Doàn 
kiêm tra và d thão Quyt dinh 
thanh 1p Doàn kiêm tra: 01 
ngày lam vic. 
- Lãnh dao So ban hành,  Quyêt 
dinh thành lap Doãri kiêm tra: 
02,  ngày lam vic. 
To chüc kiêm tra thrc té các 
cOng trInh báo v môi tnthng 
cCia du an: 05 ngày lam viéc. 
Can c& vào Biên ban kiêm tra: 
- TruOng hcrp dir an chua dü 
diéu kiên dé cap lai Giây xác 

-. nhn du dieu kLçn ye bao ye moi 
truOng trong nhãp khâu phê Iiu 
lam ngu en lieu san xuãt do hét 
han, co quan kiCm tra. xác nhri 
phãi có thông báo bang van ban 

 cho chü dr an biêt dê  khãc phyc 

Buâc 2 

Phân cong chuyên 

viên thii 1 ho so 

0,5 ngày; 

giô:04 

02 ngày; 

gi: 16 Chü frI diu phi thm 

dinh 

COng chüc phông 

Kim soát ô nhim — 

Chi cic Bão v mOi 

trulng 

Lânh dao Chi cic 

BVMT 

01 ngây; 

gi:08 

02ngay; 

gio:16 
Lãnh dao Sà TN&MT 

Thm djnh 

Chi ciic BVMT va các 

thành viên Doãn kim 

tra 

05y, 

COng chCrc phông 

Kiêm soát ô nhiêm — 

Chi cic Bão v mOi 

trung 

1,5 ngày; 

giâ:12 

3 BuOc 3 Phé duyt Lath do SO TN&MT 
o' ngà 

gie: 16 

4 Buoc4 Tra ket qua 

Bô phãn tiép nhn và trã 

kêt qua tai Trung tam 

phçtc vi hanh chinh 

cOng tinh 

0 5 ngày 
.. 

gio:04 



các nôi dung con t6n ti. Sau khi 
nh.n duqc h so hoàn chinh cüa 
chü dir an, Co the tin hãnh kiém 
tra vic chü du an khAc phc các 
ni dun cOn ton ti thông qua 
Doãn kiem tra dã duqc thành 1p 
truâc dO hoc dirçic thành 1p 1i 
(trong trw&ng hcip can thiêt,) và 
Ip Biên ban kiêm tra theo quy 
djnh. 
- Truâng hqp du an dü diêu kin 
âé cap 1i Giây xac nh.n dü diêu 
kiin ye bão v môi truOng trong 
nhp khâu ,phê 1iu lam nguyen 
lieu san xuât do hêt han. Dir thâo 
Giây xác nhn trInh Lãnh dao 
Chi ciic BVMT xem xé, k 
nháy (hoc k Ta trInh) trInh 
lânh do S& phé duyt. 
(3) Lânh d?o  Sâ Tài nguyen và 
Môi trràng xem xét. ban hành 
Giây xác nhãn dü diêu kin ye 
bão v rnôi trucing trong nhp 
khâu phé lieu lam nguyen lieu 
san xuãt: 
- Chuyên viên Chicc Bão v mOi 
truông chuyên Giày xãc nhn cho 
Bô phn tiép nhãn và trã két qua 
cUa Sâ Tài nguyen và môi tnthng. 
(4) Bô phãn Tiêp nhãn và trã kêt 
qua ccLa Sâ Tãi nguyen và mOi 
truong trá két qua cho tO chirc Ca 



I 

1,5 ngày; 
i?y:12 

BuOc I 

Buó'c 2 

Tip nhn h so thm 
djnh 

Chü tn diu phSi thm 
djrih 

0,5 ngày; 
giO:04 

0,5 ngày; 
i&:04 

05 ngây; 
gi:40 

15 ngày; 
giô: 120 Tong cong 

11. Thu tue Cp Iai Giy xác nhãn dii diêu kiên v bão v môi trirô'ng trong nhãp khthi ph Iiti lam nguyen liCu san xuât do hi 
mat hoäc hu' hông 

Các sO 
ngành 

lien 
quan, 
UND 

cap 
huyn 

fbi thuc 
hin d,r 

an 

B phn tip nhn và trã 
két qua ti Trung thrn 
phiic Vp hành chinh 
cOng thth 
Phãn cOng chuyên 
viên thi i ho so 
COng chtrc phông 
Kiêm soát ô nhiêm — 
Chi cuc Bão ye môi 
truing 

LAnh dio So TN&MT 

Bô phn tip nhn và trã 
kêt qua ti Trung tam 
phc vi hãnh chInh 
cong tnh 

(1) Bô phn Tip nhn và trã k& 
qua cUa SO Tài nguyen và môi 
tnz1ng tiêp nhn ho so và chuyên 
ho so ye Chi cic Bão ye môi 
truOng; 
(2) Lânh do Chi cuc phân cOng 
chuyên viên thu I hO so; 
Thâm djnh ho so: Chuyên viên 
thu l ho so tiên hãnh thâm 
djnh: 
- Chuyén viên thp I xem xét ho 
so, néu phãt hin nhfrng van dê 
can bô sung, xác minh thi trong 
than han tôi da 05 ngày lam vic 
kê tü ngày nhn hO so, chuyên 
viên th l tnirc tiêp huOng dan I 
Ian bang van bàn cho tO 
chüc/cOng dan biét dé hoàn chinh 

I hO so. 
- Tnràrng hçip co sO dü diêu kiin 
dé cap Ii Giãy xác nhn dü diêu 
kin ye bâo v môi truOng trong 
nhp khãu phé lieu lam nguyen 
liu san xuãt do bj mat hoc hu 
hông. Du thão Giãv xác nhn 
trInh LAnh dao Chi ciic BVMT 
xem xét.  k nháy  (hock Tj 

    

Phé duyt 

  

Buâc 3 

   

BuOc 4 

 

TM kt qua 

  

           

           

0,5 ngày; 
gk:04 



Lãnh dao Phông 02 ngày 
Khoáng sIn phân cong gi&: 16  
COng chüc PhOng 
KhoIng sIn thãm dlrih 
hO so  
Lành d?o  PhOng 02 ngIy: 
Khoáng sIn kiém "! gi: 16  

35 ngIy: 
giô: 280 

  

Chij tn diu phi thâm 
djnh 

      

Bithc 2 

 

Thãm djnh trInh phé 
duyt 

      

1 Buâc I Tiêp nhn h so 
Bô phn tiép nhn va 
trI kêt qua ti 
TTPVHCC tinli  

01 ngày; 
gicY: 08 

CIc So, 
ngành 

lien 
quan va 
UBND 

cap 
huyen 
ncyi cO 

mo 

UBND 
tinh 

    

T6ng cong 

trInh) trinh lânh do Sâ phé 
duyt. 
(3) Lânh do Sâ Tài nguyen và 
Môi trung xem xét, ban hãnh 
Giây xác nhn dü diêu kiên ye 
bâo v môi tru&ng trong nhp 
khâu phé 1iu lam nguyen 1iu 
san xuât; 
- Chuyên viên Chi cic Bão v môi 
tnr?Yng chuyên Giây xác nhn cho 
Bô phn tiêp nhn và trã kêt qua 
cüa Sà Tài nguyen và môi trung. 
(4) Bô phn Tiêp nhn và trã kêt 
qua cüa Sà Tài nguyen vã môi 
tnthng trã két qua cho to chüc cá 
nhân. 

LNH VU KHOANG SAN, DIA CHAT 
1. Thu tue Dàng k khai thác khoáng san vat iêu xãy drng thông thirô'ng trong din tIch dii' an x' dLrng cong trInh (dä dtro'c 

co quan nh ntróc cé thm quyn phê duyt hoc cho phép du tu' ma san phani khai thác chi dU'OC SU dung Ch() xãv dung cong 
trInh do) bao gôm cá däng k' khôi hrqng cli, sOi thu hi tfr duj In novét, khoi thông 1ug lack - 

(1) HO so np tai TTPVHCC 
chuyén phông chuyên mon giIi 
quyêt 
(2) PhOng Khoáng san chü trI 
diêu phOi thIm djnh hO so. TrInh 
lInh do SO k duyt. I'rInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) .BND tinh quyêt dlnh  phê 
duyt: nhn kêt qul và chuyên 
phông Khoáng sIn. - 



BuOc 4 Ira kt qua 4 

Tng 4i!g  

02 ngày; 
gi?Y: 16 

0,5 ngày; 
giO: 04 

0,5 ngày; 
giO: 04 

04 ngày; 
gi&: 32 

trmnh lânh dao  So 

 

(4) Chuyên viên Phông Khoáng 
san chuyên cho B phn tiêp 
nhn và trã k& qua trâ kêt qua 
cho to chiic, cong dan 

Lânh do SO xem xét 
k tO trmnh. 

UBND tinh phé duyt 

03 ngày; 
iO: 24  

07 ngày; 
iO: 56 

  

   

Bufic 3 Phé duyt 

B phn tip nhân và 
trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh 

2. Thu tuc Chap thuân tin hành khão sat tai thrc dja, Iy mu trên mt dt d lira ch90 din tIch Ip d an thäm do khoâng 
san 

BuOc 1 Tiêp nhn ho sc 
Bc phãn tip nh.n vã, 
trâ kêt qua ti 
TTPVHCC tinh 

Buâc 2 

ChU trl diu ph6 i thâm 
djnh 

Lãnh dao PhOng 
Khoáng san phãn cOng 

Thãm djnh trInh phé 
duyt 

Cong chirc PhOng 
Khoáng san thm 1 
h si 
Lành dao PhOng Khoáng 
san kiêm Ira Irinh lar)h 
doSO 
Lãnh dao  SO xem xét 
k' to trmnh. 

BtxOc 3 Phé duyt U BND tinh phé duyt 

4 BuOc 4 Ira két qua 
Bô phãn tiêp nhãn vâ 
trá két qua tai 
TTPVHCC tinh 

(I) HO sa np ti UPVHCC 
chuyên phOng chuyén mOn giãi 
quyét 
(2) Phông Khoáng san chü trI 
diêu phOi thâm djnh ho sci. TrInh 
lAth dao SO k duyt, TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyêt djnh phê 

UBND duyt; nhn két quA và chuyên 
tinh phOng KhoAng sAn. 

(4) Chuyén viên PhOng KhoArig 
sAn chuyên cho Bô phn tiêp 
nhn và trA két quA trA két quA 
cho tO chác, cOng dan 

0,5 ngày; 
giO: 04 

01 ngày; 
giO: 08 

03 ngày; 
giO: 24  

0.5 ngày; 
gki: 04 

UND 
cap 

huyn 
ncii Co 

mO 

longày; 
Tong cçng gi0: 80  

3. Thu t1c CAp, diu chinh Giy phép kliai thác khoáng san;  cãpGiây  phép khai thác khoAng san  ö khu vc có du In dãu tir 



rnroc . 

BuOc 4 

Tong cong 

3.2. Diu chinh Giäy phép khai thác khoáng san 

BisOc I 
01 ngày; 
giâ: 08 Tiép nhn h so 

Bô phn tiép thin  và 
trá két qua tti 
TTPVHCC tinh 

 

Chü tn diêu phôi thãm 
dlnh 

Thãm djnh trIrth phê 
duyt 

Lãnh dao Phàng 02 ngãy; 
Khoán: san phãn cOng giâ: 16  
COng chCrc PhOng 22 ngày; 
Khoáng san thãni dlnh 
hôso 

giä: 176 

Lãnh dao 
1 Biroc 2 

   

Các Sâ, 
ngành 

lien 
quan vâ 

PhOn 02 ngãy tJBND  

Co 
p khai thâc khoáng san 

/ Tip nhn h so 

4 

Phé duyt 

Trâ kEt qua 

Chü trI diêu phôi thâm 
djnli 

Thãrn dinh trinh phê 
duyt 

B ph.n tiép nhn va 
trã kêt qua ti 
TFPVHCC tinh 
Lãnh dao Phông 04 ngày; 
Khoán• san 'han côn •i?y: 32 
Cong ch(rc Phông 
Khoáng san thãm djnh 
hO so 
LAnh &to Phông 
Khoáng san kiêm tra 
trmnh lAnh dao Sâ 

UBND tinh phé duyt 

Bô phn tip nh.n và 
trá kêt qua tai 
TTPVHCC tinh 

Các Sâ, 
nganh 

lien 
quan vã 
UBND 

cap 
huyn 
f101 Co 

rnd 

UBND 
tinh 

(1) Ho so np tai  TFPVHCC 
chuyén phông chuyên mOn giái 
quyt 
(2) Phông Khoáng san chü tn 
diêu phôi thâm djnh hO so. Trinh 
lãnh do So k duyt, TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyét djnh phé 
duyt; nhn két qua và chuyên 
phông Khoáng san. 
(4) Chuyén vién PhOng Khoáng 
san chuyên cho Bô phn tiêp 
nhn và trá két qua trã két qua 
cho tO chüc, cOng dan 

01 ngày; 
gi&: 08 

60 ngày; 
gi?r: 480 

05 ngày; 
gift: 40 

07 ngày; 
giàr: 56 

03 ngày; 
gRi: 24 

UBND 
tinh 

(1) HO so nôp ti TTPVHCC 
chuyén phông chuyên mOn giãi 
q uyêt 
(2) Phông Khoáng san chü tn 
diêu phOi thãm dnh ho so. TrInh 
Iãnh dao SO k duyt, TrInh 
UBND tinh phé duytt 
(3) UBND tinh .iuyet  djnh phé 
duyt: nhãn két  qua và chuyén 



Khoáng san kim tra 
trmnh lath do So 

giY: 16 cap 
huyn 
nai có 

mô 

phông Khoáng san. 
(4) Chuyên viên Phông Khoáng 
san chuyên cho Bô phn tiêp 
nhn và trã k& qua trá k& qua 
cho th ch(rc, cong dan 

LAnh dao  SO xem xét 
k tO trInh. 

03 ngày; 
gi&: 24 

3 BuOc 3 Phê duyt UBND tinh phé duyt 
03 ngày; 
giO: 24 

4 Buóc 4 Trà kt qua 
B phn tip nhn và 
trâ kt qua ti 
T1'PVHCC tinh 

07 ngày; 
giO• 56 

Tong cQng 
40 ngày; 
giô: 320 

3.3.Cp Giy phép khai thác khoáng san & khu vyc Co diy an du tir côngrInh 

BuOc 1 Tiêp nhn ho so 
Bô phn tip nhân và 
trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

01 ngay, 
giO: 08 

Cac So, 
ngành 

lien 
quan V 

UBND 
ca 

huyn 
fbi C 

mo 

UBND 
tinh 

(1) H6 so nôp ti TTPVHCC 
chuyn phông chuyên mon giái 
quyêt 
(2) Phông Khoáng san chU tn 
diêu phôi thm djnh h so. TrInh 
lânh dao SO ky duyt, TrInh 
UBND tinh phê duyt 
(3) UBND tinh quyt djnh phé 
duyt; nhn kt qua và chuyn 
phông Khoáng san. 
(4) Chuyên vién Phông Khoáng 
san chuyn cho Bô phn tip 
nhân và trã kt qua trá kt qua 
cho t chrc, cong dan 

2 

Chü trI diêu phôi thâm 
djnh 

Lath dao Phông 
Khoáng san phân cOng 

04 ngày; 
gi&: 32 

BuOc2 Thâm djnh trinh phé 
duyt 

Cong chCrc PhOng 
Khoáng san thm djnh 
h 

40 ngày; 
g 320 

Lãnh dao PhOng 
Khoãng san kiêm ira 
trInh Iành do 

05 ngày; 
gi&: 40 

Lânh do SO xem xét 
j tO trInh. 

05 ngày; 
giO: 40 

Buâc 3 Trmnh phê duyt UBND tinh phé duyt 
07 ngày; 
giO• 56 3 

BuOc 4 Trã kt qua 
Bô phn tiêp nhn và 
trá kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

10 ngày. 
gio. 80 4 

72 ngãv; 
gio: 576J  Tong cong 



4. r u giá quyn khai thác khoáng san khuvrc chura thäm do khoáng san 

1 • 
! 

'\\ Tiêp nhn ho so 
Bô phân tlêp nhân va 
trá kêt qua tai 
TTPVHCCtinh 

30 n a 
g 

, , 
ac 

nganh 
1• ien 

h uyçn 
no' 

mo 

UBND 
tinh 

(1) Ho so nôp tai TTPVHCC 
chuyên phOng chuyên mOn giãi 
quyt 
(2) PhOng Khoáng san chü tn 
diéu phôi tO chüc xét chon h so ., 
tham gia dau gia, thong bao n9p 
tien d?t  truoc, chuyen ho so cho 
to chirc thu giá chuyên nghip. 
Phông Khoáng san phôi hçip v&i 
tO cht:rc thu giá chuyên nghiêp 

- to chixc phien dau gia. 
(3) TrInh !änh do S k duyt, 
trinh UBND tinh phé duyt, 
nhn kêt qua, thông báo và däng 
tãi thông tin két qua trüng dâu 
giá và chuyên b phn trã két 
qua 
(4) Giao cho B phn trã két qua 
cho tO chtrc, cong dan 

2 

' -, 
- —' 

Chu tn dieu phoi tham 

Phông Khoáng san tO 
chtrc xét chon ho so 

. tham gia thu gia, 
thong bao nQp tien dt 
truOc 

37 ngay; 
gi• 296 

Buoc 2 

Thâm djnh trInh phê 
duyt 

Phông Khoáng san 
1am thu tue chuyên ho 

. so cho to chuc dau gia 
chuyên nghip, to 
chtrc phiên thu giá 
quyên khai thác 
khoáng san, chuyên 
kêt qua trüng dâu giá 
ye Sâ TN&MT (thông 
qua phOng chuyén 
mOn) 
Lânh dao Phông 
Khoáng san kiêm tra 
tninh lanh dao So 

wo: 16 

Lãnh dto Sâ xern •xét 
kttrInh. 

03 ngày; 
gRi:24 

3 Buâc 3 Phe duyt UBND tinh phe duyt 
05 ngày: 

40 

4 Buoc4 

['hong bao va dang tat 
thong tin 

Phông Khoáng sali 
tham muu larth do So 

* ban hanh Thong bao 
- 

05 ngay 
wo: 40 

Tra ket qua 
Bo phan liep nhan a 
tra ket qua tuij 



TTPVHCC tinh. 
Tong cng 

- giô': 816  

30 ngày; 
giä: 240 

37 ngày; 
giâ: 296 

20 ngày; 
giY: 160 

Các SO, 
ngành 
lien 

quan va 
UBND 

cap 
huyn 
fbi có 

mO 

Chü trI diu phi thm 
djnh 

Thãm djnh trInh phé 
duyt 

L Buâc3 Phêduyt 

102 
ngày; 

5. Thu tiic Dãu giá quyén khai thác khoãng san ô khu virc dã có k& qua thãrn do khoáng san du'çrc co' quan nba nu'ó'c cO thãm 
quyên phê duyt 

Bu'yc 2 

UBND 
t inh 

Bô phn tip nhn và 
trã kêt qua tai 
TIP VHCC tinh 
Phông Khoáng san t6  
chirc xét ch9n ho so 
tham gia Mu giã, 
thông báo np tiên dt 
truâc 
Phông Khoáng san 
lam thci tiic chuyên hO 
so cho to chrc dâu giá 
chuyên nghip, tO 
chtrc phiên dâu giá 
quyên khai thác 
khoáng san, chuyên 
két qua triing dâu giá 
ye Sâ TN&MT (thông 
qua phOng chuyên 
mOn) 
Lành do PhOng 
Khoáng san kiém tra 
trinh lãnh dao Sâ 
Lãnh dao Sâ xem xét 03 ngày; 
k  to trinh.    glO: 24  

1.BND tinh phê duvét 05ngay, -. gb: 40  

(1) Ho so np ti TTPVHCC 
chuyén phOng chuyén mon giâi 
quyét 
(2) Phông Khoáng san chU tn 
diéu phOi to chOc xét ch9n ho so 
tham gia dâu giá, thông báo np 
tiên dt trtrOc, chuyên ho so cho 
to chirc dâu giá chuyên nghip. 
PhOng Khoáng san phôi hçip vOi 
tO chüc dâu giá chuyên nghip 
tO chrc phiên dâu giá. 
(3) IrInh Iânh do SO k duyt, 
trInh UBND tinh phé duyt, 
nhn két qua, thông báo và däng 
tái thông tin kêt qua trOng dau 
giá và chuyén b phn trá kêt 
qua. 
(4) Giao cho Bô phn trâ két qua 
cho tO chtc, cOng dan 

Buâc I Tiêp nhân h so 

02 ngây; 
giei: 16 



102 
ngãy; 
io: 816 

Các SO, 
ngành 

lien 
quan vã 
UBND 

cap 
huyn 
noi cO 

mO 

1 

MA, 

z 
_ C 

—}'!:,• 

S '.4 

Thông báo và dang tãi 
thông tin 

-1 Trã kt qua 

Tong cong  

Phông Khoáng san 
tham mtru lAnh dao SO 
ban hãnh Thôn' báo 
Bô phn tiêp nhãn và 
trã kêt qua ti 
TITPVHCC tinh. 

05 ngãy 
giO: 40 

01 ngày; 
giâ: 08 

60 ngày; 
giâ: 480 

05 ngày 
giO: 40 

85 nga: 
gb: 680 

01 nga\: 

07 ngãy: 
giO: 56  

03 ngày: 
gi?Y: 24 

04 ngày: 
giO: 32  

LUBND 

UBND 
tinh 

6. Thu ttc Cp Giay phép thäm do khoáng san  
Bô phn tiêp nh.n và 
trã két qua ti 
TTPVHCC tinh 

Chi trI diéu phôi thâm LAnh dao Phông 
dinh  Khoáng san phãn cong 

Cong chtrc Phông 
Khoáng san thâm djnh 

BuOc 2
Thãrn dlrih  trInh phê

ho so 
Lânh do Phông Khoáng 
san kiêm tra trInh Iänh duyi 
daoSO 
Lanh dao SO xem xét 
k tO trInh. 

Buóc 3 Phé duyét UBND tinh phê duyt 

4 Buó'c 4 Trã kt qua ira két qua ti 
Bô ph.n tiêp nhãn và 

TTPVHCC tinh 

Tong cong 

7. Thu_tuc Gia han Giy phép thäm do khoáng san  

1 J BuOc I Tiép nhân ho  so Bö phn tiép nhn và  

(1) Ho so nôp ti TTPVHCC 
chuyên phông chuyên mOn giãi 
quyêt 
(2) PhOng Khoáng san chü trI 
diêu phôi thãm djnh ho so. TrInh 
lãnh dao  SO k duyt, TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyêt djnh phe 
duyt; nhn két qua và chuyén 
phOng Khoáng san. 
(4) Chuyên viên PhOng Khoáng 
san chuyên cho B phn tiêp 
nhãn va trã kt qua trã két qua 
cho to chirc, cong dan 

(I) Ho sc np tai TTPVHCCJ 

05 ngày: 
•iO: 40 

BuOc 1 Tiêp nhn ho sci 



trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh 

gi: 08 

Các SO, 
ngãnh 
lien 

quan va 
UBND 

cap 
huyn 
nai có 

mO 

tinh chuyn phông chuyên mon giâi 
quyêt 
(2) Phông Khoáng san chü tn 
diu ph6i th.m djnh h so. Trinh 
lânh do SO k duyt, TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyt djnh phé 
duyt; nh.n kt qua và chuyn 
phông Khoáng san. 
(4) Chuyên viên Phông Khoáng 
san chuyn cho B phn tip 
nhn và trã kt qua trã kt qua 
cho t chrc, cOng dan 

2 BuOc2 

ChU trI diu phi thm 
djnh 

LAnh do Phông 
Khoáng san phân cOng 

02 ngày; 
giä: 16 

Thâm djnh trInh phê 
duyt 

Cong chüc Phông 
Khoáng san thrn djnh 
h so 

30ngày; 
gio• 240 

Lânh dao Phông 
Khoáng san kiém 
tninh lAnh dao So 

02 ngày; 
gi&: 16 

LAnh do SO xem xét 
k tO trInh. 

03 ngày; 
giO: 24 

3 BixOc 3 Phê duyt UBND tinh phê duyt 
05 ngày; 
gb: 40 

Trã kt qua 
Bô phãn tiêp nhn và 
trã kt qua tai 
TTPVHCC tinh 

02 ngày; 
giO: 16 4 BuOc 4 

ong cyng 
45ngày; 
giô': 360 

8. Thu tuc Chuyên nhirong quyn thãm do khoáng san 

BuOc I Tip nhãn ho so 
Bô phn tiép nhn và 
trâ kêt qua ti 
TTPVHCC tinh 

01 ngày; 
a10 08 Các SO, 

ngành 
lien 

quan và 
UBND 

cap 
huyn 
noi CO 

mo 

UBND 
tinh 

(1) Ho so np tLi TTPVHCC 
chuyên phOng chuyên mOn giãi 
quyêt 
(2) Phông Khoáng san chü tn 
diéu phOi thâm djnh h so. TrInh 
lânh dao SO k duyét. TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quvt djnh phé 
duyt; nhn kt qua và chuyn 
phOng Khoáng san. 
(4) Chuyên vién PhOng Khoáng 
san chuyén cho B phn tip 

2 BuOc 2 

Chü trI diêu phôi thâm 
dlnh 

Lãnh do Phông 
Khoáng san phân Cong 

02 ngày 
glO: 16 

Thãm djnh tnmnh phê 
duyt 

- 

Cong ch(rc PhOng 
Khoáng san thãrn dinh 
ho so 

30ngày; 
gia• 4O 

Lânh doPhông 
Khoáng san kiêm tra 
tnInh ânh d?o  SO 

02 ngày: 
giO: 16 

LAnh do So xem  xét  03 ngày  



C 

1 

LY 

iuyt 

Trã kêt qua 

4 

BuOc 2 

Chü trI diêu phi thãni 
djnh 

ThAm dnh trInh phé 
duyt 

Buóc 3 Phê duyt 

 

Buic 4 

 

Trá kEt qua 

    

Tong cong 

30 ngày; 
giâ: 240 

02 ngày; 
gRE 16 

k' t&trInh 

UBND tinh phé duyt 

Bô phn tip nhân va 

trã két qua ti 

TFPVHCC tinh 

Ri: 24 
05 ngày; 
giâ: 40  

02 ngày; 
gRi: 16 

 

nhn và trã kt qua trã kt qua 
cho to chirc, cong dan 

  

   

Tong cong 

9. Thu tuc Trã Iai Cia  he thäm do khoán  san hoäc môt  han diên tIch khu vlrc thàm dO khoáng san 

Biróc 1 
Bô phn tip nhn và 
trá két qua ti 
TTPVHCC tinh 

01 ngây; 
giô: 08 

Lãnh do PhOng 02 ngày; 
Khoán san .hãn côn 'Jâ: 16 
COng chic PhOng 
Khoáng san thãm djnh 
hO so 
Lãrih dio Phông 
Khoang san kiém tra 
trmnh lânh do So 
Lânh dao SO xem xét 
kytOtrInh.  

UBND tinh phé duyt 

Bô ph.n tip nhân
02 ngày; 

trã két qua t1i
giO: 16 

TTPVHCC tinh 
45 ngày; 
giO': 360  

Các SO, 
ngành 
lien 

quan Va 

UBND 
cap 

huyn 
fbi CO 

mO 

UBND 
tinh 

(1) Ho so np ti TTPVHCC 
chuyên phOng chuyên mon giãi 
quyêt 
(2) PhOng Khoáng san chü tn 
diêu phOi thâm djnh ho so. TrInh 
lãnh dio SO k3 duyt, TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND flnh quyêt djnh phC 
duyt; nh.n kêt qua và chuyên 
phông Khoáng san. 
(4) Chuyên viên PhOng Khoáng 
san chuyên cho B phn tiêp 
nhn và trã két qua trã két qua 
cho to chüc, cong dan 

Tip nhn h so 

03 ngày; 
gRE 24 

05 ngày; 
giO: 40  

10. Thu tic Cia han Ci 

BuOc I Tiëp nhn ho so 

hép khai thác khoáng  san 
Bô phin tiép nhàn vã 01 ngày I UBND 
Ira két qua ti gb: 08 Các SO, tinh  

(I) Ho so flop tai TTPVHCC 
chuyén phO chuyén mOn giaJ  



TTPVHCC tinh ngành 
lien 

quan Va 
UBND 

cap 
huyn 
fbi có 

mO 

quyt 
(2) Phông Khoang san chü trI 
diêu ph6i thm djnh h so. TrInh 
lãnh dio So k duyt, TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyt djnh phê 
duyt; nhn kt qua vã chuyn 
phông Khoáng san. 
(4) Chuyên viên PhOng Khoáng 
san chuyên cho Bô phn tiêp 
nhn và trá kt qua trã kt qua 
cho t chtrc, cong dan 

ChU tn diêu ph6i thâm 
djnh 

Lãnh dao Phông 
Khoáng san phân cong 

02 ngày; 
gi: 16 

2 BuOc 2 Thãm djnh trInh phé 
duyt 

COng chirc Phông 
Khoáng san thm djnh 
h so 

30 ngày; 
gi&: 240 

Lãnh dao Phông 
Khoáng san kim tra 
trInh lAnh do SO 

02 ngày; 
giY: 16 

Lãnh dao  SO xem xét 
k t trInh. 

03 ngày; 
giO: 24 

3 Buac 3 Phê duy UBND tinh phê duyt 
05 ngày; 

• 40 

4 Bwic 4 Trã kêt qua 

Bô phtn tip nhn và 
trá két qua 
UPVHCC tinh 

02 ngày; 
giO: 16 

Tong cong 
45ngày; 
gi: 360 

11. Thu tuc Chuyn nhirçng quyn khai thác khoIng san. 

BuOc I Tip nhn h so 
Bö phn tiêp nhn và 
trã kt qua tI 
TTPVHCC tinh 

01 ngay, 
gi&: 08 Các SO. 

ngành 

q va 
UBND 

CaP 
huyçn 
ncii Co 

mo 

UBND 
tinh 

(1) Ho so np ti TIP VHCC 
chuyn phông chuyên mOn giãi 
quyêt 
(2) Phông Khoáng san chii tn 
diêu phOi thâm dlnh  h so. TrInh 
IAnh dao SO k duyêt. TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyt dnh phé 
duyt; rihân két qua và chuyên 
phOng Khoáng san. 
(4) Chuyén viên Phong Khoáng 
san chuyên cho Bô phn tiép 
nhn vã tra kêt qua trá kt qua 

2 

Chü trl diêu phôi thãrn 
djnh 

Lãnh dao PhOng 
Khoang san phân cOng 

02 ngây; 
iv: 16 

BuOc ) 
- 

* 
Thâm djnh trmnh phé 
duyt 

COng chrc Phông 
Khoáng san thm dinh 
ho so 

30 ngày; 
gj: 240 

Lãnh dao PhOng 
Khoáng san kiêm tra 
trInh lãnh dao SO 

02 ngày; 
gio: 16 

Lânh dao So xern xet 

k tO trinh.  
03 ngay; 

: 24  



* 
Ting cong 

45 ngIy; 
gi?r: 360 

-hé duyt cho t chjrc, cOng dan UBND tinh phé duyt 

TTh kt qua 

I Buôc I Tip nh.n h so 

BuOc 3 Phé duyt 

Chü trI diu phii thâm 
djnh 

B phn tip nhn và 
tra kêt qua tai 
TTPVHCC tinh 

12. Thu tue Trä lai Gi he a khai thác khoán' san hoäc trã lai m?t a han diên tIch khu vrc khai thic khoán san 
Bô phn tip nhân và 
trá kêt qua ti 
TFPVHCC tinh 

COng ch(rc Phông 
Khoang san thãm djnh 
ho so 
Lânh dto Phông 
Khoáng san kiêm tra 
trinh lAnh dao So 
Lãnh dao  SO xem xét 
k tO trinh. 

UBND tinh phé duyt 

Bô phn tiêp nhn và 
trã két qua tai 
TIP VHCC tinh 

(1) HO so np ti TTPVHCC 
chuyén phông chuyén mon giãi 
quyêt 
(2) PhOng Khoáng san chü trI 
diêu phôi thâm djnh hO so. TrIrih 
lânh do SO k duyt, TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyêt djnh phé 
duyt; nhn kt qua và chuyên 
phông Khoáng san. 
(4) Chuyên vién PhOng Khoãng 
san chuyên cho Bô phn tiêp 
nhn và trã két qua trã két qua 
cho tO ch(ic, cOng dan 

BuOc 2 
02 ngày; 
glO: 16 

03 ngày; 
giO: 24 

Các SO, 
ngành 

lien 
quan Va 
UBND 

cap 
huyn 
fbi có 

mO 

VBNI) 
tinh 

ThAm djnh trInh phê 
duyt 

30 ngày; 
gi1: 240 

01 ngày 
giY: 08 

Cac So. 

UBND (1) HO so np t TTPVHCC 

tinh
chuyen phông chuyén mon giãi 
quyét 

Bô phn tiêp nhãn và 
trã kêt qua ti 
TTPVHCC tinh  

13. Thu tue  Phê duyt trü  kryng khoängsãn 

BuOc I Iip nhãn hO ')• 

02 ngày; 
giä: 16 

01 ngày; 
gii: 08 

02 ngày; 
i&: 16 

4 

Tang cong 

05 ngày; 
giO: 40  

02ngày: 
giO: 16 

45 ngãy; 
gi&: 360  

BuOc 4 Trã kt qua 



4 BuOc 4 Trã kt qua 
Bô ph.n tip nhn và 
trã két qua ti 
TfPVHCC tinh 

05 ngày; 
giO: 40 

Tang cong 

05 ngày; 
gi?J: 40 ChU trI diu phi thAm 

djnh 

99 ngày; 
gii: 792 

ngành 
lien 

quan vã 
UBND 

cap 
huyn 
noicó 

mO 05 ngày; 
gi&: 40 

Thm djnh trInh phê 
duyt 

Phé duyt 

BuOc 2 

BuOc 3 

Lânh do Phông 
Khoáng san phân cong 

Cong chüc PhOng 
Khoáng san thâm djnh 
h so 
LAnh do PhOng 
Khoáng san kiêm tra 
trInh lãnh do So  

UBND tinh phé duyt 

(I) HO so np ti TTPVHCC 
chuyên phOng chuyên mOn giãi 
quyêt 
(2) Phông Khoáng san chü trI 
diêu phOi thãm dnh hO so. TrInh 
Iành dao SO k duyt. Trinh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyét djnh phé 
duyét: nhn két qua và chuyén 
phOng K.hoáng san. 
(4) Chuyén viên Phông Khoáng 

Các SO, 
ngành 
lien 

quan Va 
UBND 

cap 
huyên 
ncyi có 

mO 

UBND 
tinh 

(2) Phông Khoáng san chü tn 
diêu phôi thâm dinh ho so. TrInh 
lãnh dao  SO k duyt, TrInh 
UBND tinh phê duyt 
(3) UBND tinh quyêt djnh phé 
duyt; nhn kêt qua và chuyên 
phông Khoang san. 
(4) Chuyên viên PhOng Khoáng 
san chuyén cho B phn tiêp 
nhn và trá két qua trà két qua 
cho to chirc, cong dan 

14. Thu tuc Dóng cia mô khoáng san 
14.1. Phê duyêl iián dóng cia mO 

1 BuOc I TiEp nh.n h so 
Bô phãn tiép nhn và 
trâ két qua tai 
TTPVHCC tinh 

BtrOc 2 

Chu trI diêu phOi thãm 
djnh 

Lãnh do PhOng 
Khoáng san phãn cOng 

Thàm dinh trInh phé 
duyêt 

COng chic PhOng 
Khoáng san thIrn dnh 
ho so 
Lành dio PhOng 
Khoãng san kiCm Ira 

01 ngày; 
glO: 08 

04 ngày: 
gil: 32 

41 ngày 
giO: 328 

02 ngày: 
glO: 16  



trInh lânh dao  Si 

Phé duyt 

Lânh dao  Sâ xem xét 
k ty trInh. 

UBND tinh phê duyt 

03 ngày; 
gi?Y: 24  

07 ngãy; 
iâ: 56 

f 

1 

  

Btxâc I Tip nhn h so 

 

BuOc2 

Chü tn diu phôi thâm 
djnh 

ThAm djnh trInh phé 
duyt 

13 ngày; 
gi?Y: 104 

02 ngày; 
giG: 16 

03 ngiy; 
gir: 24  

07 ngày; 
giG: 56 

san chuyên cho B phn tiêp 
nhn và trá kêt qua trá két qua 
cho to chüc, cong dan 

Trà két qua 
B phãn tip nhãn và 
trã kêt qua tii 
TFPVHCC tinh  

02 ngây; 
giY: 16 

Tong cong 

(Th?ii han to chcrc, cá nhân thijc hin ni d ung dê an dóng cüa mO khoâng san 
dóng cCra mO khoáng san duçic phé duyt và không tInh vào thôri gian giâi quyêt 
14.2. N hiêm thu kt ui thuc hiên d an don cüamôkhoán sin  

dA dixcic phé duyt: Thai gian can cü vào ni dung dán 
TFHC)  

Buâc 4 Trã kt qua 

Các SO, 
ngành 

lien 
quan Va 
UBND 

cap 
huyn 
fbi C 

mO 

UBND 
tinh 

Bô phn tiêp nhân và 
trã két qua tai 
TTPVHCC tinh 
Lãnh dao  Phông 01 ngày; 
Khoán' san than con' 'i?y: 08 
Cong chirc Phông 
Khoáng sin thãm djnh 
ho so 
Lath dao Phông 
Khoáng san kiêm tra 
trmnh !inh dao So 
Lirih dao SO xem xét 
k to trInh.  

UBND tinh phé duyt 

Bô phn tiêp nhn 03 ngày; trà két qua t?l giO: 24 
TTPVHCC tinh 

- 30ngày;  

(1) HO so np ti TTPVHCC 
chuyên phông chuyén mon giãi 
quyêt 
(2) Phông Khoáng sin chü tn 
diêu phôi thâm djnh hO so. TrInh 
linh dao  SO k duyt, Trinh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyêt djnh phê 
duyt; nhn két qua và chuyèn 
phông Khoáng sin. 
(4) Chuyên viên PhOng Khoáng 
sin chuyCn cho B phn tiêp 
nhn và tn kêt qua trã két qua 
cho tO chtxc, cOng dan 

01 ngày; 
giY: 08 

Buàc 3 

 

Phé duyt 

   

Tong cong  



Bô phãn tip nhn và 
trâ két qua tai 
TL'PVHCC tinh 

01 ngày; 
giY: 08 

Cong chüc Phông 
Khoáng san thâm djnh 
ho so 
Lãnh ciao Phông 
Khoáng san kiêm tra 
trInh lAnh dao  So 
LAnh dao SO xem x& 
k tO trInh. 

UBND tinh phê duyt 

Bô phn tiêp nhn và 
trá két qua ti 
UPVHCC tinh  

3 Buóc 3 Phê duyt 

Trà kt qua 

 

BuOc4 4 

  

Chü trI diu ph6 i thâm 
djnh  

2 BuOc 2 
ThAm djnh trInh phé 

duyt 

Tiêp nhn h so 

18 ngày; 
iô': 144 

01 ngày; 
giO: 08 

02 ngày; 
gi&: 16  

05 ngày; 
giàr: 40 

02 ngày; 
giO: 16 

Buâc I 

15. Thu tuc Ca Giã s he khai thác tan thu khoán san 
giô': 240 

Các SO, 
ngành 

lien 
quan và 
UBND 

cap 
huyn 
ncyi Co 

mO 

UBND 
tinh 

(1) H so np ti TTPVHCC 
chuyên phOng chuyên mon giái 
quyêt 
(2) PhOng Khoáng san chü tn 
diêu phôi thâm djnh ho so. Trmnh 
lãnh dao  SO k duyt, TrInh 
UBND tinh phê duyt 
(3) IJBND tinh quyêt djnh phê 
duyt; nhn kêt qua và chuyên 
phOng Khoáng san. 
(4) Chuyên viên PhOng Khoáng 
san chuyên cho Bô phãn tiêp 
nhn và ira két qua trã kêt qua 
cho to chirc, cOng dan 

Tong cong 

16. Thu tuc Gia han Giv phép khai thác tan thu khoáng san 

BuOc 1 Tiëp nh.n h so 
Bô phn tiêp nh.n và 
trã két qua ti 
TIP VHCC tinh 

01 ngày; 
i&: 08 Các SO, 

ngành 
lien 

quan và 
UBND 

cap 
huyn 
noi có 

UBND 
tinh 

(1) Ho so np ti TTPVHCC 
chuyén phOrig chuyên mon giái 
quyêt 
(2) PhOng Khoáng san chü trI 
diêu phOi thàm djnh h so. Tninh 
Iãnh dao  SO k' duyt, TrInh 
UBND tinh phé duyt 
(3) UBND tinh quyêt dinh phé 
duyt: nhin két qua và chuyên 

2 
BuOc 2 

Chü tn diu phi tham 
dinh 

Lãnh do PhOng 
Khoáng san phãn cong 

01 ngày; 
giO: 08 

Thãm dnh trinh phé 
duyt 

COng chi:rc PhOng 
Khoáng san thâm djnh 
h so 

i o ngày; 
iO: 80 

- 
Lãnh do PhOng 01 ngày; 



mo 

   

phông Khoáng san. 
(4) Chuyên viên PhOng Khoáng 
san chuyên cho B phn tiêp 
nhn và trã kêt qua trã két qua 
cho to chtrc, cong dan 

BrOc 4 Trã kt qua 

Tong cng 

Bô phn tiép nhn và 
trá kët qua tii 
TI'PVHCC tinh 
Lanh dao PhOng 
Khoán san e han con 
COng chirc PhOng 
Khoáng san thâm djnh 
ho so 
Lath do PhOng 
Khoáng san kiém tra 
trInh lAnh dao SO 
Lãnh dio SO xem xét 
ktOtrInh. 

 

Tiêp nhtn h so BuOc I 

 

 

Chü trI diu phôi thãm 
djnh 

BixOc 2 
Thâm dinh trInh phé 

duyt 

10 ngày; 
giO: 80 

01 ngày; 
gi?Y: 08 

01 ngày; 
iO: 08  

01 ngày; 
giO: 08 

UBND tinh phé duyt 

Bô phn tiêp nhn và 
trã kêt qua tai 
TTPVHCC iinh 

Trã kt qua 

Tong cong 

LAnh dao  SO xem xét 
k' tOtrInh. 

UBND tinh phé duyt 

Bô phn tiêp nhãn và 
trã kêt qua ti 
TTPVHCC tinh 

01 ngày; 
giO: 08 

18 ngày; 
i?y: 144 

Phé duyt 

Khoáng san kim tra 
trmnh lânh do So 

giY: 08 

ru 

  

BuOc4 

17. Thã tuc Tra Ii Giy phép khaithác tn thu khoáng san 

l3irOc 3 Phê duyt 
03 ngày; 
giO: 24  

01 ngày 
gicl: 08 

18 ngày; 
gY: 144  

Các SO, 
ngành 

lien 
quan va 
UBND 

cap 

huyn 
noi CO 

mO 

LJBND 
tinh 

(1) Ho so np ti TTPVHCC 
chuyén phOng chuyCn mOn giãi 
quyêt 
(2) PhOng Khoáng san chü trI 
diëu phOi thâm djnh ho so. Trmnh 
lAnh dto SO k duyt, Trmnh 
UBND tinh phê duyt 
(3) UBND tinh quyêt djnh phê 
duyt; nhãn két qua và chuyên 
phOng Khoáng san. 
(4) Chuyên viên Phông Khoáng 
san chuyên cho Bô phãn tiêp 
nhn và trã két qua trã kêt qua 
cho to chrc, cOng dan 



I Buàc I Tip nhân h so 

18. Thã tile TInh tin cp quyn khai thác khoing san (dôi vói tru'à'ng liç'p Giy phép khai thác khoáng san dä duQ'c cap tru'c 
ngày Nghj,djnh 203/20131ND-CP có hiu hrc  
- Ch.m nhât là 10 (mithi) ngày lam vic khi nhn &ro'c van ban phé duyt tién cap quyên khai thác khoáng san, Ciic thu dia phwmg noi 
có khu vrc khoáng san duqc cap phép khai thác ra thông báo np tiên cap quyên khai thác khoáng san theo Mu so 04 ti Phi luc II cüa 
Nghj djnh s 203/2013/ND-CP, gri t6 chüc, cá nhãn duçic cap uyên khai thác khoãng san. 
- Thi diem np tin cp quyn khai thác khoáng san chm nhât lan dâu là 90 (chin rnrai) ngày tInh t& ngày nhn duqc thông báo ccia 
Ciic thus dja phuang; thai dim các lan sau châm nhât là ngày 31 thãng 3 các nAm tiêp theo. Sau các thai diem nay, ngoài s tin phãi 
np theo thông báo, to ch,rc, cá nhân con phái np tiên pht theo quy djnh cüa pháp lut ye quân l thuê.  

III. LiNH VIIC TAI NGUYEN NUC 

1. Cp giy phép thãm dO nirOc nirvc dt diro'i 3.000 m3/ngày dêm 

1.1.Cp giy phép thäm dO nLroc nróc dt dirOi 100 rn3/ngIy dêm thuôc thãm quyêu So Tài nguyênvà MôitruOng 

4 Buóc 4 !rakétquá 

Buóc 2 

Buâc 3 

Chü trI diêu phi thâm 
din h 

Thãm dlnh  phê duyt 

Pht duyt 

- Lãnh do PhOng Tài 
nguyen nuâc Va 
KTTV và chuyCn viên 

- Lânh dao PhOng Tài 
nguyen nuôc và KTTV 
kiêm tra và k nháy. - - 

B ph.n tiêp nhãn và 
trã két qua ti 
TTPVHCC tinh; 
- Lânh dao  phOng 
phân cong. cong chcrc 
P hông tài nguyen 
nuâc và KTTV thãm 
dlnh Va thii l hO so  

- Chuyên viên 1p dir 
thão giãy phép.  

Lânh do So ky duyé 
Giây phép 

Bó phn  tiép  nhãn  và 

01 ngày; 
giô: 08 

05 ngày; 
gii 40 

22 ngày 
giô 176 

02 ngày; 
giO: 16 

02 ngày; 
gia: 16 

06 ngày: 
gi048 

02 này; 

Các sO 
ngành 

Co 
lien 

quan va 
UBND 

cap 
huyn 
fbi cO 
cong 
trInh 

a a a s (I) Bo phn tiep nhin va tra ket 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng tiêp nhn hO so và 
chuyên Phông tài nguyen nuOc 
giái quyêt. 
(2) Chuyên viên kiém tra tInh hqp 
!, nêu chua h9p I so vOl quy djnh 
thi huUng dn cho tO chirc. cá nhân 
bO sung, hoàn thin. 
- Lãnh dao PhOng Tài nguyen 
ntrOc vâ K1'TV vâ chuyên viên 
chü trI phôi hqp vOl các sO 
nganh CO lien quan và UBND 
huyn noi cO cOng trInh kiêm tra 
hin trumg và thãm dinh hO so. 
- Chuyén vién du thão giãv phép. 
- Lành dao PhOng lai nguyen 
nuOc và KTTV kiérn tra và k 
nháy. 
(3) TrInh lânh do So k duyt 



GiAy phép thàm do nuâc dual 
dAt dual 100 m3/ngày dêm) theo 
sir ày quyên cüa UBND tinh 
(4) Bô phn tiêp nhitn và trà két 
qua So îàî nguyen và Môi 
truOng trã kêt qua cho to chCrc, 
cá nhân. 

Tang cong 

I 

 

Buac 1 

 

Tiép nhn h sa 

Chü tn diêu phi thAm 
dinh 

01 ngày; 
gRv: 08 

Thâm djnh phé duyt 

I>hê duyt 

02 ngày; 
giO: 16 

02 ngày; 
gi&: 16 

trá két qua ti 
TFPVHCC tinh;  

gi&16 

3 3 A A A 1.2. Cap g.ay phep thäm do ntrrc niroc dat tir 100 m /ngày dem den droi 3.000 m /ngay dem thu9c tham quyen UBND tinh 

BuOc 2 

I3U(TC 3 

Bô phn tiêp nhn và 
trã kêt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

Lânh do phOng 
phan cOng. cong chüc 
PhOng tãi nguyen 
nuOc và KTTV thâm 
dinh và thi) 1' ho su 
- LAnh dao  PhOng Tài 
nguyen nuOc Va 
KTTV và chuyên viên 
- Chuyên viên Ip du 
thào tO trInh và giãy 
phép. 

Lãnh do PhOng Tài 
nguyen nuOc và KTTV 
kiém tra và ky nhá 
- LAnh dao Sâ K 02 ngày; 
duyt tO trInh.  giO: 16 
- Länh dao UBND 

. 06ngay; t,nh ky duyet Giay gi048 
phe  

(1) Bô phn tiêp nhân và trã kêt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng tiép nhn ho sa và 
chuyên PhOng tài nguyen nuOc 
giãi quyêt. 
(2) Chuyên viên kiêm ira tInh hçp 
I, néu chua hçvp 1 so vOl quy djnh 
thI hisOng dan cho tO chirc bô sung, 
hoàn thin. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTI'V và chuyên viên 
chü trI phôi hqp vOl các sc 
ngành cO lien quan và UBND 
huyn ncii có cOng trinh kiêm tra 
hin truOng và thãm dinh ho sci. 
- Chuyên viên dr tháo tO trinh 
và giãy phép. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiêni ira vã k' 
nháy. 
(3) LAnh dao SO K duyt t&i 
trinh ] 

Các sO 
ngành 

cO 
lien 

quan Va 

UBND 
cap 

huyn 
riyi có 
cong 
i rI n h 

UBND 
tinh 

05 ngày; 
giO 40 

20 ngày; 
giO 160 



BuOc 1 

- Lânh d?o  UBND tinh k duyt 
Giây phép thm dO nuâc dtrâi 
dat tr 100 m3/ngây dém den 
du6i3.000m3/ngày dêm sau khi 
có kêt qua gri ye So Tài nguyen 
vaMôitnthng 
(4) B phn tiêp nhn và trá két 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng trã kêt qua cho to chic, 
Ca nhân. 

02 ngày; 
gRi 16 Trà kt qua 4 Buâc 4 

40 ngày; 
giô: 320 

2. Cp gia han, diu chnh ni dung giay phép thäm do rnmc dtrn dt diróri 3.000 m3/ngãy dêm 
2.1. Cp gia hen, diu chinh giy phép thàm do nirOc dirói dt dirOi 100 m3/ngãy dêm thuôc thm quyn Si Tãi nguyen va Môi 

trirofl1 

T6ng cing 

B phn tip nhn và 
trã kêt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

BuOc 2 

'I'iêp ii1n ho so 

Chü tn diu phi thtm 
djnh 

Thãm djnh phé duyt 

01 ngày; 
gii: 08 

Bô phn tip nhn và 
trâ ket qua ti 
TIP VHCC tinh; 
- Lãnh dao phOng 
phân cong. cOng chüc 
PhOng tài nguyen 
nirOc và KTTV thâm 
djnh và th 1 ho s 
- Lãnh dio PhOng îàî 
nguyen nuOc Va 
KTTV và chuyCn viên 
- Chuyén viên 1p du 
thão giây phép.  
- Lânh dio PhOng Tài 
nguyen nuOc và 
KTTV kiêm tra và k 
nhã. 

(1) Bô phn tiêp nh.n và trá két 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng tiêp nhin ho sa và 
chuyên PhOng tài nguyen nuOc 
giái quyêt. 
(2) Chuyên viên kiêm tra tInh hçip 
1, nêu chua hcp 1 so vOi quy dnh 
thI huOng dn cho tO chirc bO sung, 
hoàn thién. 
- Lãnh do Phông Tài nguyen 
nuOc và KTTV và chuyên vién 
chü trI phOi hçip vOi các sO 
ngành có lien quan và UBND 
huyên non cO cOng trInh kiêm tra 
hin truOng và thâm djnh ho son. 
- Chuyên vién dr thão giây phép. 
- Lãnh dao PhOng Tài nguyen 

I 

02 ngày; 
gi& 16 

14 ngày; 
giO 112 

02 ngày; 
giO 16 

02 ngày; 
giO 16 

Các sO 
ngành 

có 
lien 

quan Va 
UBND 

cap 
huyn 
ncli có 
cong 
trinh 



Phé duyt 03 ngày; 
iO 24 

Trã kt qua 

01 ngày; 
giO 8 

-1 
* ',._y 

4 

nuOc vá KTTV kiêm tra và k 
nháy. 
(3) LAnh dao SO k duyt Giây 
phép gia h?n,  diu chinh thäm 
do nuOc duOi dat dual 100 
m3/ngày dêm) theo sr üy quyên 
cüa UBND tinh 
(4) B phn tip nhê.n và trá két 
qua SO Tài nguyen và Môi 
tru&ng trã kêt qua cho to chüc, 
câ nhãn. 

LAnh do So k duyt 
Gi she 

B phn tip nhân và 
trã két qua ti 
TTPVHCC tinh; 

Tong c)ng 
25 ngày; 
gi0: 200  

Các sO 
ngành 

cO 
lien 

quan Va 

UBND 
cap 

huyn 
ncii có 
cOng 
trInh 

 

BtxOc I Tiep nhãn ho SO 

 

Bô phn tiép nhân và 
trã két qua ti 
TFPVHCC tinh; 

01 ngày; 
giO': 08 

   

Chü trI diu phM thm 
djnh 

- Lânh do phOng 
phân cong. cOng chüc 
PhOng tài nguyen 
nuOc và KTTV thãm 
djnh và thu 1 hO sa.  
- LAnh dto PhOng Tài 
nguyen nu'Oc và 
K1'TV và chuvén vién 

02 ngày; 
giO 16 

 

BiiOc 2 

      

11 ngày; 
gi088 

02 ngày 
giO: 16 

 

        

   

Thâm d1 nh phé duyt 

 

- Chuyên vién 1p dir 
thão tO trmnh và giãy 
phép.  
- Lãnh dao PliOng Tài 
nguyen nuc và 
KTTV kiêrn tra và k 

    

            

        

01 ngày: 
giOr: 8 

 

              

UBND 
tinh 

2.2. Cp gia hn, diêu chinh giây phép thãrn do nirOc dtrói dat tr 100 m3lngãv dêrn dn drói 3.000 m3/ngày dêm thuc thãrn UBND 
tin h 

(1) B phn tiép nhn và trá kêt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
tnrOng tiêp nhn ho sci và 
chuyên PhOng tài nguyen nuOc 
giãi quyet. 
(2) Chuyén viên kiêrn tra tInh hçip 
1, nêu chua hcip 1 so vOl quy djnh 
thI huOng dan cho to chüc bO sung, 
hoàn thin. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nuOc vã KTTV và chuyên viên 
chu tn phOi hqp vol các sO 
ngàrih có lien quan và IJBND 
huyn nai có cong trInh kiêm tra 
hién trirOng Va thâm djnh ho s. 
- Chuyên viên dr tháo tO trinh 
và giây phép. 



BuOc I 

Buoc 2 

Tip nhn ho so 

Chü trI diéu phôi thãrn 

Thãm djnh phê duyêt 

- Länh 4° Phôn Tài nguyen 
nrâc và KTTV kiêm tra và k 
nháy. 
(3) Lãnh dto So K duyt t 
trInh 
- Lanh 4o UBND tinh k duyt 
Giây phép thãm do nuc duài 

3 h dat tu 100 m /ngay dem den 
duói 3.000 m3/này dém sau khi 
cO kêt qua gri ye SO Tài nguyen 
vàMôi tnring 
(4) Bô phân tiép nhn và trã két 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truäng trã kêt qua cho to chrc, 
cã nhân. 

3 

4 

BuOc 3 

Buâc 4 

Phé duyt - Lãnh 40 UBND 
tinh k) duyêt Giây 
phép 

06 ngãy: 
giä48 

   

    

 

Bô ph.n tip nhn và 
trã kêt qua ti 
1TPVHCC tinh; 

01 ngày: 
giä 16 Ira kt qua 

Tang cong 
25 ngày; 
gisY: 200  

3. Cp giy phép khai thác, si dung niwc diróri dt dwri 3.000 m3/ngIy dêm 

3.1. Cp giy phép khai thâc, si dung nircrc duó'i dt duói 100 m3/ngày dêm IhL1c thni quyén SÔ Tài nguyen và Môi lru*ng 
Bô phãn tip nhãn và 
trã kêt qua ti 
TTPVHCC tinh: -  
- LAnh dao phOng 
phân cOng. cong chcrc 
Phông tài nguyen 
nithc và KTTV thâm 
dinh Va thu I hO so. 
- Lãnh 40 PhOng Tài 
nguyen nuOc Va 

KTTV và chyn viCn 
- Chuyên viCn 1p du 

01 ngày; 
giä: 08 

05 ngày; 
g1040 

22 ngày: 
giO 176 

(1) Bô phãn tip nhân và trã kt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng tiêp nhn hO so và 
chuyén PhOng tài nguyen rnxOc 
giái quyêt. 
(2) Chuyên viên kiêm tra tInh hçip 
lé, nêu chua hçip l so vOi quy djnh 
thl huOng dn cho tO chüc bO sung, 
hoàn thin. 
- Lãnh 4° PhOng Tãi nguyen 
nuOc và KTTVvà chuyên vién 
chU trI phôi  hçp vOi các sO ngành  

dlnh 

Các sO 
ngành 

có 
lien 

quan va 

LJBND 
cap 

huyn 
fbi cO 
cOng 
trinh 



Phê duyt 

4 

 

Buâc4 

 

i'rá kêt qua 

    

có lien quan và UBND huyn nai 
Co cong trInh kiêrn tra hin 
tru&ng và thâm djnh ho so. 
- Chuyén viên dij thãy phép. 
-LAnh do Phông Tài nguyen 
nuôc và KTTV kiêm tra và k' 
nháy. 
(3) Lãnh dao Sâ k duyt Giây 
phép khai thác, sCr diving nuâc 
dual dat duâi 100 m3/ngày dêm) 
theo su üy quyên cüa UBND 
tinh 
(4) B phn tiêp nhzn và trã kêt 
qua Sâ Tài nguyen và Môi 
tru&ng trã két qua cho tO chirc, 
cánhân. 

40 ngày; 
i: 320 

Bô phn tiêp nhn và 
Ira kêt qua tai 
TTPVHCC tinh; 
- Länh do phOng 
phãn cong. cOng chrc 
Phông tài nguyen 
rn1óc và KTTV thãm 
dinh và thu 1 ho so  
- Lãnh do PhOng Tài 
nguyen nuâc và 
KTry và chuyCn viên  
- ('huyèn vién Ip dir 02 ngày; 

l3irOc I Fitp nhtn ho so 

13.rOc 2 

Chü trI diu phM thãm 
djnh 

  

Thãm dlnh  phé duyt 
20 ngày; 
giô 160 

Các s& 
ngành 

có 
lien 

quan Va 
UBND 

cap 
huyn 
noi có 
cong 
trinh 

01 ngày; 
gi&: 08 

05 ngày; 
giä40 

Tong cing 

thão giy phép. gi&: 16 
- Lãnh do Phông Tãi 
nguyen nutc Va 02 ngày; 
KTTV kiêm tra và k giä: 16 
nháy. 
LAnh dao Sâ k duyt 06 ngày; 
Giây phép ii 48 

trã kêt qua ti 
TFPVHCC tinh; 

Bô phn tip nh.n và 02 ngày; 

già 16 

3.2. Cap giay phép khai Iliac, su dung nuó'c diró'i dt hr 100 m3lngày dêm dn dirói 3.000 m3/ngày dêm thuc thm UBND tinh 

(1) Bô phân tiêp nhãn và trã kêt 
qua Sâ Tài nguyen và Môi 
trtrmg tiCp nhn ho so và 
chuyên PhOng tài nguyen nuâc 
giái quyêt. 
(2) Chuyên vién kiêm Ira tmnh hçp 
1, néu chuahçp l so vâi quy djnh 
thI huOng dan cho tO chcrc bO sung. 
hoàn thiên. 
- LAnh dao PhOng Tài nguyen 
ntrOc Va KT1V và chuyên vién 
chU trI phOi hçip vâi các sà ngành 

UBND 
tinh 



thão tx trInh và giy 
phép. 

gR: 16 có lien quan và UBND huyn ncyi 
có cong trinh kMm tra hin 
tniông và thâm dinh h so. 
- Chuyên viên d thão t1 trinh 
và giây phép. 
- LAnh dao Phông Tài nguyen 
nuOc và KTTV kim tra va k 
nháy. 
(3) Lânh dio SO K duyêt tO 
trInh. 
- Lãnh do UBND tinh k' duyt 
Giây phép khai thác, sr diing 
nuOc dual dat tü 100 m3/ngày 
dêm den duOi 3.000 m3/ngày 
dém sau khi có kt qua gri v 
SO Tài nguyen Va Môi truOng 
(4) Bô phn tiêp nhn và trá kêt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
tnrOng trã kêt qua cho to chüc, 
cánhân. 

- Lãnh do Phông Tài 
nguyen ntrc và 
KTFV kiêm tra và k)' 
nháy. 

02 ngày; 
giä: 16 

3 BuOc 3 Phê duyt 

- Lânh do So K 
duyt tO trInh. 

02 ngày; 
giO: 16 

- Lânh dao 
tinh k duyt Giây 
pilép 

06 g " 
gto 48 

g 4 BuOc 4 Trã két qua 
Bô phn tip nhn vâ 
trá kêt qua t?i 
TTPVHCC tinh; 

Tong cng 
40 ngày; 
g1ô 320 

4. Cp gia han, diu chinh ni dung giy phép khai thác, si'r dung niroc dirói dt dirói 3.000 m3/ngay dêm 
4.1. Cp gia han din chinh nôi dung giy phép khai thác, sfr dung niroc dirói dat dirói 100 m3ngày dêm thuôc thm quyn SO 

Tài nguyên và Môi tru'&ng 

BuOc I Tiêp nhn ho scc 
Bô phn tiêp nhn Va 
trã két qua ti 

. 

,' 

Các sO 
ngãnh 

(1) Bô phn tiép nhn và trã kt 
qua SO Tãi nguyen và MOi 

TFPVHCC tinh: cO tnrOng tiép nhn hO so va 

- 
Chü tn diCu phOi thãm 

d!nh 

- LAnh dao phOng 
phãn cOng. cOng chtrc 
Phong tal nguyen 
nuOc Va KTTV thâm 

02 ngày; 
gb 16 

lien 
quan và 
LBND 

cap ! 

chuyên PhOng tài nguyen nuOc 
giái quyét. 
(_) Ch ien kiem tra huh h9p 
I. nêu chua h9p l so vOi quy djnh 



4 

dinhvàth 1'hsa. 
- LAnh do Phông Tài 
nguyen nuôc Va 
KTTV và chuyên viên 
- Chuyén viên 1p dr 
thão iâ she 
- Lath dto Phông Tài 
nguyen nuàc và 
KTFV kiêm tra và k 
nháy. 

02 ngày; 
giO 16 

Buóc 3 Phê duyt 
Lãnh 

dao 
So k duyt 

Giây phép 
03 ngãy; 

ii 24 

BuOc 4 Trã kt qua 01 ngày; 
gi?i8 

Bô phn tiêp nhn và 
trá kêt qua ti 
TIP VHCC tinh: 

14 ngày; 
gRi 112 

Thâni dlnh  phê duyt 

huyn 
ncii CO 
Cong 
trmnh  

thI huOng dân.cho to chüc bO sung, 
hoàn thin. 
- Lânh dao Phông Tâi nguyen 
nuOc và K1TV và chuyên viên 
chU frI phOi hcvp vOl các sO ngành 
có lien quan và UBND huyn non 
cO cong trInh kiêm tra hin 
truOng và th&n djnh ho so. 
- Chuyén viên du thão tO trInh 
và du thão giây phép. 
- Lânh dao  PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiêm tra và k 
nháy. 
(3) LAnh d?o  SO k duyt Giây 
phép gia h?n,  diêu chinh khai 
thác, sü diing nuOc duOl dat 
dix&i 100 m3/ngày dém) theo sr 
üy quyên cüa UBND tinh 
(4) Bô phãn tiêp nhn và trã kêt 
qua SO Tài nguyen vã MOi 
truOng trã két qua cho tO chüc, 
cá nhân. 

 

Tong cong 

 

25 ngày; 
giè: 200 

    

4.2. Cap gia hn, diêu chinh ni dung giy phép khai thäc. si thing ntrc du*i dii tir 100 m3/ngãy dêm dn dLrói 3.000 m3/ngãy 
dém thuc thãm quyên UBND tinh  

UBNI) 
tin h 

1  BuOc 1 Tip nhn h so 

Chu tn diéu phói thãm 
dj nh  

B ph tiCp nhn và 
trã két qua ti 
TTPVHCCtinh: 
- Lânh dao phông 
phãn cOng. cOng chcrc 
PhOn_ tài n'u en  

I Cãcsâ 01 ngay: 
• S nganh 

gb: 08 
CO 
lien 

02 ngay quan va 
oio• 16 

UBND  

(1) B phân tip nhn vEt trEt kEt 
qua SO Tài nguyen vEt Môi 
truorng tiêp nhn ho so và 
chuyên PhOng tài nguyen nuOc 
giEti quyêt. 

j (2) Chuyên viên kiêm  tra tInh hp  
BuOc 2 



- Lânh do Phông Tài 
nguyen nurc Va 
KTTV và chuyen 
vien. 
- Chuyén vién 1p dr 
thão t& trInh va giy 
he.. 

- Lãnh dao  Phông Tài 
nguyen nuâc và 
K1'TV kiêm tra và k 
nháy. 

cap 
huyn 
ncYi Co 
cong 
trInh 

- Lãnh do So K 
duyt tO trinh.  
- LAnh 40 UBND 
tinh k duyt Giãy 
phép.  

nuàc và K1'TV thâm 
djnhvàth Vhôsa. 

11 ngày; 
gi&: 88 

02 ngày; 
glO: 16 

01 ngày; 
giO: 8 

06 ngày; 
giO: 48 

3 BuOc 3 Phé duyt 

Thâm djnh phê duyt 

4 Buàc 4 Trã kt qua 
Bô ph.n tip nhân và 
trã két qua ti 
TTPVHCC tinh:. 

01 ngày: 
giO: 8 

     

1, nêu chua hçp 1 so vi qy djnh 
thI huOng dn cho tO chCrc bO sung, 
hoàn thin. 
- Lânh dao PhOng Tài nguyen 
rnrâc và KTTV và chuyên viên 
chà tn phôi hçrp vM cic sO nginh 
cO lien quan và UBND huyn nñ 
cO cOng trInh kiêrn tra hin 
tnrOng và thãm djnh ho s. 
- Chuyên viên du thão tO trInh 

.( va giay phep. 
- Lânh dao PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiém tra và k 
nháy. 
(3) Lãnh dao SO k duyt tO 
trInh. 
- Lãnh dao UBND tinh k duyt 
Giãy phép gia h?n,  diéu chinh 
khai thic, sü dung nuOc duOi dat 
tu 100 m3/ngày dêm den duOi 
3.000 m3/ngày dêm sau khi cO 
kêt qua giri ye SO Tài nguyen và 
MOi truOng. 
(4) Bô phân tiép nhn va trã két 
qua SO Tài nguyen và Môi 
trucmg trã két qua cho tO chirc, 
cá nhãn. 

Tong cong 

5. Cp giy phép khai thic, si dung nu*c mat duói 2 m3/giãy (doi vol sin xut nông nghip), dtrOi 2.000 kw (d61 vOl phit din), 
dirOi 50.000 m3/ngày dêm (di vOl muc dich khic) —  
5.1. Cap giy phép khai thic. su dung nurOc mIt dtrOl 05  m3lgiây dtji vOl sin  ut nông nghip, du*i 100 kw di vOi phit din, 



gày dêm di vol mc dIch khác thuc thâm quyén S& Tài nguyen và Môi trLrông. 

R ' 1 Tiêp nhn ho so 
Bô phân tiêp nhán va 
trá kêt qua ti 
TfPVHCC tinh; 

01 n a 
g 

Các sO 
ngành 

có 
lien 

quan vA 

UBND 
cap 

huyn 
f101 có 
cOng 
trinh 

(1) Bô phân tiêp nhân va tra kêt 
qua So Tài nguyen và Môi 
truOng tiêp nhn h so và 
chuyn PhOng tAi nguyen nuOc 
giAi quyet. 

• (2) Chuyen vien kiem tra tinh 
hap 1, nêu chua hqp 1 so vói 
quy djnh thI huOng dn cho tO 
chrc bô sung, hoAn thiên. 
- LAnh do PhOng TAi nguyen 

i'Q  

' - 

• 
Chu tn d,eu phoi tham 

- LAth do phóng 
phân công, cong chOc 

• Phong tal nguyen 
nuOc và KTTV thâm 
djnh và thi 1 ho so 

05 ngay; 
g 40 

B 2 UOC 

Thâm dnh phê duyt 

- Lãnh dao PhOng Tài 
nguyen nuOc và 
KTTV và chuyên viên 

)7 flov 
.

176 nuOc VA KTTV và chuyên viên 
chü tn phOi hcip v&i cAc sO ngành 
có lien quan VA UBND huyn noi 
có cong tninh kiêrn tra hin 
truOng vA thãm dlnh  hO so. 
- Chuyên viên du thAo giãy 
phép. 
- LAnh dao PhOng TAi nguyen 
nuOc Va KTTV kim tra và k' 
nháy. 
(3) Trmnh IAnh d?o  SO k duyét 
giãy phép khai thác, sü dung 
nucic mt duori 0.5 m/giAy dOi 
voi sAn xuAt nOng nghiêp. duOi 

•• 100 kw doi vi phat dien. duori 
• _uO m inay oem aoi von muc 

dich khac theo su uy quyen cua 
UBND tinh 
(4) Bô ph.in tiêp nhiii vA trA kät 
qua SO FAi nguyen vA MOi 

 truôiig tra kCt qua cho tO chüc. 

- Chuyên viên 1p dr 

thAo giây phép. 

02 ngày; 

giO: 16 

- LAnh dao PhOng Tài 

nguyen nuOc và 

KTTV kiêm tra vA k? 

nhAy. 

02 ngày; 

giO: 16 

3 Bi.roc 3 Phe duyçt 
Lãnh dao SO k' duyêt 

Giãy phép 

06 ngày; 

giO 48 

4 Buoc 4 1 ra ket qua 

- 
Bo phan tiep nhan va 

tra ket qua tai 

Ti PVHCC tinh: 

- 

02 ngay: 
•. 

gior 16 



Tang cong 

cánhân. 

(1) Bô phn tiêp nhn và trà kêt 
qua So Tài nguyen và Môi 
truôrng tiêp then  hO so và 
chuyên Phông tài nguyen nuOc 
giái quyêt. 
(2) Chuyên viên kiém tra tmnh hçp 
1, néu chua hçp l so vOi quy djnh 
thi huOng dan cho to ch(rc bO sung, 
hoàn thin. 
- LAnh do Phông Tài nguyen 
nuOc và KTTV và chuyên viên 
chü trI phôi hçrp vOi các sO ngành 
có lien quan và UBND huyn ncii 
co cong trInh kiêm tra hin 
tnrOng và thãm djth hO so. 
- Chuyên viên dr thão t trInh 
và giây phép. 
- Lânh do Phông Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiêm tra vã k 
nháy. 
(3) LAnh dao SO k duyt tO 
trInh. 
- Lành dao LJBND tinh k duyt 
Giây phép khai thác, sti ding 
nuOc mtt tu 05 m3/giãy den 2 
rn3lgiây dôi vOi san xuât nông 
nghip. tr 100 kw den dual 

UBND 
t inh 

Chü trI diêu phi thm 
dinh 

- Chuvén viên lap dir 
thão to trInh vã giây 

he 

5.2. Cp giy phép khai thác, sfr dung ntro'c mat tir 0,5 m /giây den 2 m /giây doi Vol Sfl xut nông nghip, tir 100 kw dn thrO'i 
2.000 kw di vOi phát din, tà 200 m3/n a dêm dn du'Oi 50.000 m3ln a dêm di vol muc dIch khác thuôc thm in n IJBND tinh 

Thm dinh phé duyt 

BuO'c I 

'1 I3uOc 2  

- Lãnh dao  phông 
phân công, cong chrc 
Phông tâi nguyen 
nuâc và KTTV thâm 
djnh và thi 1 ho so.  
- Lãnh dao  PhOng îàî 
nguyen ni.ràc vã 
KTTV và chuyên 
vien. 

Tiêp nhin hôso 

Bô phn tiêp nhn và 
trã két qua tti 
TTPVFICC tinh; 

01 ngây; 
giô': 08 

Các so 

ngãnh 
có 
lien 

quan va 

UND 
cap 

huyn 
ncii Co 
cong 
trInh 

05 rigày; 
g1040 

20 ngày; 
giàr 160 

- Lãnh do Phông Tài 
nguyen nuOc và 02 ngày 
KTTV kiêm tra vá k gi: 16 

• nháy 

02 ngày 
giO: 16 



Phê duyt 

/7 

BuOc4 Trã kêt qua 

- Lãnh dao phông 
phãn cOng, cOng chOc 
PhOng tài nguyen 
nuOc và KTTV thãm 
dinh và thu 1  hO so  
- LAnh dao PhOng Tài 
nguyen nuOc Va 
KTTVvà chuyén viên 
- Chuyên viCn lap du 
tháo giây phép.  
- Lânh dao PhOng Tài 
nguyen nirOc Va 
KTTV kiêm tra và ky 

Thârn djnh phê duyt 

Tip nhn hil so 
Bô phn tiêp nhtn và 
trã kêt qua ti 
TIP VHCC tinh; 

01 ngày; 
giO: 08 

02 ngày; 
giO 16 

14 ngãy; 
giO 112 

02 ngày; 
iziO 16 

02 ngày: 
giO 16 

Các sO 
ngành 

cO 
lien 

quan Va 
UBND 

cap 

huyn 
fbi cO 
cOng 
trinh 

ChCi tn diu phii thm 
djnh 

- Lãnhdo S&K 
du éttôtrmnh. 
- LAnh dao UBND 
tinh k duyt Giây 
• he. 

B phn tip nhn và 
trã kêt qua ti 
TFPVHCC tinh; 

02 ngày; 
i: 16 

06 ngày; 
giô48 

02 ngày; 
giä 16 

2.000 kw dôi vài phát din, tr 
200 m3/này dém den dual 
50.000 m/ngày dém dôi vói 
mic dIch khác sau khi CO k& 
qua gri v So Tài nguyen và 
Môi truOng 
(4) Bt phn tiêp nhân và trã két 
qua SO Tài nguyen va Môi 
tru&ng trã kêt qua cho to chcrc, 
cánhân. 

T6ng cong 

6. Cap gia hn, diu chinh ni dung giy phép khai thác, sir dung ntrOc mat dtrói 2 m3/giiy (di vi san xut nông nghip), duól 
2.000 kw (dill vv1 phát din), dirói 50.000 m3/ngày dêm (d61 vói muc dIch khác) 
6.1. Cp gia hin, diu chinh ni dung giy phép khai thác, str dung nurOc mit (Itrin 0,5 m3/giây dill vOl san xut nOng nghip, 

drnii 100 kw dill von hat diên dirói 200 m3/n a dêm d61 vOl muc dich khác thuIc thãEi ri quyn S Tài nguyen và Môi tnr&ng.  
(1) B phn tiêp nhn và trã két 
qua SO Tài nguyen và MOi 
truOng tiép nhn hO so và 
chuyên PhOng tài nguyen ntrOc 
giãi quyêt. 
(2) Chuyén viên kiém tra tInh hçp 
1, nêu chua hqp lé so vOl quy djnh 
thI huOng dn cho tO chrc bO sung, 
hoàn thin. 
- Lãnh dao PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV và chuyên viên 
chü tn phOi h9p vOl cãc sO nganh 
cO lien quan và UBND huyn noi 
có cOng trinh kiCrn tra hkn 
truOng và thâm dinh hO so. 
- Chuyén vién dij tháo giãy phép. 

I BuOc I 

BuOc 2 



nháy - Lãnh dó Phông Tài nguyen 

3 BuOc 3 Phé duy 
Lânh do So k duyt 
Giy phép 

03 ngày; 
giO 24 

nuOc và KTTV kiêm tra va k) 
nháy. 
(3) Lânh do SO k duyt GiAy 
phép gia h?n,  diêu chinh khai 
thác, sCr ding ntrOc mt duOi 0,5 
m3/giây di vOi san xut nông 
nghip, duOi 100 kw d6i vOl 
phát dln, duOi 200 m3/ngày 
dém di vOl mi1c dIch khác theo 
su uy quyén cüa UBND tinh 
(4) Bô phn tip nhn và trã kEt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
tru&ng trã kt qua cho to chrc, 
Ca nhãn. 

4 BuOc 4 Trâ két qua 
B ph.n tip 
trã kt qua t?i 
TTPVHCC tinh; 

01 ngày; 
gi& 8 

Ting cng 
25 ngày; 
i: 200 

6.2. Cp gia hn, diu chinh ni dung giL  phép khai thác, si d ung niroc m*t tu 0,5 m Igiây den 2 m3/giãy di vó'i san xut nông 
nghiêp, tu 100kw dn dirol 2.000 kw di vi phát din, tir 200 m3/ngày dêm dn duói 50.000 m3/ngày dêm doi vol muc dIch khác 
thuôc thm quyn UBND tinh 

BuOc I Tiêp nhãn ho so 
Bô phn tiép nhãn và 
trã két qua ti 
TTPVHCC tinh: 

01 ngày; 
glO: 08 

Các sO 
ngành 

CO 
lien 

quan va 
UBND 

cap 
huycn 
noico 
cong 
trinh 

UBND 
tinh 

(1) Bô ph.n tiêp nhãn vã trã kt 
qua SO îàî nguyen vã Môi 
truOng tip nhn ho so và 
chuyén PhOng tài nguyen nuOc 
giái quyet. 
(2) Chuyén vién kim tra tmnh hp 
k. nêu chua hcip 1 so vOi quy djnh 
thI huOng dan cho to chirc b sung, 
hoãn thiên. 
- LAnh do Phông Tài nguyen 
nuoc va KITV và chuyén vién 
chu tn phOi hçip vOl các  sO ngãnh 

BuOc 2 

Chü tn diu phi thãm 
djnh 

- LAnh dao phOng 
phãn cOng. cOng chuc 
PhOng tài nguyen 
nuOc và KTTV thâm 
dlnh Va th'i IjO so 

02 ngày; 
giO 16 

2 

Thãm djnh phê dut 

- LAnh do PhOng Tài 
nguyen rnxOc và 
KTTV và chuyên 
vién. 

I I ngày; 
giO 88 



1/ C' * 

- Chuyên viên 1p dij 
thao tä trinh va giây 
phep. 

02 
g101 

 
có lien quan và UBND huyn ncii 
Co cong trmh kiêrn tra hiên 
throng va tham dinh ho so. 

\ d/J)1  
 I 

- LAnh dao Phông Tài 
nguyen nuàc và 
KTTV kiém tra và k 

01 ngày; 
gi&: 8 

- Chuyên vién du tháo tä trinh 
và giây phép. 
- LAnh do PhOng Tài nguyen 

nhay nuâc và KTTV kiêm tra Va k2 
- Lânh do So K 
duyt t?Y trInh. 

01 ngày; 
gi: 8 

nháy. 
(3) LAth dao SO k duyt t 

3 BuOc 3 Phé duyt - LAnh dao UBND 
tinh k duyt Giy 
phép. 

06ngay, 
trInh. 
- LAnh do UBND tinh k duyt 
Giây phép gia hn, diu chinh 

4 Buoc 4 Tra ket qua 
Bô phân tiêp nhân và 
tra ket qua tat 
TTPVHCC tinh; . 

0lngay; .. 

khai thác, sü dung nuOc mat mat 
tü 0,5 m3/giây den 2 m3/giây dôi 
vOl san xuât nông nghip, tr 
100kw den duOl 2.000 kw dôi 
vOi phát din, tr 200 m3/ngày 
dém den duOl 50.000 m3/ngày 

. dem doi vcn mi1c dich khac sau 
khi co ket qua gut ye So Tai 
nguyen và Môi twang. 
(4) Bô phn tiêp nhn và trã két 
qua SO Tài nguyen vã MOi 
truOng trá kêt qua cho to chrc, 
cánhãn. 

Tong cong 
25ngày; 
gi&: 200 

7. C giy phép xã nu*c thai vào ngun nwrc dirói 3.000 m31ngà
3
y dêm 

7.1. Ca' iv 'he' xá ninvc thai vào ngun niroc diroi dtrói 100 m /ngIy dêm thuôc tháin quyên So Tãi nguyen và Môi trirô'ng 

BuOc I Tiêp nhn ho so 
B phn tiép nhn vã

01 
trá kêt qua t?i Q '  

TTPVHCC tinh: 

Các sO 
ngành 

cO 

(1) BO phn tiêp nhn và Ira két 
qua SO Tài nguyen và MOi 
truOng tiép nhn ho so y 



2 Buóc 2 

Chü trI diu phM thâm 
djnh 

- Lânh do phông 
phân công, cong chCrc 
Phông tài nguyen 
nuoc va KTTV thâm 
djnh và thi 1 h so. 

05 ngay, 
giä40 

lien 
quan và 
UBND 

cap 
huyn 
noi có 
cOng 
trinh 

chuyn Phông tài nguyen nurc 
giãi quyêt. 
(2) Chuyên viên kim tra tinh hçp 
l, nu chua hçip 1 so vài quy 
djnh thl huâng d.n cho t chc bô 
sung, hoãn thin. 
- Lãnh do Phông Tài nguyen 

Thãrn dnh phê duyt 

- Lânh dao  Phông Tài 
nguyen nuOc và 22 ngày; 

gi 176 KTTV và chuyên 
vien. 

nuàc vâ KTTV và chuyên viên 
chü tn phôi hqp vth cac si ngãnh 
Co lien quan và UBND huyn noi 
có cong trinh kim tra hiên 
truông và thm dinh h so. 
- huyên viên dirthão g4phep. 
- Lãnh do Phông Tài nguyen 
nrn9c và KTTV kiêm tra va k 
nháy. 
(3) TrInh IAnh do SO k) duyt 
giây phép xã nuOc thai vào 
nguôn nuOc duOi duOi 100 
m3/ngày dêm theo sr üy quyn 
cCia UBND tinh 
(4) Bô phan tip nhn và Ira kt 
qua SO Tài nguyen vã Môi 
tri.thng trá kt qua cho tO chirc. 
Ca nhân. 

- Chuyên viên 1p du 
thâo giây phép. 

02 ngày; 
giY: 16 

- LAnh do Phông Tài 
nguyen nuâc và 
KTTV kim tra và k 
nháy. 

02 ngày; 
gi?i: 16 

3 BuOc 3 Phê duyt 
Lânh dao  So k duyt 
Giy phép , 

06 ngày; 
giä 48 

4 BuOc 4 Trá kt qua 
Bô phn tip nhn và 
trã kt qua 
TTPVHCC tinh; 

02 ngày; 
giO 16 

Tng cong 
40 ngày; 

____ giô: 320 
7.2. Cp giy phé xã niroc thai vo nuiu*c dtrói diró'i 100 m3/ngày dêm thuc thm u n UBND tinh 

I [BtrOc I Tiëp nhãn h so 
Bô phn tiêp nhn và 
trã két qua ti 
TTPVHCC tinh 

01 ngày: 
gio 08 

Các sO 
ngành 

có 
lien 

UBND 
tinh 

(I) Bô phn tiêp nhn 
qua SO Tài nguyen va MOi 
truOng tiép nhãn ho so và 
chuyén Phông tài nguyen nuOc BuOc2j Chü tn du phOi th - Lãnh do phông 05 ngày: 



4 BuOc 4 Trã két qua 

Tong cOng 

Thm djnh phé duyt 

Phé duyt 

giãi quyêt. 
(2) Chuyên vién kiêm Ira tInh hcxp 
1, nêu chua hcip 1 so vói quy djnh 
thI huóng dn cho to ch(ic b sung. 
hoàn thin. 
- Lãnh dao  Phông Tài nguyen 
nixâc và KTI'V và chuyén viên 
chü trl phôi hçip vài các sâ ngành 
có lien quan và UBND huyn ncn 
có cong trInh kiêrn Ira hin 
tnr?mg và thãm djnh ho so. 
- Chuyên viên di thâo t?Y trInh 
và giây phép. 
- Lãnh dao Phóng Tài nguyen 
nuàc và KTTV kiêm tra và k 
nháy. 
(3) Lãnh do Sâ k duyt tà 
trInh. 
- Lãnh dao UBND tinh k duyt 
giây phép xã nuOc thai vào 
nguôn nuâc tr 100 m3/ngày dém 
den duOi 3.000 m3/ngày dém sau 
khi cO két qua gui ye Sâ Tài 
nguyen và MOi truâng 
(4) Bô phãn tiép nhn và trã kêt 
qua Sâ îàí nguyen vã MOi 
tri.r?ing trá kêt qua cho to chcrc. 
cá nhân. 

quan và 
UBND 

cap 
huyn 
fbi C 
cong 
trInh 

 

- Lành d?o  Phông Tài 
nguyen nithc và 
KTTV kiêm tra và k 
nháy 

02 ngày; 
giä:16 

- LAnh dao  Sâ K 
duyt tY trInh.  

02 ngày; 
giô: 16 

- LAnh dto UBND 
tinh k duyt Giãy 
phép 

06 ngày; 
giâ48 

djnh phân công, cOng chCrc 
Phông tài nguyen 
nuàc và KTTV thãm 
djnh và thi ly  ho so 

gi 40 

- LAnh do Phông Tài 
nguyen nuâc Va 
KTFV và chuyên viên 
- Chuyên vién 1p du 
thão ti trInh và giây 
he. 

3 

 

Buàc 3 

Bô ph.n tiêp nhn và 
trà két qua ti 
1TPVHCC tinh; 

20 ngày; 
gi? 160 

02 ngày; 
gi1: 16 

02 ngày: 
giä 16 

40 ngày; 
gi0: 320  

8. Cp gia Iin, diêu chinh giây phép xã nircrc thai vào nguôn niróc dwi 3.000 m3/ngày dêm 
8.1. Cp gia hen, diu chinh gyphép xã nuó,c thai  vào ngun ntró'c du*i 100  m3/ngày dêm thuthm quyn S& Tài nguyen vã Môi 



tru'ô'ng 

Buóc I Tip nhn h so 
Bô phn tiêp than va 
trã k& qua ti 
TTPVHCC tinh; 

Oingay; 

Các sá 
ngành 

có 
lien 

quan va 
UB 

cAp 
huyn 
fbi C6 
cong 
trith 

(1) Bô phn tip nhn và trâ kt 
qua So Tài nguyen va Môi 
trumg tip nhn h so và 
chuyên Phông tài nguyen nuOc 
giãi quy&. 
(2) Chuyên viên kim tra tInh hçip 
I, nêu chu hcp 1 so vOi quy djnh 
thI huOng dn cho t chüc b sung, 
hoàn thiên. 
- Lath do Phông Tài nguyen 2 BuOc 2 

ChU trI diu phi thm 
djnh 

- Lânh do phông 
phân công, cong chüc 
Phông tâi nguyen 
nuoc va KTTV thâni 
djnh và thii 19 h so 

02 ngày; 
gRi16 

'T'hârn djnh pliê duyt 

- LAnh dao  Phông Tài 
nguyen fluOc V 
KTTV và chuyên viên 

14 ngày; 
giO 112 nucic va KTTV và chuyên viên 

chü trI phi hcip vOl các sO nganh 
có lien quan và UBND huyn noi 
Co cOng trInh kim tra hin 
truOng và th.m djnh h so. 
- Chuyên viên dir thäo glAy phép. 
- LAth do Phông Tài nguyen 
nuOc vâ KTTV kim tra k9 
nháy. 
(3) LAth do SO k9 duyt GiAy 
phép gia han, diu chinh xã 
nuOc thai vào ngun nuOc duOi 
I 00m3/ngây dêm theo su üy 
quyên cüa UBND tinh 
(4) Bô phn tip nhn vA trA kt 
quA SO TAi nguyen và MOi 
truOng trá kt quA cho to chüc. 
CA nhân. 

- Chuyên vién 1p dix 
tháo giây phép. 

02 ngày; 
giO 16 

- LAnh dao  Phông Tâi 
nguyen nrOc và 
KTTV kim tra và k9 
nháy. 

02 ngày; 
gi 16 

3 BuOc 3 Phê duyt 
LAth do SO k9 duyt 
GiAy phép 

03 ngày; 
giO 24 

4 BuOc 4 TrA két quA 
B phn tiep nhmn vã 
trA két quA t1i 
TTPVHCC tinI 

Olngày; 
gio 8 

Tong cong 
25ngay; 

200  
8.2. Cap gia  hdiêu chinh giy phép xã ntróc thAivào nguôn nuróc tir 100 rn'/ngày dém den  diró'i 3.000 m/ngãy dêm  thuôc thârn 



quy itiñ1i 

. iy-  Tiêp nhân ho so 
Bô phân tiêp nhân va 
tra két qua tal 01 n a gy, 

g 

. 
Cac so 

'ien 
uanva 

UBND 
cap 

huycn 

1 

UBND 
tinh 

(1) Bô phân tip nhân va tra kêt 
qua So Tai nguyen va Môi 
truäng tiép nhn ho so và 
chuyn Phàng tài nguyen nuOc 
giai quyet. 

. (2) Chuyen vien luem ira tinh hçip 
1, nu chu hçip 1 so vài quy dinh 
thI huông dn cho to chCrc bO sung, 
hoàn thin. 
- Lânh do Phông îàî nguyen 

TTPVHCC tinh; . 

' 

N. \ .// . . Chu tn dieu phoi tham 
dinh 

- Lânh do phông 
phan cong, cong chuc 

. Phong tai nguyen 02 ngay; 
16 

-'-----' 

Buoc2 

nuâc va KTTV th&n 
dnh va thii 1 h 

ITiâiii djnh phé duyt 

- LAnh do Phông Tài 
nguyen nuâc và 11 ngày; 

gi& 88 K1'TV và chuyên 
viên. 

nuâc và KTTV và chuyên viên 
chU tn phOi hçip vài các so nganh 
có lien quan và UBND huyn noi 
Co cOng trInh kim tra hin 
tnrOng va thm djnh h so. 
- Chuyên vién dr thão tO trInh 
va giay phep. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nuâc và KTTV kiêm tra và k 
nháy. 
(3) Lãnh dao  SO k duyt to 
trinh. 
- Lãnh dao UBND tinh k duyt 
Giây phép gia han, diêu chinh xã 
nuOc thai vào nguôn nuOc tü 
100 m/ngày dêm den duti 
3.000 m7ngày dém sau khi có 
kêt qua gui ye SO Tài nguyen à 
Môi truorng. 
(4) Bô phãn tiêp nhn và trá kt 
qua s Tài nguyen và M&\I 

- Chuyên viên 1p du 
thão tO trinh và giy 
phép. 

O_ ngay, 
gio. 16 

- Lânh dto PhOng Tài 
nguyen ntroc 'a 01 ngay; 

giO: 8 KTTV kiêm Ira và k 
nháy 

3 BuOc 3 Ihê duyt 

- Lânh do S K 
duyt tOr trInh. 

01 ngày; 
giO: 8 

- Lãnh dao UBND 
tinh k duyêt GiAy 
phép. 

6 ngay; 
gio 48 

4 BuOc 4 ira kt qua 
Bô phn tip nhn va 
trá kt qua ti 
TTPVHCC tinh: . 

01 ngay, 
gia 8 



Tang cong 
25 ngãy; 
g10: 200 

 

tru?:ing trã két qua cho to chCrc, 
cá nhân. 

I ngày; 
giô: 08 

02 ngày; 
giô 16 

07 ngày; 
g1ä56 

01 ngày; 
giô 8  

01 ngày; 
gi 8 

02 ngày; 
gi 16 

01 ngãy; 
giv 8 

Các s?i 
ngành 

Co 
lien 

quan Va 
UBND 

cap 
huyn 
ni CO 
COng 
ri nh 

9. C Iii giy phép tài nguyen nLroc  
9.1. Caa lal iy phép tui nguyen rnróc thu cthAm u ncüaSorTài nu ênvIMôitruràrn 

Bt.thc 1 Tiêp nhn ho so 
Bô phn tip nhn và 
trã két qua tai 
TTPVHCC tinh; 

Buôc 2 
Chü trI diu ph61 thãm 

djnh 

- Lãnh dao phông 
phân cOng, cong chtrc 
Phông tài nguyen 
nuâc và KTTV thãm 
djnh và thi 1 hO so 

BtxOc 2 Thãm dinh phê duyêt 

- LAnh dao Phông Tài 
nguyen nuâc Va 
KIT V và chuyên viên 
- Chuyén viên 1p du 
thão giãy phép. 
- LAnh do Phông Tài 
nguyen nuôc Va 
KTTV kiêm tra và k 
nháy. 

3 Biróc 3 Phé duyêt 
Lãnh dao Sâr k duyt 
Cap Iai giây phép tài 
nguyen nuàc. 

4 Buâc4 Trá kt qua 
Bô phn tip nhn vã 
trá kCt qua tii 
TTPVHCC tinh: 

1) B ph.n tiêp nhân và trã két 
qua Sâ Tài nguyen và Môi 
trumg tiêp nhn ho so và chuyén 
Phông tài nguyen nuâc giâi 
quyet. 
(2) Chuyén viên kiêm tra tInh hçip 
l, nêu chua hqp lé so vâi quy dinh 
thi hi.râng dan cho to chirc bO sung, 
hoãn thiên. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nthc và KTTV và chuyén vién 
chU tn phOi hçrp vâi các so 
ngành CO lien quan và UBND 
huyên noi cO cOng trmnh kiém tra 
hin truàng (néu can thiêt) và 
thãm djnh hO so. 
- Chuyên vién du thào giãy phép. 
- Lânh do PhOng Tài nguyen 
nuOc vã K1TV kiém tra và k 
nháy. 
(3) LAnh dao SO k duyt Cap 
li giây phep tài nguyen nuOc 
theo sçr üy quyên cüa UBND 
tinh 
(4) Bô phn tiêp nhãn Va ira két 
qua SO Fti nguyen và MOi 



A 

It 
.. z1• ,. 

,i,1 kig cong 

tru1ng trá két qua cho t6 chüc, 
cá nhân. 

15 ngày; 
iô: 120 

9.2 p phép tài nguyen nLthc thuc thâm quyn cüa UBND tnh 

Buccc 3 

Btràc- 

UBND 
tinh 

B phãn tiêp nhn va 
trá kêt qua tui 
1TPVHCC tinh;. 
- Lãnh do phông 
phân công, cong chCrc 
Phông tâi nguyen 
nuâc và KTFV thãm 
dinh vã thu 1' ho sa 
- LAnh do Phông Tài 
nguyen nufc Va 
KTTV và chuyên 
vien. 
- Chuyên viên 1p du 
thão to trInh và giây 
phép. 
- Lânh do Phông Tài 
nguyen nuâc Va 
KTTV kiém tra va k 
nháy 

Các sâ 
ngãnh 

Co 
lien 

quan va 
UBND 

cap 
huyn 
ncli có 
cOng 
trInh 

Phé duvt 

Ira két qua 

- Lãnh dio Sâ Ky 
duyét ti trmnh. 
- Lãnh dao UBND 
tinh k duyt Giây 
S he 

01 ngãy; 
gi?i: 8  

04 ngày; 
g1ô32 

Bô phn tiép nhn và 
trâ két qua tai 

0.5 ngày: 
gi& 4 

0,5 ngày; 
giâ: 4 

02 ngày; 
giâ 16 

05 ngày; 
già 40 

01 ngày; 
gi&: 8 

01 ngày: 
glY: 8 

Buâc 1 Tip nhn ho sci 

Btxàc 2 

 

Chü trI diu phôi th.ni 
djnh 

 

1'hãrn dinh phé duyt 

I 

4 

t?41 

(1) B phãn tiêp nhãn và trâ ket 
qua So Tài nguyen và Môi 
truorng tiép nhn ho sa và 
chuyn PhOng tài nguyen nuOc 
giãi quyet. 
(2) Chuyên viên kiém tra tinh hçxp 
1, nêu chixa hçip 1 so vOi quy djnh 
thi huOng dan cho to ch(rc bO sung, 
hoàn thiên. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTFV vã chuyên viên 
chü trI phOi hcip vOi các sO 
ngành có lien quan và UBND 
huyên nai có cOng trInh kiém tra 
hiên truOrng (nêu can thiét) và 
thâm djnh ho sc. 
- Chuyén vién du thão tO trInh 
và giây phép. 
- LAnh do PhOng Tài nguyen 
nuOc vã KTTV kiêm tra và k 
nháy. 
(3) Lãnh dao SO k' duyt tO 
trinh. 
- Lãnh dao UBND tinh k duyêt 
CAp Ii  giây phép tài nguyen 
nuOc sau khi cO kCt qua gi:ri ye 

SO Tàijuyén và MOi truong 



TFPVHCC tinh;. (4) Bô phn tiêp nhn và trã két 
qua Si Tài nguyen vâ Môi 
tru&ng trã két qua cho to chCrc, 
Ca nhân. 

Tang cong 
15 ngày; 
g10: 120 

- Lânh dao phông 
phân cOng. cong chcrc 
Phông tài nguyen 
nixàc và KTTV thâm 
djnh Va thii I ho so 
- LAnh dao PhOng Tài 
nguyen nuàc Va 
KTTV và chuyéri viên 
- Chuyn viên lap du 
thão giãy phép.  
- LAnh dao PhOng Tãi 
nguyen ntroc Va 
KTTV kiém tra và k 
nhãy. 
LAnh do So ky duyt 
Cap Iai  giãy phép tài 
nguyen nuôc.  

02 ngày; 
giO 16 

10 ngày: 
giO 80 

01 ngày; 
gi& 8 

02 ngày; 
Ri 16 

Các sO 
ngành 

cO 
lien 

quan va 
UBND 

cap 

huyn 
noi cO 
cOng 
trmnh 

03 ngày; 
gRi 24 

B phn tiêp nhn Va ngày: 
trã két qua tal

ziä 8 TTPVHCC tinh: J - 

ChO tn diéu phôi thãm 
din h 

Thãm dinh phê duyêt 

2 

 

BuOc2 

3 BuOc 3 Phé duyt 

   

Buâc4 Ira két qua 

10. Chuyn nhu'çrng quyn khai thác tài nguyen nircvc 

ênvàMôitrirôn 
1) B ph.n tiêp nhân và trã két 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng tiêp nhn hO so và chuyên 
Phông tài nguyen nuOc giãi 
quyt. 
(2) Chuyén viên kiêm tra tinh h9p 
l, néu chua hçvp 1 so vOi quy dinh 
thI huOng dan cho to chCrc bô sung, 
hoàn thién. 
- Lãnh dao PhOng Tài nguyen 
nuOc và K1'TV và chuyên viên 
chü tn phOi hçip vOl các sO 
ngành cO lien quan và UBND 
huyn ncii có cOng trInh kiêm tra 
hin truOng (néu can thiêt) và 
thãm djnh ho so. 
- Chuyên viên dir thão giây phép 
chuyén nhucing. 
- LAnh do Phông Tãi nguyen 
nuOc và KTTV kiém tra và k 
iiháy. 
(3) Lãnh dao SO ky duyt Cap 
chuyén nhuong giãy phép tài 

 nuyén nuOc theo su üy quyén 

10.l.Chu nnhLr U n khai thâc tui n' u en niroc thuôc thâm u ênSoTàin'u 

1 Buóc I Tip nhn h so 
B phn tip nhãn và 
trã két qua ti 
TFPVHCC tinh; 

01 ngày; 
giô: 08 



BuOc I 

 

Tiêp nhn ho so 

BuOc 2 

Chü trI diu ph6i thm 
djnh 

 

  

Thãm djnh phê duyt 

 

  

   

BuOc 3 Phê duyt 

1 ngày: 
gi?i: 8 

03 ngày; 
gi24 

07 ngày; 
gki 56 

01 ngày; 
giO: 8 

01 ngày; 
gi&: 8 

02 ngày; 
giâ: 16  

04 ngày; 
g1ä32 

Các sà 
ngành 

có 
lien 

quan Va 
UBND 

cap 
huyn 
ncyi có 
cOng 
trInh 

10.2. Chu nnhirs su n khai thác tài n u en ntrrc thu?c 

20 ngày; 
 giô 160 

hm u n UBND tinh 

cüa UBND tinh 
(4) B phn tiêp nhn và trã két 
qua S& Tài nguyen và Môi 
truâng trâ két qua cho to chüc, 
cánhân. 

Bô phn tiêp nhn và 
trá két qua ti 
ITPVHCC tinh;. 
- LAnh dao phông 
phãn công, cong churc 
Phông tài nguyen 
nuôc và KTFV thãm 
djnh và thu 1 ho so  
- LAnh do Phông Tài 
nguyen nuâc Va 
KTTV và chuyên 
vien. 
- Chuyên viên Ip  dir 
thão t?Y trinh và giãy 
phép.  
- Lãnh dao Phông Tài 
nguyen nuôc Va 
KTTV kiêm tra va k 
nhãy 
- Lãnh dao Sâ K 
duyt tot trinh.  
- Lành do uBND 
tinh k duyt Giãy 
phép  chuyên nhuçing. 

UBND 
tinh 

(1) B phn tiêp nhn và trã ket 
qua So Tài nguyen và Môi 
truOng tiêp nhân ho so và 
chuyên Phông tài nguyen nuOc 
giâi quyêt. 
(2) Chuyên viên kiêm tra tInh hçip 
1, nêu chub hçip l so vOi quy djnh 
thi hi.rOng dan cho tO chüc bô sung, 
hoàn thin. 
- Lânh do PhOng Tài nguyen 
nuôc và KTV và chuyên viên 
chi trI phOi hçip vOi các sO 
ngãnh cO lien quan và UBND 
huyn noti cO cOng trmnh kiém tra 
hin truOng (neu can thiêt) và 
thâm dlnh  hO so. 
- Chuyén viên dir thão tO trInh 
và giãy phép. 
- Lânh do PhOng Tài nguyen 
nuOc và K1'TV kiêm tra k 
nháy. 
(3) Lành dao Sà k duyêt tO 
trInh. 
- Lãnh dao UBND tinh k duyt 



01 ngày; 
gi1: 8 

giy phép chuyn nhuqng quyn 
khai thác tài nguyen nuâc sau 
khi có két qua gri ye So Tài 
nguyen và Môi trueing. 
(4) Bô phn tiép nh.n va trá két 
qua SO Tài nguyen và Môi 
trueing trã két qua cho to chCrc, 
cá nhân. 

01 ngày; 
giei: 8 

08 ngày; 
giei 64 

Tong cong 
20 ngày; 

i?v: 160 

I BuOc I Tiêp nIin ho so 

  

Chü tn diêu phôi thârn 
djnh 

BuOc 2 

Thãm djnh phé duyt 

BuOc 3  Phé duyt 

4 Buic 4 Trã kêt qua 

B phn tiêp nhn và 
trã kêt qua tui 
TfPVHCC tinh;. 

tir có chuyn nirrc tir ngun nirIvc lien tinh, dir in du tir xáy 11. Ly kin Uy ban nhân dan cp tinh d(1 vói các dir in du 
dyng ho, dâp trên doug chInh thtic hru vyc song lien tinh 

Bô phn tip nhn và 
trã kêt qua ti 
TIP VHCC tinh;. 
- LAnh dao  phOng 
phân cOng. cOng chüc 
PhOng tài nguyen 
nuOc và KU V thãm 
djnh và thi 1 hO so 
- Lânh dao PhOng Tài 
nguyen nuOc Va 
KTTV và chuyên 
vien.  
- Chuyën vién 1p du 
tháo tO trInh và Van 
bàn lay kiên. -  
- Lãnh dao PhOng Tài 
nguyen nuOc Va 
KTTV kiêm tra và k 
nhãy 
-  LAnh &io  Sâ  K>'  07 ngày:  

(1) Bô phn tiép nhn và trà kt 
qua SO îàî nguyen và MOi 
trueing tiêp nhn ho sb và 
chuyên Phông tài nguyen nuOc 
giái quyêt. 
(2) Chuyén vién kiêm Ira tInh hcip 
l, nêu chua hçip l so vOi quy dinh 
thI huOng dan cho tO chrc bO sung, 
hoãn thin. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV chü In phOi hçp 
vOi các sO ngành có lien quan và 
UBND huyn ncri CO cOng trmnh 
kiém tra hin trueing và thâm 
djnh ho s. 
- Chuyên vién d tháo tO tnInh 
và van bàn lay kiên. 
- Lành dao PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiém tra k vã 
nháy. 

30 ngày; 
giei 240 

02 ngày; 
giei: 16 

03 ngày 
giei: 24 

Các sO 
ngãnh 

có 
lien 

quan va UBND 
UBND tinh 

cap 
huyn 
fbi có 
cong 
trInh 



'4r 
duyt ti trinh. gi&: 56 (3) LAnh do So k duyt tO 

qua g&i ye SO Tài nguyen và 
Môi trirOng. 
(4) B phãn tiep nhãn va trá két 

* . .. * 

qua So Tat nguyen va Moi 
trithng trá két qua cho to chirc, 
Ca nhân. 

*\t"  - Lãnh dao UBND 
Van ban 

4 

,Y 

Tra ket qua 
B' h ti p p

• . 
tra ket qua tal 01 ngãy; 

.. 

gici: 8 
Bi.rcic 4 

A Tong cng 
67 ngày; 
giô': 536 

12. Cp giy phép hành ngh khoan nuroc dirol dt juy mô vtra và nhO 

2 

BirOc I Tiêp nhn ho so 
Bô pbn tiép nhn và 
trá két qua ti 

01 •! 8 ' 
g 

Các sO 
ngành 

co . 
lien 

quan 

- 

1) Bô phn tip nhn và trã kt 
qua SO Tài nguyen và MOi 
truOng tiEp nhn h so và chuyn 
Phông tài nguyen nuOc giãi 
quyét. 

. (2) Chuyen vien kiem Ira tinh hçip 
I, nêu chira h9p I so vOl quy djnh 
thI huOng dn cho to chirc bô sung, 
hoàn thién. 

- - - Lanh dao Phong Tai nguyen 
nuoc va KTTV va chuyen vien 
chü trI phOi h9rp vol các sO 
ngành Co hen quan kiém tra hiên 
truung (néu can thiêt) và thãm 
djnh hO so. 
-  Chuyãi viéncbjthãogiãy phép. 
- LAnh do PhOng Tài nguyen 

CC th; 

Buoc2 

Chu tn dieu phoi tham 
dith 

- LAnh do phông 
phãn cong. cOng chcrc 

.. . 
Phong tal nguyen 

03 ngay; 
. )4 g - nuOc và KTTV tham 

dinh và th,i l hO so 

Thãm djnh phê duyét 

- LAnh dao Phông Tài 
nguyen nuoc va 

. 
KTTV va chuyen vien 

07ngay; 
gio56 

- Chuyên vién Ip dir 
thão giây phép. 

01 ngày; 
glO 8 

- LAnh dao PhOng Tài 
nguyen nuOc và 
KTTV kim tra và k 
nháy. 

01 ngày; 
giO 8 

Buoc Phe duvet 
- - 

Lãnh dao SO kv duvét 
. . - . Giay phep hanh nghe 

02 ngày; 
gia 16 

flLtOC V KTTV kiêm tra và k 
nhay. 



4 Buâc 4 

3 Buâc 3 Phé duyét 
Lãnh dao S ky duyêt 02 ngày: 
Giãy phép  hành nghé giO 16  

Trâ két qua 
B phn tip nhn và 
trá k& qua tai 
TFPVHCC tinh; 

01 ngãy; 
giä 8 

1 BuOc I Tip nhãn ho sci 

Bô phan tip nhn và 
trã két qua tai 
TI'PVHCC tinh; 

- LAnh dao phông 
phân công, cong chCrc 
PhOng tài nguyen 
nuOc và KTTV thãm 
dinhvàthulyhôsa 

01 ngày: 
giY: 8 

03 ngày: 
gi& 24 

- Chuyên vién 1p du 
thão giãy phép.  
- LAnh dio Phông îàî 
nguyen nirOc Va 
KTTV kiêm tra và k 
nháy.  

('hU In diêu phôi thâm 
djnh 

Tang cong 

I3.Giahan i he hànhnhêkhoannircdu*idat 

16 ngiy; 
là 128 

u môvü'avànhó 

BisOc 2 

Thâm dinh phé duyt 

07 ngày: 
giO 56 

01 ngày 
gi? 8  

01 ngày: 
giô 8 

- LAnh dao Phông Tài 
nguyen nuOc và 
KTTV và chuyên viên  

Các sO 
ngành 

có 
lien 

quan 

(3) Lârih dao Sâ k duyt giy 
phép theo su üy quyên cüa 
UBNDtinh 
(4) B phân tiêp nhãn và trã két 
qua So Tài nguyen và Môi 
trung trã kêt qua cho t chüc, 
cánhân. 

1) BO phn tiêp nhãn và trã két 
qua SO Tài nguyen va Môi 
tru?Yng tiép nhãn hO sa và chuyên 
PhOng tài nguyen nuOc giài 
quyêt. 
(2) Chuyên viên kiém tra tInh hçip 
1, nu chua hcip 1 so v&i quy djnh 
thI htrOng dan cho tO chrc bO sung, 
hoãn thin. 
- Lãnh dao PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV chü tn phôi hcip 
vOi cac sO ngành cO lien quan 
kiêrn tra hién truOng (nêu can 
thiêt) và thâm djnh hO sa. 
- Chuyên viên du thão giây phép 
giahn. 
- Lãnh do Phông îàî nguyen 
nuOc và KTTV kiêm tra và k 
nhãy. 
(3) Lãnh dao SO k duyt giãy 
phép theo si üy quyén cua 
UBND iinh 



khoan nuOc dual dat. 
Bô phn tip then và 
trã kêt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

01 ngày; 
giO 8 

Bô phn tiép nhn và 
trã kêt qua tai 
TTPVHCC tinh; 

0,5 ngày; 
giO: 4 

BuOc I Tiêp nhn h so 

  

Lãnh d?o  SO k' duyt 
Giãy phép hành nghC 
khoan nLrOc duOi dat. 

01 ngày; 
gk8 BuOc 3 Phé duyt 

   

Chü trI diêu phôi thâm 
djnh 

01 ngày; 
giO 8 

04 ngãy; 
g1032 

0,5 ngày 
iO 4 

Thãm dinh phê duyt 

0,5 ngày; 
giO4 

BuOc 2 

- Lãnh dio phông 
phân công, cong chüc 
PhOng tài nguyen 
nuOc và KTTV thãm 
dinh và thu I' ho so 
- LAnh dao Phèng îàî 
nguyen nuâc Va 
KTTV và chuyên 
Vien. 
- Chuyên vièn 1p du 
thão giãy phép.  
- Lãnh do PhOng Tài 
nguyen nuóc Va 
KTTV kiCm tra vã k' 
nháy. 

(4) B phn tiêp nhn và trã kêt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng trã kêt qua cho to chüc, 
cá nhân. 

14.0 Iai 'ia ihé, hànhn'hekhoanntrncdtróidat 'u môviravãnhö 

Các sO 
ngành 

có 
lien 

quan 

1) Bô ph.n tiêp nhn và trã kêt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
tnrOng tiép nhn ho so và chuyên 
Phông tài nguyen nuOc giãi 
quyêt. 
(2) Chuyên viên kiém tra tinh hçip 
1, nêu chua hçp 1 so vOi quy dinh 
thI huOng dan cho to chtrc bO sung, 
hoãnthiên. 
- Lãnh dio Phông Tài nguyen 
nuOc và KTTV và chuyCn viCn 
chU tn phOi hqp vâi cãc sO 
ngành có lien quan kiêm tra hiên 
truong (nêu can thiêt) vã thãm 
dinh ho so. 
- Chuyên viCri dy tháo giãy phép 
cap li. 
- Lãnh do Phông Tài nguyen 
nuOc Va KTTV kiém tra và k' 
nháy. 
(3) Lãnh dio SQ k' duyt cap lii 
giãv phép theo sir uy quvén cüa 
UBND tinh. 
(4) Bô phãn tiép nhãn vi tra kCt 
qua Sá I'ãí tguyên  ã MOi 

4 BirOc 4 Trá két qua 
Bô phn tiCp nhãn và 
trá két qua tii 
T'l'PVI-ICC tinh: 

0,5 ngày; 
gio•4 

 

    

     

I 



truôrng trà két qua cho t6 chüc, 
cá nhân. 

Tang cong 
8 ngãy; 
giô' 64 

7 

Buó'c 

BuOc 2 

Tiêp nhân h so 

Ch,i trI diu ph61 thãni 
djnh 

01 ngày; 
gi&: 8 

04 ngày; 
giô: 32 

22 ngày; 
gRv: 176 

01 ngày; 
gi& 8  

01 ngày; 
giO: 8 

05 ngày; 
giO: 40 

15. Tinh tin cp quyn khai thác tài nguyen ntrcrc di vói tru*ng hqp to cliü'c, Ca nhãn dã du'qc cp giy phép tru*c ngày Ngh 
dinh s6 82/20171ND-CP có hiu Iirc  thi hành  

15.1. TInh tin cp quyn khai thác tài nguyen niroc t161 vol truong hçrp t chirc, cá nhân dã dLrçrc cp giy phép tru*c ngày 
N2hi (111111 s 82/2017/ND-CP có hiu h.rc thi hành thuc thm  quyn S& Tài nguyen va Môi tnrông  

BuOc 3 

BuOc4 

Các sO 
ngãnh 

có 
lien 

quan 

Bô phn tiêp nhãn và 
trã kêt qua tai 
TIP VHCC tinh; 
- Lânh dao  phông 
phân công, cong chüc 
Phàng tài nguyen 
nuOc và KTTV thãm 
djnh và thii 1 ho so 
- LAnh dao  Phàng Tài 
nguyen nuOc và 
KTTV và chuyên 
vien. 
- Chuyên vién 1p dir 
thão Quyêt dirih. 
- Lãnh do Phông Tài 
nguyen nuOc vã 
KTTV kiêm tra và k 
nhãy. 
LAnh do SO k duyêt 
Quyêt djnh phé duyét 
tiên cap quyên tài 
nguyen nuOc. 
Bö phn tiép nhn vã 01 ngày: 
trâ két qua t?i giO: 8  

1) Bô phn tiêp nhn và trá kt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
tn.rOng tiép nhân ho so và chuyén 
Phông tài nguyen nuOc giãi 
quyêt. 
(2) Chuyén vién kiêm Ira tInh hçip 
1, neu chua hcip 1 so vOi quy djnh 
thI huOng dan cho to ch(rc bO sung, 
hoàn thin. 
- LAnh dao  Phông îàî nguyen 
nuOc và KTTV và chuyén vién 
chñ tn phOi hçvp vOl các sO 
nganh Co lien quan thâm djnh ho 
so. 
- Chuyên vién du tháo Quyét 
djnh. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiêm tra vã k 
nháy. 
(3) Lânh d?o  SO k duyt Quyét 
djnh theo sr üy quyên cüa 
UBND tinh. 
(4) Bô phn tiêp nhn và trã két 
qua SO îàî nguyen và Môi 

Thâm dinh phé duyt 

Phé duyt 

Trâ kt qua 



Phé duyt - Lãnh dao UBND 
tinh kv duyét Quyét 
djnh. 

3 Buôc 3 

Lãnh dao Sà K 03 ngày; 
duyt tä trInh. gi&: 24 

06 ngày 
g1o48 

Cãc sâ 
ngành 

có 
lien 

quan 

TFPVHCC tinh; trtr?mg trã kêt qua cho tO chrc, 
Ca nhân. 

Nh 
1 '1 nguyen ntnc doi vm trir ng hçrp to chtrc, cã nhán dã diroc cp giy phép trLroc ngày âp quyen khai thIc tài 

thi hành thu?c thm a u n UBND tinh 2O17/ND-CP có hiêu I c 

1 Buóc 1 

BtxOc 2 

BuOc4 

Chü trI diu phM thm 
djnh 

Fhâm dnh phê duyt 

Tip nhn h so 

Trãkitquá 
 tra ket qua ti gIg: 8 

- Chuyên vién 1p dir 
thào Ta trInh và Quyét 
djnh. 

B phãn tip nh.n và 
trã két qua ti 
TFPVHCC tinh; 
- Lânh do phông 
phãn công, cong chCrc 
Phông tài nguyen 
nuâc và KTTV thãm 
dinh Va thi 1' ho so 

- Lãnh do PhOng îàî 
nguyen nuâc và 
KTTV kiém tra va k 
nhãy 

- Lãnh dao Phông Tãi 
nguyen nithc và 
KTTV và chuyén 
vLen. 

Bô phãn tiép nhn và I ngày; 

19 ngày; 
giY 152 

01 ngày; 
giY: 8 

03 ngày; 
g1ä24 

01 ngày; 
giä: 8 

01 ngày; 
gi1: 8 

UBND 
tinh 

(1) B phn tiep nhn va trâ kêt 
qua So Tài nguyen và Môi 
tnrcmg tiêp nhn hO so và 
chuyén PhOng tãi nguyen nuOc 
giâi quyét. 
(2) Chuyén viên kiêm tra tmnh hçip 
l, néu chua hcip 1 so vOi quy dinh 
thI huOng dan cho tO chtrc. cá nhãn 
bO sung, hoàn thiên. 
- Lânh do PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV và chuyên vien 
chü trI ph6i hçp vOi cac sO 
ngành có lien quan thâm djnh ho 
so. 
- Chuyên vién du thão TO trInh 
và Quyêt dnh. 
- Lãnh do PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiêm tra và ky 
nhãy. 
(3) LAnh &io SO k duyt tO 
trInh. 
- Lãnh do UBND tinh k duyt 
Quyêt djnh sau khi CO két qua 
gui ye SO Tài nguyen và MOi 
truãrng. 
(4) Bö phn tiêp nhn và trá kêt 



Phé duyt 

Trã két qua 

Tiêp nhn h so 

Chü trI diu phi thm 
djnh 

BuOc 2 

Thm djnh phé duyt 

Buâc 3 

Biiâc 4 

I Brâc 1 

 

- Lãnh tao Phông Tài 
nguyen nuâc Va 
KTTV và chuyên 
vien. 

11 ngày; 
gRi: 88 

 

- Chuyên viên 1p dr 
thão Quyêt djnh.  
- LAnh do Phông îàî 
nguyen n(roc Va 
KTTV kiêm tra và k 
nháy.  
Lãnh dao So k duyt 
Quyêt dirih diêu chirih 
tiên cap quyên tài 
nguyen nuOc.  
Bô phn tiêp nhn và 
trã két qua ti 
TTPVHCC tinh: 

01 ngày; 
giO 8 

01 ngày 
giO: 8 

03 ngày; 
giO: 24 

01 ngây 
giO: 8 

TFPVHCC tinh;. qua Sâ Tài nguyen và Môi 
tru?mg trã kt qua cho to chcrc, 
cá nhãn. 

  

Ting cong 
35 ngày; 
•1à: 280 

  

16. Diu chinh tin cp quyn khai thác tãi nguyen niró'c 

- Lânh do phông 
phãn cOng, cOng chüc 
Phông tài nguyen 
nuâc vã K1'TV thâni 
dinh và thi 1 hO so 

Bô phn tip nhãn và 
trã kêt qua ti 
TTPVHCC tinh; 

02 ngày; 
giY: 16 

01 ngày; 
giv: 8 

n SO Tài n 

Các sO 
ngành 

có 
lien 

quan 

u en và Môi tru*n 
1) Bô phn tiêp nhn và trá kêt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng tiêp nhn ho so và chuyên 
Phông tài nguyen nuOc giái 
quyêt. 
(2) Chuyén viên kiêm tra tmnh hcp 
1, nêu chua hcp lé so vOl quy dinh 
thi huOng dn cho tO chCrc bO sung, 
hoàn thin. 
- Lath do Phông Tài nguyen 
nuOc và KTT'V và chuyên viên 
chü trI phôi hçvp vOl các sO 
ngành Co lien quan thâm djnh hO 
so. 
- Chuyên viên dr thão Quyet 
djnh. 
- Lãnh dao PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiêm tra và k 
nháy. 
(3) Lãnh do SO k duyt Quyêt 
dinh diêu chinh theo su üy quyên 
cUUBNDti1ih; - 
(4) Bô phn tiëp nhin và trã kêt 
qua SO Tài nguyen vã MOi 
tnr?mg Ira kêt qua cho tO chrc. 

16.1. Diu chinh tin c U n khai thác tài n U en ninvc thu c thm U 



ihãni dinh phe du\'êt 

- Lãnh dio Phông Tài 
nguyen nuâc và 
KTTV và chuyên 
vien. 
- Chuyên vién Ip du 
thão To trInh và Quyêt 
djnh. 
- LAnh dao  PhOng Tài 
nguyen nuóc và 
KTTV kiêm tra và k 
nháy  

9 ngày; 
gii 72 

01 ngày; 
giO: 8 

01 ngày; 
giO: 8 

- LAnh do SO K 02 ngày; 
duyt tO trinh. giO: 16  
- LAnh do UBND 
tinh k duyêt Quyêt 
dinh.  
Bô phn ti nhn và 0,5 ngày; 
trá kêt qua ti giO: 4  

Buàc 3 Phê duyt 

Buâc 4 Ira kEt qua 

04 ngày; 
gi032 

20 ngày; 
iô: 160 

u en khai thác tIi n' u en nLróc thu?c tham UBND tinh 

I Buc I 't'iêp nh.n h so 

B phn tiep nhn và 
trã kêt qua ti 
TFPVHCC tinh; 0,5 ngày; 

giY: 4 

Các sâ 
ngành 

có 
lien 

quan 

UBND 
tinh 

2 BuOc 2 

Chü trI diu phi thâm 
djnh 

- Lãnh dao phông 
phân công, cong chirc 
Phông tài nguyen 
nuâc và K1'TV thârn 
djnh và th%1 1 ho so  

02 ngày; 
giâ 16 

3 

(1) B phn tiêp nhn và trà két 
qua SO Tài nguyen và MOi 
truOng tiêp nhãn ho so và 
chuyén Phông tài nguyen nuOc 
giái quyêt. 
(2) Chuyên viên kiêm tra tInh hcip 
1, nêu chua hçip 1 so vOi quy djnh 
thI huOng dan cho to chüc, cá nhân 
bO sung, hoàn thin. 
- Lânh dto Phông Tài nguyen 
nuOc và KTTV vã chuyên viên 
chü trI phôi hqp vOl cãc sO 
ngành có lien quan thâm dnh ho 
so. 
- Chuyên viên du thão TO trlrih 
và Quyêt djnh. 
- Lãnh dao PhOng Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiém tra vã k 
nháy. 
(3) Länh djo SO k duyt to 
trInh. 
- Lânh do UBND tinh k duyt 
Quyt djnh sau khi có két qua 
gtii ye Sci Tài nguyen và Môi 
truOng. 
(4) Bô phãn tiêp nhãn và trá k& 
qua SO Tài nguyen vâ Môi 
truOng trá két qua cho tO chLrc. 



1TPVHCC tinh;. cá nhân. 

Tang cong 
20 ngãy; 
gb: 160 

lv. LINK V1C Kill TLT(NG THUY VAN 
1. Thu tu)c Cap phép ho,t dng dvr báo, cãnh báo khI tirçrng thüy van 

BuOc I Tip nhn h so 
B phn tip nhn và 
trã kt qua ti 
TTPVHCC tinh;. 

Cac So 
ngành 

có 
lien 

quan va 
UBND 

cap 
huyn 

. not co 
conz 

UBND 
tinh 

(1) B phn tip nhãn và tra kt 
qua Sv Tài nguyen và Môi 
tru?Yng tip nhn h so và 
chuyên Phông tài nguyen nuàc 
giãi quy&. 
(2) huyên viên kim tra tInh hçip 
I, néu chua hcip 1 so vâi quy djnh 
thI huâng dn cho M chüc b sung, 
hoàn thin. 
- Lãnh d?o  Phông îàî nguyen 
nuóc và chuyên viên chü trI phSi 
hp vói các so ngành có lien 
quan và UBND huyn nob có 
cOngtrinh kirn tra hin truOng 
và thâm djnh ho so. 
- Chuyên viên dir thão tO trInh 
và giây phép. 
- Lãnh dto Phông Tãi nguyen 
nuOc và KTTV kiêm tra và k 
nháy. 
(3) LAnh d?o  SO k duyt tO 
trinh. 
- Lãnh do UBND tinh k' duyt 
giAy phép sau khi có két qua gui 
ye SO Tài nguyen và Môi 
trirOng. 
(4) B phn tip nhn và trà kt -- 

2 BuOc 2 

Chü trI diu phi thm 
djnh 

- Lãnh do phông 
phãn công, cong chCrc 
Phông tài nguyen 
nuac va KT1'V thâm 
dinh va th%I 1 h 

0 gay;  

Thãm djnh phé duyi 

- - 

- LAnh dao  PhOng îàî 
nguyen nuOc và 
KTTV và chuyên 
vien. 

4ngày; 
gi 32 

- Chuyên viên lap du 
thão tO trInh và giy 
phép. 

1 ngày; 
giO: 8 

- LAnh dao PhOng Tài 
nguyen nuOc và 
KTTV kiêm tra và k 
nháy 

I ngày; 
giO: 8 

3 BuOc 3 Phë duyt 

- Lãnh do Sâ K 
duyt tO trInh. 

2ngày; 
giO: 16 

- Lãnh dao  UBND 
tinh k duyt Giãy 
phépchuyênnhucing. 

4 ngày; 
ojO 32 

4 BuOc 4 Ira két qua 
Bô phn tip nliãn a 
trá kt qua tal 
TTPVHCC tinh:. 

0,5 ngày: 
giO: 



0,5 ngày; 
gi&: 4 

01 ngày; 
gRr 8 

Thâm djnh phé duyt 

Phé duyt 

Trã két qua 

ChU trI diêu phi thâm 
djnh 

qua SO Tài nguyen và MOi 
truOng Ira kêt qua cho tO chrc, 
Ca nhãn. 

i, b sung, gia han giy phép ho,t dng dir báo, cãnh báo khI tirçrng thüy van 

1 Buic I 

4 

Buôc 2 

Bixcrc 3 

Buâc 4 

UBND 
tinh 

Bô phn tiêp nh.n và 
trâ két qua tti 
TTPVHCC tinh;. 
- Länh dao phông 
phân công, cOng chüc 
Phông tài nguyen 
nuOc và KTTV thãni 
djnh va thi) 1 ho so 
- Lãnh do Phông Tài 
nguyen nuOc Va 
KTTV và chuyên 
vien. 
- Chuyén viên 1p du 
thão tor trInh và giây 
phép. 
- LAnh dao Phông îãî 
nguyen niróc và 
KTTV kiêm Ira và k 
nhãy 
-  Lãnh dao Sâ K 
duyt tâ trInh.  
- Lãnh d?o  UBND 
tinh k duyêt Giãy 
phép chuyén nhwing.  
E3 phn tiép nh.n vá 
Ira kêt qua ti  

(1) Bô phn tiêp nhn và trâ két 
qua SO Tài nguyen và Môi 
trtr?mg tiêp nhn ho so và 
chuyên Phông tài nguyen nl.rOc 
giãi quyêt. 
(2) Chuyên viên kiêm tra tInh hçip 
1, nêu chua hçrp 1 so vOi quy djnh 
thi huOng dan cho to ch(rc bO sung, 
hoàn thin. 
- Lânh 4o Phông Tài nguyen 
ntrâc vá KTTV và chuyén viên 
chü tn phôi hçip vài các sO 
ngành có lien quan và UBND 
huyn noi có cOng tnmnh kiêm tra 
hin truOng vã thâm djnh hO so. 
- Chuyên vién dr thão to trInh 
và giây phép. 
- LAnh dao Phông Tài nguyen 
nuOc và KTTV kiêm tra k 
nháy. 
(3) Lãnh dao SO k2 duyêt tO 
trInh. 
- Länh dao UBND tinh k duyt 
Süa dOi. bô sung, gia hn giãy 
phép hoit dông dir bão. canh 
báo khi tuqng thUy van sail Lhi 

  

Các so 
ngânh 

có 
lien 

quan va 
UND 

cap 
huyn 
ncii có 
cong 
trInh 

 

4 ngày; 
giô32 

 

I ngày; 
giâ: 8 

1 ngày; 
gi?1: 8 

 

2 ngày; 
gi&: 16 

4 ngãy; 
gi&32 

 

05 ngày: 
giâ: 4 

 

Tiêp nhn ho so 



Tang cong 

thu van 

0,5 ngày; 
giô: 4 

0,5 ngày; 
giJ 4 

I ngày; 
giô 8 

Tip nhn h so 

Chü trI diu phi thm 
djnh 

i'hiin dinh pli duyt 

Buóc I 

Buâc 2 

I 

Co két qua gcri v So Tài nguyen 
và Môi truOng. 
(4) B phn tiép nhtn và trã két 
qua SO Tài nguyen va MOi 
tru?Yng trâ kêt qua cho to chüc, 
cá nhân. 

TI'PVHCC tinh; 

Thu tuc Ca  he' hoat dôn dir báo, cãnh báo khI tLr 

Các sâ 
ngành 

có 
lien 

quan và 
UBND 

cap 
huyn 
ncii Co 
cong 
trInh 

UBND 
tinh 

Bô phn tip nhãn và 
trâ két qua ti 
TfPVHCC tinh; 
- LAth do phàng 
phân công, cong chirc 
Phông tài nguyen 
nuâc và KTTV thâm 
djnh và thi 1 ho so 
- LAnh dao  Phông Tài 
nguyen nuâc Va 
KTTV và chuyên 
viên. 
- Chuyên viên 1p dir 
thâo ty trInh vâ dir 
thão giây phép. 
- LAnh dao PhOng Tài 
nguyen nuâc Va 0,5 ngày; 
KTTV kiêm tra và k gR: 4 
nháy 
- LAnh dao Sâ K 0,5 ngày; 
duyt t& trInh. gi?: 4  
- 1..Anh djo UBND I ngày: 
tinh  k yt GiAy j8  

(1) Bô phn tiêp nhn và trA k& 
qua SO Tài nguyen và Môi 
truOng tiêp nhn ho so và 
chuyên PhOng tài nguyen nuOc 
giãi quyét. 
(2) Chuyên viên kiêm Ira tInh hcxp 
l, néu chua hçp l so vOl quy djnh 
thI huOng dn cho to chüc bO sung, 
hoàn thiên. 
- LAth do PhOng Tài nguyen 
rnxOc và KTTV và chuyén viên 
chü trI phôi hçip vOl các sO 
ngành CO lien quan và UBND 
huyn ncii có cOng trInh kiêm tra 
hin tnthng (nêu can thiêt) và 
thâm djnh hO so. 
- Chuyén viên du tháo tO trInh 
và giây phép. 
- LAnh dao PhOng Tâi nguyen 
nuOc và KTTV kiCni tra vã k 
nháy. 
(3) LAnh dao  So k duyt tO 
trInh. 

BuOc 3 PhC duyt 

0,5 ngày; 
già: 4 



- Lânh dto UBND tinh k duyt 
Cap 1i giây phép hot dng dij 
báo, cãnh báo khI tuçing thüy 
van, sau khi có kêt qua gri ye 
So Tài nguyen và Môi trtrOng. 
(4) Bt phn tiép nhn và trã kêt 
qua SO Tài nguyen và Môi 
triiOng trã ket qua cho to chác, 
cá nhân. 

( 

4 

Tong cong 

Bô phn tiEp nh.n và 
trã k& qua tai 
TTPVHCC tinh;. 

0,5 ngãy; 
gi: 4 

I 

 

Btrnc I 

 

liêp nhin ho so 

Buàc 2 
Chü trI diêu phi thãm 

dnh 

  

Bô phn Tiêp nhn và 
trâ két qua ti Trung 
tam phyc vy hành 
chInh cOng tinh 

Tnx&ng phOng Quy 
hoach Do dc 

0,5 ngày; 
giO: 04 

0,5 ngãy; 
gi?Y: 04 

Cong chtrc PhOng Quy 
hoach Do dac 

01 ngày; 
giO: 08 

Viên chüc Vàn_phOn  03 ngày; 

V. LiNH VIIC DAT DAI 
A • A • A A A 1. then chinh quyet d1nh thu hoi dat, giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen rnic dich sir dyng dat cua Thu t1r0ng Chinh phu 

dã ban hãnh tru*c ngày 01 tháng 7nàm2004 
Bô phn Tiêp nhn và trà két 
qua ti Trung tam ,phyc vy hành 
chmnh cong tinh tiêp nhn ho so 
vã chuyén ho so cho PhOng Quy 
hoch Do dac. Th&i gian thijc 
hin 0,5 ngày. 
TruOng phOng Quy hoach Do dac 
phãn cOng và chuyén ho so cho 
cOng chrc thy 1. Th&i gian thirc 
hin 0,5 ngày  
COng chrc Phông Quy hoach Do 
dic chuyên hO so cho Van phOng 
dang k dat dai hoc Chi nhãnh 
VAn phông dang k dat dai thrc 
hiên vic trich do dja chInh hoc 
trIch luc ban do dja chInh. Thri 

sian tliirc hin 01  ngãy.  

II 
Viên chCrc VAn phOng dang ky dat 



• clang k dt dai hoc 
Chi nhárih V phông 
clang ic? clt dai 

giô: 24 dai hoc Chi nhánh Van phông 
clang k dt dai chuyn trIch 1ijc 
trIch do dja chmnh hoc trIch h1ic 
ban d dja chinh cho cong chirc 
Phông Quy hoach Do dac. Th&i 
gian thrc hin 03 ngày. 

Th.m djnh trInh phê 
duyt 

Cong chirc Phông Quy 
hoach Do dc 

01 ngày; 
gi&: 08 

Cong chIrc Phông Quy hoach 
Do dc Ip Ti trInh, dir tháo 
Quyét dinh trInh Truâng phông 
Quy hoch Do dc. Th?i gian 
thirc hin 01 ngày. 

- 

TruOng phông Quy 
hoch Do dac 

0,5 ngày; 
giO: 04 

Truông phOng Quy hoach Do 
dc xem xét và k nháy vào To 
trInh, dir thâo Quyt djnh, trInh 
lãnh do SO k duyêt. ThOi gian 
thrc hin 0,5 ngày. 

Lânh do SO 
01 ngày; 
giO: 08 

Lânh dao SO k) duytt vâ chuyen 
cho cong chiic Phông Quy hoach 
Do dac d chuyn ho sc cho Van 
phông IJBNTJ tinh. Thai gian thirc 
hiên 01 ngày 

3 Biróc 3 Phé duyt UBND tinh 
05 ngày; 
gb: 40 

UBND tinh k quyét djnh thuê 
dAt hoc giao dAt. Thai gian thijc 
hin 05 ngày 

4 BuOc 

Chuyên thông tin dja 
chInh, thông báo don giá 
và cAp Giây chtng i1hn 

quyên scr dung dat 

Cong chirc Phông Quy 
hoach Do dc 
Vién chirc Van phông 
dang k dAt dai 
Cong chrc PhOng 
Dang k' Thng ké 
Lãnh dao SO 

I  - 

5,5 ngay 
glO: 44 

Ciic 
Thuê 
tinh 

COng chc Phông Quy hoch 
Do dc chuyn quyét djnh thuê 
dAt hoc giao dat cho Viên chrc 
Van phông clang k) dAt dai dê 
chuyên thông tin dba  chinh cho 
Cic Thué tinh và in Giây chrng 
nhn GlAy chirng nhn quyn su 
dicing dat, quyên sO hru nhà 0 và  



flAe. 

/ .. * 
'\ 

\' 
tài san khác gn 1in vâi dat. 
Thii gian thrc hin 0,5 ngày. 
Trong thii gian 05 ngày: 
Cic ThuE tinh xác djnh, gtri 
thong bao dan gia thue dat hoc 
giao dat chuyên cho Sâ Tài 
nguyen và Môi tru&ng dé k 

* 

Hçip dông thué dat (dôi vài 
trueing hçip thué dat) và thông 
báo nghTa vi tài chInh cho ngithi 
sCr diing dat. Then gian thc hin 
05 ngày. 
Viên chCrc Van phông dang k 
dat dai in Giây chCmg nhãn quyên 
sir diing dat, quyên so hüu nhà 0 
và tài san khác gän lien vOl dat 
trInh cong chüc Phàng Dang k 
Thông ké thâm dlnh.  ThOi gian 
thurc hiên 02 ngày. 
COng chcrc Phông Dang k 
Thông ké trmnh lAnh do So k 
Giãy chüng nhn quyên str diing 
dat. quyén sO hu nhà 0 và tãi 
san khác gAn lien vOi dat. Theyl 
gian thirc hin 01 ngày. 
Lãnh dto SO k? Giây chixng nhn 
quyên six dung dat, quyên sO hru 
nhá 0 và tài san khác gàn lien vOi 
dat và chuyên cho Cong chüc 
Phôn Dang k Thông ké dC 
chuyén cho Van phOng DKI)D 
sac) lixu và chuyén Bô phân Tiép 



() 

Cong chirc Phông Quy 
hoach Do dac 

Truing phOng Quy 
hoach Do dac 

Länh dao Sâ 

B phn Tip nhin và 
trã kt qua ti Trung 
tam phiic vii hành 
chmnh cOng tinh 

Buóc 5 
K Hcip dng thuê dt 

(dOi vâi tru?Yng hqp thué 
dat) 

0.5 ngày; 
gk: 04 

0.5 ngày: 
giG: 04 

0,5 ngày; 
giv: 04 

0,5 ngày; 
giY: 04 

20 ngày; 
gb: 160 

Buó'c 6 Ira k& qua 

Tong cng 

• 13ô phn Tiêp nhn vâ 0.5 ngày: 
Tin nhñn ho SO

Ira Lt qua ti Trung g: 04  I UUGC 1 

nhn và trâ két qua ti Trung thin 
ph%ic vi hành chInh cong tinh. 
Thii gian thrc hin 02 ngày.  
Cong chCrc Phông Quy hoach 
Do dac  soan thão Hçp dOng thuê 
dat trInh Trung phông Quy 
hoch Do dac.  Th&i gian thijc 
hin 0,5 ngày.  
Trung phông Quy hoch Do 
dac xem xét và k nháy vào du 
thão, trInh lânh dao  Si k duyt. 
Thii gian thuc hin 0,5 này.  
Lath dao  S&k Hçrp dông thué 
dat và chuyên cho cOng chirc 
PhOng Quy hoach  Do dc dê 
chuyên cho Bô ph.n Tip nhn 
va trã kêt qua ti Trung tam 
phic vu hành chInh cOng tinh. 
Thôi gian thçrc hin 0,5 ngày.  
Bô phn Tiêp nhn và trá két 
qua t?i  Trung tam phiic vi hành 
chmnh cOng tinh trã két qua cho 
nguii sCr dung dat. Th&i gian 
thuc hién 0,5 ngây.  

2. Thu tuc Thm dinh nhu cu sü dung dt; thâm dinh diu kiin giao dt, thuê dat khOng thông qua hInhthurc du gi quyn sü' 
dung dat, diêu kiin cho phép chuyên mijc dIch sü' dyng dat dê thyc hin dy an dãu tir dôi vol tO chüc, co' s& ton giáo, nguiôi Vi@ 
Narn (llnh cir & nirOc ngoài, doanh nghip có von dãu tir nuróc ngoãi, tO chirc ntrcrc ngoài có chü'c näng ngoai giao. 

Bô phàn Tip nIin và trá kt 
qua t?i Trung tam phc vu hành  



\ 

LI'44I 

— 
c;) 

tam phic vi hành 
chInh cong tinh 

chInh cong tinh tip nhn h6 so 
và chuyM h so cho Phông Quy 
hoich Do dac. Tkñ gian thirc 
hin 0,5 ngày. t1 4 s I 

2 

Chü tn diu phii thAm 
djnh 

TnrOng phông Quy 
hoch Do dc 

01 ngày; 
giei: 08 

Trueing phOng Quy hoch Do 
dc phãn cong và chuyn h so 
cho cOng chüc Phông Quy 
hoach Do dc th%1 1. Theii gian 
thrc hin 01 ngày. 

Bueic2 

Cong chCrc Phông Quy 
hoach Do dc 

02 ngày; 
giei: 16 

Cong chCrc Phông Quy hoch Do 
dc son tháo van ban 1y kin 
cüa S&, Ban ngành, UBND cap 
huyn noi có Mt trmnh Trueing 
phông Quy hoach Do dc. Thai 
gian thic hin 02 ngày. 

Trueing phông Quy 
hoachDodc 

01 ngày; 
giei:08 

Trueing phông Quy hoch Do 
dc xem xét và k nháy vào dr 
thão, trInh Iânh do Sei k duyt 
van bàn 1y kin. Theii gian 
thc hin 01 ngày. 

Lãnh dao SO 

- 

01 ngày; 
giei: 08 

Lânh do Sei k duyt van bàn 1y 
' kin chuyên cho cong chrc 

Phông Quy hoch Do dac  thi 1. 
Theii sian thuc hin 01 này. 

Thâm dlnh  trinh pliê 
duytt 

COng chüc Phông Quy 
hoach Do dac 

20 ngày; 
giei: 160 

So, Ban 
ngãnh, 
UBND 
cap 
huyen 
fbi có 
dat 

Cong chüc Phông Quy hoach 
Do dc chuyên h so và van bàn 
Iy ki,i cho Van thu dé 
chuyên cho SO, Ban ngành. 
UBND cap huyn nol có dat. 
ThOu gian thrc hin 01 ngày. 
Sau khi nhàn h so do SO Tài 
nguyen và MOi trueing chuyên 



din, Sâ, Ban ngãnh, UBND cp 
huyn noi có dat nm có dat gcri 
van ban tham gia kiên gop ye 
Sà Tài nguyen và Môi trueing. 
Th?ñ gian thrc hin 10 ngày. 
Cong chüc PhôngQuy hoch Do 
dac tong hcrp kiên tham gia cüa 
Sâ, Ban nganh, UBND cAp 
huyn ncii có dat nai có dat hoc 
báo cáo lAnh dao  Sâ t chirc bui 
hçp thâm djnh, son thão van 
ban thãm djnh trInh Truâng 
phông Quy hoch Do dac. Thji 
gian thrc hin 09 ngày. 

Truâng phông Quy 
hoach Do dc 

01 ngày; 
gi?i: 08 

Tmông phông Quy hoach Do 
dtc xem xét va k nháy vao du 
thão, trInh lAnh dao  S& k duyt 
van ban và chuyên cho cOng 
chc thu 1. Thôi gian thrc hin 
01 ngày. 

Bucic i Phe duvet Lath dao Sor 
03 ngày; 
gb: 24 

LAnh do So Tài nguyen vã MOi 
truOng k duyt và chuyên cho 
cOng chxc Phông Quy hoch Do 
dac de chuyên kt qua cho Bô 

. phn Tiep nhan va tra ket qua tai 
Trung tam phyc vy hành chInh 
cOng tinh. Thii gian thirc hin 
03 ngày. - 

4 Buorc4 Tra ket qua 

L_ 

B phn Tiêp nhn và 
trã kêt qua tai Trung 

. tarn phyc vy hanh 
chInh côngnh 

0,5 này; 
.. gicl: 04 

Bô phân Tiép nhn và trã kêt 
qua tai Trung tarn phuc vu hành 

- chinh cong tinh tra ket qua cho 
to chCrc, cci sO  tOn giáo,  nguOi  



-If) 
j,"- * 

z 
..4 ;- .p 

Tong cong 

Vit Nam djnh Cu nuàc ngoài, 
doanh nghip có von dau tu 
nixàc ngoài, to chCrc nixOc ngoài 
có chtrc nang ngo1i giao. Thai 
ian thrc hin 0,5 n a 

I BuOc I Tiép nhn h so 

Buóc 2 

A . A A A 9 S S S dau gia quyen sir dung dat doi vol dir an phai trinh co quan nha 
A . . A A A A dau tir ma nglro. xin giao dat, thue dat Ia to chtrc, co so' ton giao, 
tir nuoc n'oai, t chirc niroc n'oai có chuc nan' n'oai 'lao. 

B ph.n Tiêp nhn vã trá kêt 
qua t?i Trung tam phc v11 hành 
chInh cong tinh tiêp nhn hO so 
vâ chuyên ho so cho PhOng Quy 
hoach Do dac. Thai gian thuc 
hiên 0,5 ngày.  
Truâng phông Quy hoch Do dc 
phãn cOng và chuyên hO so cho 
cong chrc thi 1'. Thai gian thirc 
hiên 0,5 ngày.  
Cong chüc PhOng Quy hoch Do 
dc chuyên ho so cho Van phông 
dang k dat dai hoc Chi nhánh 
Van phông dang k dat dai thiic 
hién viêc trIch do dia chInh hoãc 
trIch h1c bàn dO dja chInh. Thai 

sian thuc hién 01 ngãy.  
Vién chCrc Van phOng dang k dat 
dal hoc Chi nhánh Van phông 
dang k dat dai chuvên trIch luc 
trIch do dia chInh hoäc trIch Jiic 
bàn dO dia chInh cho cOn chLrc 

Chü tn diu phOi thAm 
dinh 

A .. A A A 3. Thu tuc Giao dat, cho thue dat khong thong qua hinh thurc 
nuroc có (ham quyn xét duyt hoc phãi cp giây chtrng nhn 
n'irài Viêt Nam dinh cuo niroc noài, doanh n'hiês covn dâu 

Cong chüc PhOng Quy 
hoach Do dac 

Truàng phông Quy 
hoach Do d?c 

Bô phn Tiép nhn và 
trã kêt qua ti Trung 
tam phuc vii hành 
chInh cong tinh 

Viên chtrc Van phông 
dang k dat dal hoãc 
Chi nhánh Van phOng 
dãng k dat dai 

01 ngày; 
giâ: 08 

0,5 ngày; 
gb: 04 

0,5 ngày; 
gicf: 04 

03 ngày: 
gia: 24 



Phông Quy hoch Do dac. Thii 
gian thrc hin 03 ngày. 

ThAin djnh trInh phé 
duyt 

Cong chtrc PhOng Quy 
hotch Do dc 

01 ngày; 
giv: 08 

Cong chüc Phông Quy hoach 
Do dac 1p Th trInh, dr thão 
Quyt djnh trInh Truâng phông 
Quy hoch Do dic. Thai gian 
thrc hin 01 ngày. 

Tnràng phông Quy 
hoch Do dc 

0,5 ngày; 
gia: 04 

Trucng phông Quy ho?ch Do 
dac xem xét và k nháy vão Tei 
trInh, dr thâo Quyt djnh, trmnh 
lãnh do So k duyt. ThOi gian 
thirc hin 0,5 ngày. 

LAnh dao SO 
o i ngày; 
gior: 08 

Lânh dac SO k duyt và chuyn 
cho cOng chüc Phông Quy ho?ch 
Do dac d chuyn ho sq cho Van 
phông IJBND tinli. Thai gian thi:rc 
hiên0l ngày. 

3 BuOc 3 Phé duyt UBND tinh 
05 ngày; 
gia: 40 

UBND tinh k quyt djnh thuê 
dt hoc giao dAt. ThOi gian thrc 
hin 05 ngày. 

4 BuOc 

- 

Chuyn thông tin dja 
chInh, thông báo don giá 
và cAp Giây chrng nhn 

quyên su diing dat 

- 

Cong chtrc Phông Quy 
hoach Do dic 
Viên chrc Van phông 
dang k dAt dai 
Cong chrc Phông 
Dang k Thông ké 
Lath do So 

5,5 ngày; 
g1ô: 44 

Cuc 
Thué 

Cong chrc Phông Quy hoch 
Do dc chuyn quyêt dinh thuê 
dt hoc giao dat cho Viên chrc 
Van phông dang k Mt dai d 
chuyn thông tin dja chInh cho 
Cic Thuê tinh và in Giãy chCrng 
nhn GiAy ch(rng nhn quyn str 
dyng dAt, quyn sO hthi nhà ô va 
tài san khác gn 1in vOi Mt. 
Thai gian thrc hin 0,5 ngày. 
Trong thai gian 05 ngãy: 

 Cuc Thuê tinh xác  dinh, gui  



- 
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• 
\ 
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thông báo dan giá thuê dat hoc 
giao dat chuyên cho Sâ 
nguyen và Môi tru1ng dé k 
Hçip dông thuê dat (dôi vôi 
trtthng hçrp time Mt) và thông 
bao nghia vi tai chrnh cho nguai 
sir dung dat. Thôi gian thic hin 
05 ngày. 
Viên chüc Van phông dang k 
dat dai in GiAy chüng nhn quyn 
sCr dung dAt, quyên sâ hthi nhà a 
và tài san khãc gãn lien vn dat 
trmnh cong ch(rc Phông Dang k 
Thng kê thAm dinh. Thai gian 
thijc hin 02 ngày. 
Cong chüc Phông Dang k) 
Thông kê trInh lânh dao  So k 
Giây ching nhn quyn sü dung 
dat, quyén sO hüu nhà 0 và tài 
san khác gan lien vói dat. Thai 
gian thirc hin 01 nay. 
LAnh do SO k Giây chüng nhn 
quyén su ding dat, quyén sO h&u 
nhà 0 vâ tãi san khác gãn lien vOl 
dat va chuyên cho Cong chüc 
Phàng Darig k Thông ké dé 
chuyên cho Van phông DKDD 
sao luu và chuyén B ph.n Tiép 
nhn và trã két qua ti Trung tam 
phyc vu hành chInh cOng tinh. 
ThOl gian thuc hién 02 ngày. 

* % - 

BuOc 5 Ky l-lçvp dông thuê dat Cong chcrc PhOng Qu 0,5 ngày    COng chüc PhOng Quy ho?ch  



BuOc 6 

Ting cong 
_____________ gi&: 160  

20 ngày; 

4. Thu tuc Giao dat, cho thuê dt không thông qua hInh thirc dáu giá quyn sir dung dt di vó'i dir an không phãi trinh co 
quan nha niroc co thm quvên xet duyêt, dir an không phai cip giy chirng nhân du tir, trurong hop không phãi lap dir an 
hr xiv dirng cong trInh nià ngu'à'i xin giao dài, thuê dat là to ch(rc, co s?r ton giáo, ngurôl Vit Naui dnh cu• if nirOc ngoãi, doanh 
nghip  Co v6n du turnuróc ngoài, tO chóc nirOc n'oài cO chile nan' noai lao 

Bô phn Tip nhn và 
trà Let qua t?i Trung 0.5 ngày; 
tarn phuc vu hành giâ: 04 
chinh cOng tinli 

BuOc I 

(d6i vài tru1ng hçip thuê 
dat) 

Trã kt qua 

Tip nhn h so 

hoach Do dac 

Truàng phông Quy 
hoch Do dtc 

Lãnh dao Sâ 

B phn Tip nh.n vã 
trã két qua ti Trung 
tarn phuc vii hành 
chinh cong tinh 

giY: 04 

0,5 ngày; 
gi?Y: 04 

0,5 ngày; 
giä: 04 

0,5 ngày; 
gi&: 04 

Do dc son thão Hçip dông thuê 
dat trInh Truing phOng Quy 
hoch Do dac. Th?i gian thrc 
hin 0,5 ngày.  
Truông phOng Quy hoach Do 
dc xem xét và k nháy vào du 
thão, trInh lãnh do So k duyt. 
Th&i sian thirc hin 0,5 ngày.  
Lành dao SO k Hçip dOng thué 
dat và chuyên cho cOng chcrc 
PhOng Quy hoach Do dac dé 
chuyên cho Bô phn Tiêp nhn 
và trã kêt qua tui Trung tam 
phic vu hành chInh cong tinh. 
Th?yi gian thrc hin 0,5 ngày.  
B phn Tiép nhn và trã kêt 
qua tai Trung tam phiic vii hànb 
chInh cOng tinh trã két qua cho 
ngtlOi sCr diing dat. Thai gian 
thirc hin 0,5 ngày. 

Bô phn Tip nhn và trá kt 
qua ti Trung tam phuc vii hành 
chInh cOng tinh tiêp nhn ho so 
vã chuyên hO so cho PhOng Qu> 
hoch Do dc. ThOi gian thirc 
hin 0.5jày.  



0,5 ngày 
giô': 04 

01 ngày; 
gki: 08 

03 ngày; 
giv: 24 

01 ngày; 
gii: 08 

0,5 ngày; 
gi?: 04 

Lãnh dao Sà 

1.  

Chü trI diêu phi thârn 
djnh 

Thãm diih trinh phé 
duyi 

Truâng phông Quy 
hoach Do dac 

Cong chüc Phông Quy 
hoach Do dic 

Vién chrc VAn phông 
dang k dat dai hoäc 
Chi nhánh VAn phông 
dAng k) dat dai 

Cong chüc Phông Quy 
hoach Do dac 

Truông phông Quy 
hoich Do dac 

Truông phông Quy hoach  Do dc 
phân cong và chuyn h so' cho 
cong chüc thii 1. Thi gian thirc 
hin0,5n:à 
COng chüc Phông Quy hoach  Do 
dc chuyên ho so cho VAn phông 
dang k dat dai hoc Chi nhánh 
VAn phông dAng k'fr dat dai thirc 
hin vic trIch do dja chInh hoäc 
trIch luc bàn do dja chInh. Thôi 
gian thrc hin 01 ngày.  
Viên chCrc VAn phông dAng k dat 
dai hoc Chi nhánh VAn phông 
dAng k2 dat dai chuyên trich hic 
trIch do dja chinh hoc trIch 1iic 
bàn do dja chInh cho cong chirc 
Phông Quy hoch Do dac.  Th&i 

Jian thuc hin 03 ngày.  
COng chrc Phóng Quy hoch 
Do dac lap To trinh, di.r thão 
Quyêt djnh trInh Twang phông 
Quy hoach Do dc. ThOi gian 
thirchin01 ngày.  
lruOng phông Quy hoch Do 
dac xem xét va k nháy vào TO 
trInh. du thào Quyêt djnh, trInh 
lãnh dao SO k duyt. ThOi gian 
thc hin 0,5 ngày. 
LAnh dao  SO k duyêt và chuyén 
cho côngchüc Phông Quy ho?ch 
Do dac dé chuyên hO so' cho van 

phôn UBND  tinh. ThOi gian 

01 ngày; 
gi&: 08 



thirc hin 01 ngày. 

3 Bixc 3 Phé duyt IJBND tinh 05 ngay, 
gicl. 40 

UBND tinh k quyt dinh thuê dt 
hoc giao dat. Thii gian thirc hin 
05 ngây 

4 BuOc4 

Chuyn thông tin dja 
chmnh, thông báo don giá 
và cap GiAy chCrng nh.n 

quyên si diing dAt 

Cong chüc Phông Quy 
hoach Do dac 
Viên chCrc Van phông 

g dai 
Cong chrc Phông 
Dang k Thông kê 
Lãnh do SO 

____ 

5,5 ngày 
gi?i: 44 

Cuc 
Thuê 

Cong chcrc Phông Quy hoach 
Do dc chuyn quyét cljnh thuê 
dt hoc giao dt cho Viên chüc 
Van phöng clang k dAt dai d 
chuyên thông tin dja chInh cho 
Ciic Thuê tinh và in Giây chirng 
nhn GiAy ch(ing nhn quyn sü 
ding dAt, quyn sâ hthi nhâ a vã 
tài san khác gA.n 1in vài dAt. 
Thii gian thic hin 0,5 ngày. 
Trong thii gian 05 ngày: 
Cuc Thué tinh xác djnh, gui 
thông báo &in giá thué dAt hoäc 
giao dAt chuyên cho So Tài 
nguyen và MOi truOng dé k 
Hçip ding thuê dAt (dôi vOi 
trueing hçp thuê dAt) và thông 
báo nghia vii tài chinh cho nguOi 
sr ding dAt. ThOi gian thrc hiên 
05 ngày. 
Viên chCrc van phong dthg k' 
dAt dai in GiAy chüng nhn quyên 
su dung dAt, quyn sO hüu nhà 0 
vã tâi san khác gAn lien vOl dAt 
trmnh cong chcrc Phông Dang k' 
Thông ké thAm djnh. ThOl gian 
thirc hin 02 ngày. 
Cong chuc Phông Dang ky 



UI%fy ") Th6ng kê trinh lAnh do So k 
Giay chirng nhn quyên scr ding 
dat, quyen sci huu nha a va tai 
san khác gãn lien vOi dat. Th&i 
gian thiic hin 01 này. 
Lãnh dio SO k Giây chtrng nhn 
quyên sCr dimg dat, quyén sO hihi 
nhà 0 và tài san khác gàn lien vOl 
dat và chuyn cho Cong chCrc 
Phôn Dang k Thông ké dê 
chuyên cho Van phông DKDD 
sao km và chuyên B phn Tiép 
nhãnvàtrãkêtquãtaiTrungtâm 
phiic vii hành chinh cong tinh. 
ThOl gian thc hin 02 ngày. 

'/' // 

-- 

5 Buoc 5 
K' H dn thuê dAt p g . (doi vai truang hap thue 

dAt' 
/ 

Cong chuc Phong Quy 
hoach Do dac 

- 

• 0,5 ngay; 
gb: 04 

Cong chüc Phông Quy hoch 
Do dac soan tháo Hap dong thué 
dat trinh Truang phong Quy 
hoach Do dic. Thai gian thc 
hiên 0,5 ngày. 

Trucng phông Quy 
hoach Do dac 

— 

0,5 ngãy; 
giO: 04 

TruOng phông Quy hoach Do 
dc xem xét và k nháy vào dir 
thão, trInh lânh dao SO k duyêt. •. 
Thai sian thrc hiçn 0,5 ngay. 

Lanli dio Sor 0,5ngay; 
• 04 gia. 

Länh dao  SOk Hap dOng thuê 
dat vã chuyén cho cong ch(rc 
Phông Quy hoach Do dac dê 
chuyeii cho Bc phan Tiep nhan 
va trá kêt qua t?i Trung tam 
phuc vii hành chInh cOng unh. 
ThOi sian thuc hiên 0,5 ngày. 

6 Btrâc 6 Trá ket qua 1 B phn Tiêp nhan và 0,5 ngây; Bô phn TiEp nhãn vâ trá két 



trã kt qua ti Trung 
tam phic vii hành 
chInh cong tinh 

giô 04 qua tai Trung tam phtc ,vi hành 
chInh cong tinh trâ kt qua cho 
ngu&i scr ding dt. Th&i gian 
thirc hin 0,5 ngày. 

Tôngcng 
20 ngày; 
giô': 160 

5. Thu tuc Chuyn muc dIch sir ding dt phãi dirçc phép cüa co quan nhà niró'c có thm quyn di vói t chrc. 

Buâc I Tip nhn h SO 

Bô phn Tip nhn va 
trá kt qua tii Trung 
tam phçic vii hành 
chmnh cong tinh 

0,5 ngày: 
gi1: 04 

B phn Tip nhn và trã kt 
qua tai Trung tam phic vi hành 
chInh cOng tinh tiêp nhn h so 
và chuyên h so cho Phông Quy 
hoach Do dc. Than gian thrc 
hin 0,5 ngày. 

2 Buàc 2 
Chü trl diu phôi thArn 
djnh 

Tri.râng phOng Quy 
hoch Do dc 

0.5 ngãy; 
giô: 04 

Truâng phông Quy hoch Do 
dc phân cOng và chuyn h so 
cho cong chüc thi 1. Thani gian 
thic hiên 0,5 ngày. 

COng chirc Phông Quy 
hoach Do dac 

0,5 ngày; 
gian: 04 

Cong chuc Phông Quy hoch Do 
dac chuyên h so cho van phOng 
dang k dt dai hoãc Chi nhanh 
Van phông dang ky' dAt dai thuc 
hin vic trich do dja chInh hoäc 
trIch hic ban dO dla  chInh. Thani 
gian thic hin 0,5 ngày. 

Viên chrc Van phOng 
dang k dAt dai hoc 
Chi nhánh Van phOng 
dang k dAt dai 

01 ngày; 
giô: 08 

Viên chuc Van phông dang k9 dAt 
dai hoc Chi nhánh Van phOng 
dàng k' dAt dai chuyn trIch hic 
trich do dia chinh hoãc trIch luc 
bàn d dta chInh cho cOng chüc 
Phông Quy hoich Do dic. Thani 
gian thirc hin 01 ãy. 

ThAm dnh trInh phé COng chtrc Phong Quy 0,5 ngày: I Cong chüc Phông Quy ho?ch 



duyt hoach Do dac gi?: 04 Do dac  1p Th trInh, d%r thâo 
Quyêt djnh trInh Truông phông 
Quy hoch Do dac.  Thii gian 
thc hin 0,5 ngày. 

Truâng phông Quy 
hoach Do dtc 

0,5 ngày 
gia: 04 

Truâng phông Quy hoch Do 
dac xem xét và k nháy vào Ta 
trInh, d%r thão Quyt ctjnh, trInh 
lAnh do Sâ k duyt. Thai gian 
thijc hin 0,5 ngày. 

Lãnh dao Sâ 
gio. 04 

Lãnh do Sâ k duyt và chuyên 
cho cong chtrc Phông Quy hoach 
Do dac d chuyn ho so cho Van 
phông UBND tinh. Thai gian thirc 
hin 0,5 ngày. 

3 Buôc 3 Phê duyt UBND tinh 
- 

05 ngày; 
gio. 40 

UBND tinh k quyt djnh 
chuyn mi1c dich sir diing dAt. 
Thai gian thic hin 05 ngày. 

4 BtrOc 4 

Chuyn thông tin dja 
chInh, thông báo don giã 
và cap Giây chüng nhn 
quyn sü dung dAt 

- 

Cong chüc Phông Quy 
hoch Do dc 
Viên chic Van phông 
dang d d 
Cong chüc Phông 
Dàng k Thng kê 
LAth dao So 

ngày 
giôr: 

Cijc 
Thus 
tinh 

— 

Cong chCrc Phông Quy hoch 
Do dc chuyn quyêt djnh 
chuyn mllc dIch sir ding dAt 
cho Viên chrc Vànphông dáng 
k dAt dai d chuyên thông tin 
dja chInh cho Cic ThuE tinh Va 
in GiAy ching nhn GiAy chirng 
nhn quyn sü diing dat, quyén 
sà hü'u nhà a và tài san khác gan 
Iin von dat. Thai gian thçrc hin 
0,5 ngày. 
Trong thai gian 05 ngày: 
Cic ThuE tinh xác dlnh.  gcri 
thông báo don giá cho Sà Tài 
nguyen và MOi truOng và thông 



báo nghTa vi tài chInh cho ngu&i 
sir ding dat. Th&i gian thijc hin 
05 ngày. 
Viên chCrc Van phông dAng k 
dat dai in Giây ch(rng nhân quyên 
sir ding dat, quyên sâ hfru nhà a 
và tài san khác gàn lien v&i dat 
trInh cong chirc Phông Dàng k 
Thông kê thâm dinh. Thôi gian 
thirc hin 02 ngày. 
Cong chirc Phông Dang k 
Thông kê trInh lãnh do So k 
Giáy chCrng nh.n quyên sir ding 
dat, quyên sO h€tu nhà 0 và tài 
san khác gan lien vOi dat. Thii 
gian thuc hin 01 ngày. 
Lânh dao SO k Giây chirng nhn 
quyên sCr dung dat., quyên sO hu 
nhà 0 và tãi san khác gan lien vOi 
dat và chuyên cho Cong chirc 
Phông Bang k Thông ké dé 
chuyên cho Van phông DKDD 
sao luii và chuyên Bô phãn Tiêp 
nhn và trã ket qua ti Trung tam 
phiic vv hành chmnh cong tinh. 
Th&i gian thirc hin 02 ngày. 

5 Buoc 5 Tra két qua 

Bô phn Iiêp nhn và 
tra két qua tai Trung 
tam phc v hanh 
chInh cOng trnh 

0,5 ngay 
gin: 04 

Bô phn Tip nhân và trã kt 
qua tai Trung tam phic vi hành 
chinh cong tinh tra két qua cho 
to chuc. cci s ton giao, nguoi 
Vit Nam djnh cu nuOc ngoâi. 
doanh nghip Co vOn dãu tu 



/ 
., S . S. 

rnroc ngoai, to chuc nuoc 
co chuc nang ngoai giao. Thcii 
gianthrchin0,5ngãy. 

6. Gia an str dung dt nông nghiêp cüa c s& ton giáo 

Buoc 1 Tiep nhan ho so 

B phn Tiêp nhãn và 
trã két qua tai Trung 
tam phic vii hanh 
chInh cOng tinh 

.. gb: 02 

Bô ph.n Tiêp nhn và trã kêt 
qua ti Trung tam phuc vii hành 
chInh cong tinh tiêp nhãn hO so 
va chuyen ho so cho Phong Quy 
hoach Do dc. Thai gian thirc 
hin 02 gRv. 

2 BuOc 2 

ChQ trI diêu phôi thâm 
dinh 

Trithng phOng Quy 
hoch Do dac g - 

Twang phông Quy hoch Do 
dc phân cong và chuyên ho so 
cho cong chüc thu 1. Thai gian 
thrc hin 02 giä. 

Tham dinh trinh phe 
duyet 

Cong chuc Phong Quy 
hoachDodac 

1 ,5 ngay; 
gb: 12 

Cong chrc PhOng Quy hoch Do 
dac thãm dinh và lap Ta trinh, du 
thão Quyet dinh trInh Twang . 
phong Quy hoch Do dac. Thori 
gian thrc hin 1,5 ngày. 

Trucmg phong Quy 
hoach Do dac 

gior: 03 

Twang phông Quy hoach Do 
dac xem xét và k nháy vào To 
trinh. du thao Quyet dinh, trinh 
lanh do So ky duyçt. 1 horn gian 
thuc hiên 03 giâ. 

Lãnh do Sâ gia: 04 

Lãnh dao Sâ k duyt và chuyen 
cho cOng chüc PhOng Quy hojch 
Do dac dé chuyên hO so cho Van 

phong UBNI) tinh. 1'hi gian 
thuc hiên 04 uia. 

3 Btróc 3 Phêduyt UBNI)tinh 02 ngày: UE3ND tinh k quyt_dtjiiê 



gi?: 16 dAt hoc giao dAt. Thii gian thirc 
hin 02 ngày. 

4 BuOc 4 
• 

Cap Giay chung ?" 
quyen su ding dat 

Cong chtrc Phông Quy 
hoch Do dc 
Viên chüc VAn phông 
clAng k'I dat dai 
Cong chrc PhOng 
DAng k Thông kê 
LAth do So 

02 ngày 
oir 16'  

Cong chirc Phông Quy hoch 
Do dc chuyên quyêt djnh gia 
hmn cho Vién chüc Yän phông 
clang k dAt dai dé in Giây 
chtrng nhin GiAy chüng nhn 
quyên sir dicing dat, quyén sâ 
hüu nba a và tài san khác gän 
1in vâi dat. Thai gian thirc hin 
02 giô. 
Vién chüc VAn phông dAng k 
dt dai in GiAy chmg nhn quyên 
sü ding dAt, quyên so hu nhà 0 

g.n 1in vOi dat 
trinh cong chüc Phông DAng k 
Thng kê thm dinh.  Th&i gian 
thuc hin 06 gi0. 
Cong chüc PhOng Dang k 
Thng ké trmnh lAnh do SO k 
Giy ch(mg nhn quyên sü diing 
dAt, quyn sO hihi nhà 6 và tài 
san khác gAn lien vOi dat. Thai 
gian thirc hiên 02 giO. 
LAnh d?o  SO k Giay chirng nhn 
quyn sCr ding dat. quyên sO hitu 
nhà 0 và tài san khác gAn lien vOi 
dAt và chuyn cho Cong chirc 
PhOng DAng ky Thông ké dê 
chuyn VAn phOng dang k dat 
dai trá cho Bô phãn Tiép nhn va 
trà kEt  qua ti Trung tam phyc  vu 



0 AN hành chinh cong tinh. Thii gian 
thrchin01ngày. 

( - 
Et qua 

Bô phân Tiêp nliân va 
trákEtquà Thing 

chInh côi1g 

01 giä 

Bô phãn Tiêp than va tra 
qmnâm hãnh 

nguai sir diing dat. Thai gian 
thirc hiçn 01 gici. 

Tng cong 
07ngày; 

7. Thu tyc dãng k quyn sü dung dt 1n du 

1 Buoc I Tien nhan ho so 
Trung tam phic viii 
hãnh chInh cong tinh 

0 5 nav 
gia: 4 -Tip nhn ho so 

-Kim tra nOi  dung h so; Cp 
nht chinh 1 bin dng h so 
da chInh, co sâ d 1iu dat dai. 
Luu tr€t ho so 

2 

- 

BuOc 2 

Kim tra nOi  dung hO so; 
Cp n1t chinh b2 bin 
dng ho so da chInh, co 
sa di 1iu dat dai. 

Van phông DKDD 
24 ngày; 
gia: 192 

3 Bi.thc 3 Luu trü ho so Van phông DKDD 0,5ngay; 
gio: 4 

Tong cng 

8. Thu tuc däng k5 dt dal In du di vol trirông hçrp dirqc Nhã ntró'c giao dAt d quãn i 

I Biroc I Tiep nhan ho so 
Trung tam phuc vu 

. 
hanh chinh Cong tinh 

0,5 ngày; 
. 

giâ: 4 

Khong 

. 
-Tiép nhn hO so 
- Kim tra ni dung h so; Cp 
nhât chinh 1' biên dông hO so 
. . 

dta chinh, co so du hçu dat dai. 
- Luu tr€i hO so 

2 Buoc 2 

Kim tra ni dung ho so; 
Cap nhãt chinh 1 biên 

. 
dong ho so da chink, co 
sâ dO 1iu dt dai. 

Van phong DKDD 
14 nqãy 
gb: 112 

3 Buâc 3 Luu tr hO so Van phông DKDD 0ngay; 
io: 4 

T6ng cong 
l5ngày; 

_glo: 120 



Không 

-Tiêp nhn ho so 
-Kiêm tra, xác nhãn vic xOa 
cho thuê, cho thué 1i, xOa gOp 
vn vão GCN; Cp nht chinh I 
bin dn ho so dja chInh, co sO 
d€t lieu dat dai 
-Ira kt qua. 

Trung tam phiic vu 
hãnh chInh cong tinh 

0,5 ngày; 
glO: 4 

03 ngy; 
là': 24 

9. Thu tuc xóa dan 'cho thuê cho thuê lal óvnbn 'U nsirdundt, u n ö hüu tài san an Iin vol dat. 

2 

3 

Trung tam phic vi 
hành chInh cong tinh 

0,5 ngày; 
gi?i: 4 Buàc 1 Tip nh.n h so 

Kim tra, xãc nhn vic 
xóa cho thuê, cho thuê 1i, 

Buâc 2 xóa gop vn vào GCN; 
C3p nht chinh 1 biên 
dng ho so dla chInh, Co 

so dii 1iu dat dai 

BuOc 3 Trã kt qua 

Tong cng 

Van phông DKDD 
02 ngày; 
giO: 16 

10. Thu tl?c  dàng k' bin dng v sfr ding dat, tài san gãn Iin vri dt do thay di thông tin v ngurà'i duVc  cp Giy chfrng nhn 
(dôi ten hoc giy tv phip nhân, giy to nhmn than, dla  chi); giãrn (liçn tIch thu'a dt do st lo' t,r nhién; thay doi v hn ch quyn 
sir dun' dt tha di v nhia vu tài chInh; (hay di v tài san  ãn lin v&i dAt so vói ni dung dã däng k, cAp GiAy chfrng nhn.  

0.5 ngây; 
giO: 4 

Trung tam phuc vu 
hành chinh cong tinh Tiêp nhân h so BuOc I 

Kiém tra. thâm djnh, trIch 
do dla  chinh thüa dat; gui 
thông tin dja chInh den co 
quan Thué 

04 ngày; 
glcf: 32 

Van phông DKDD BuOc 2 

Xác djnh nghia vii tài 
chin'h, gui Thông báo 
thc hin nghia vi tãi 
chinh. 

BuOc 3 (. quati thuê 
Coquan 
thuê: 03 

ngày Không 
Xác nhn ni dung biên 
dông vào GCN dA cap: 

BuOc 4 Cap nhãt chinh ly biên 
dông hO soda chinh, cv 
sO dt lieu  dat dai  

03 ngày; 
gi?Y: 24 

- Trung tam phuc vi hãnh chmnh 
cong Tiêp nhn ho so. 
- Van phOng DKDD: Kiêm tra, 
thâm dnh, trich do da chmnh 
thCra dat; gui thông tin dja chInh 
den coquanThuê 
-Co quan the: Xác djnh nghia vu 
tài chmnh, gui Thông báo thrc 
hién nghia vu tài chInh. 
- Van phOng DK.DD: Xác nhn 
ni dung biên dng vào GCN cia 
cap: Cap nhãt chinh ly bién 
dn hO so dia chInh. co sO dcr 
lieu dat dai. 
-Ira két qua. 

Van phông DKDD 
02 ngày: 
giO: 16 



0.5 ngày; 
gi: 4 

10 ngày; 
iô': 80 

2 

3 

Tip nhn ho so 
Trung tam phiic vii 
hành chInh cong tinh 

BirOc I 
0.5 ngãy: 

giG: 4 

Kim tra, thm djnh, Cp 
nht vào ho so dja chInh BirOc 2 

Trã két qua, thu phi, 1 
phI và liru trü ho so 

0.5 ngày; 
giô: 4 

Trung tam phic vi 
hành chInh cOng 

VAn phOng DKDD 

-Tiê nh.n ho so. 
- Kiem tra, thâm djnh, Cp nht 
vào hôso dja chInh. 
-Trá két qua, thu phi, 1 phi và 
liru trü ho so. 

BuOc 3 

Tong cong: 

12.  Thu tuc gia han sir dun dt n'oài khu con nhA  cao, khu kinh t. 

Bithc I 

 

Tip nhn h so 

BuOc 2 

Buâc 3 

Thm djnh nhu câu sr 
ding dat 

GCri thông tin dja chInh 
den co quan thué dé xác 
dinh nuhia vu tài chinh 

Xác djnh nghia vç tài 
chInh; gcri thông báo 
nghia vy tài chInh den 

BuOc4 

3 

t 
4. 

DAM 

I? 

Trung tam phic vi 
hành chInh cong tinh 

k& qua 

/Tông cng 

h.X • 11. Thu tiic dang ky xac 1p  quyen sir dyng hn che thtra dat hen ke sau khi duqc cap Clay chtrng nhn Ian dau va dang ky 
thay dôi, chirn düt quyên sir diing  han chê thira dat lien ké. 

Trung tam phic vi 
hânh chInh cong 

0,5 ngày; 
giOr: 4 

Sâ Tài nguyen và MOi 
tnrcing 

0,5 ngày; 
gi&: 4 

Co quan UBND 

VAn phOng DKDD 
0,5 ngày: 

gi&:4 

thuê: 3 
ngãy 

tinh: 

Co quan thuê 
03 ngày; 

- Trung tam phuc vy hành chInh 
công: Tiêp nhn ho so. 
- So Tài nguyen yà MOi tru&ng: 
Thâm djnh nhu câu su ditng dat. 
- VAn phOng DKDD: GCri thông 
tin dja chInh dn co quan thuE 
d xác djnh nghia vy tài chinh. 
- Co quan thud: Xác djnh nghIa 
vu tài chInh; gui thông bão 
nghia vy tài chinh den Trung 
tam phyc vi,i hãnh chinh cOng 



5 BxOc5 

 

Biràc 6 

8 

giO: 24 

0,5 ngày; 

glO: 4 

UBND tinh 

SO Tài nguyen vâ Môi 

tru1ng 

01 ngãy 

g1ô: 8 

SO Tài nguyen và MOi 
tru?Yng 

BuOc 1 Tipnhânhèso 

9 

Van phông DKDD 

Trung thin phic vi hành 
chInh cong 
TrInh UBND tinh k)2 
Quyêt djnh gia hn sCr 
ding dat. 
K quyt djnh gia hn sCr 
dung dat 

K hçip dng thuê dAt di 
v&i tru&ig hçip thuê dAt, 

BuOc 7 chuyn h so cho Van 
phông dang k dAt dai d 
thirc hin dang k. 

Xác nhãn ni dung dàng 
k' blén dng vào GCN; 

BuOc 8 chinh 1, cap nht biên 
clông vào ho so dja chInh 

Tong cng:  

Sâ Tài nguyên và Môi tru&lg: 
TrInh UBND tinhk Quyêt djnh 
gia h?n  sü dmg dat. 
- UBND tinh: K quyêt djnh gia 
hn sCr d%ing dat 
- Sc Tài nuyên và Môi tru?mg: 
K hçrp dông thué dat dôi vOl 
tnthng hçp thuê dat, chuyên ho 
so cho Van phông dang k dat 
dai dê thrc hin ctang k. 
-Xác nhn ni dung däng k 
biên dng vào GCN; chinh 1, 
cp nht bin dông vào ho so dja 
chInh. 
-Trã két qua. 

Trung tam phiic vii 

hành chmnh cong 

0,5 ngày; 

gi1: 4 

0,5 ngày; 

gi?: 4 

BuOc 9 Trã kt qua 

Không 

13. Thu tuc tách thira hoc hçp thira dt 
13.1 Tách thtra d thrc hiên k kt hop ding, van ban giao d!ch, 

Trung tam phuc vi 

hành chInh cong 

BuOc 2 

Trung tam phuc vii 
hành chInh cong  

- Trung tam phyc vy hành chInh 
cOng: Tiép nhãn hO so. 
- Van phOng DKDD: Kic'm tra: 
do dac dia chIrih: triiih k' trich 

lyc. 
- Trung tam phyc vi.i hanli chinh 
cOng: Ira két qua. 

3 BuOc 3 Ira két qua 

   

K iêm tra: do dc dia 
chinh: trInh k'' trIch luc 



0,5 ngày; 
gRi: 4 

Trung tam phic vi 
hành chmnh cong 

09 ngày; 
gi&: 72 

Van phông DKDD 

4(iêm tra; do dac  dja 
chmnh; in Giây chCrng 
nhn, trInh k GCN 

3 Buâc 3 
02 ngày; 
gi1: 16 

So Tài nguyen và Môi 
twang 

Ky Giây chüng nhãn và 
chuyên ho so ye 

VPDKDD 

4 BuOc 4 

5 Bwvc 5 

Van phOng DKDD 

Cp nhât chinh 1 biên 
dtng ho so dja chInh, co 
sO dt 1iu dat dai, chuyên 
Trung tam phc vi hãnh 
chinh cong 

Trã kt qua 

Trung tam phjc vi 
hãnh chInh cong 

- Trung tam phic vi hành chInh 
công: Tiép nhn ho so. 
- van phOng DKDD: Kiêm tra; 
do dc dja chInh; trInh k trich 
hic. 
- SO Tài nguyen và Môi tnrOng: 
K Giây chirng nhn vá chuyên 
hO so ye VPDKDD. 
- van phôn DKDD Cp nhât 
chinh 1 biên dng hO so dja 
chInh, co SO dU 1iu dat dai, 
chuyén Trung tam phuc vu hãnh 
chInh cong 

Trung tam phic vii hãnh chinh 
công: Ira két qua. 

14. Thu tuc ca doiGi chthi' nhãn u en si dung dat, quyen so' hthu nba o và tài san khIc gän lien v(ri dat. 

BuOc 1 

Bucc 2 

BtrOc 3 

Tip nhãn h so 

Kiêm tra, thâm djnh, xác 
nhn I do cap dOi. do dac 
dja chInh; 1p TO TrInh; 
chinh I, in GCN, trInh k 
GCN  
K Giãy chirng nhn. 
chuyên VPDKDD 

- Trung tam phiic vii hành chinh 
cOng: Tiêp nhn hO so. 
- Van phông DKDD: Kiém tra, 
thãm djnh, xác nhân 1 do cap 

dOi, do dc dia chinh; lap TO 
TrInh; chinh h. in GCN, trInh 
kGCN. 
- SO Tài nguyen và MOi truOng: 
Ky Giãy chirng nhn, chuvén 

Si Tài nguyen và Môi 02 ngày: 
truOng giO: 16 

0,5 ngày 
giO: 4 

03 ngày: 
giO: 24 

Không 

05 ngày; 
giô': 40  

1 L2 

ng cong 
X •( •h A u cau ca' lay chung nhan 

Tang cong 

03 ngày 
gi024 

0,5 ngày: 
giO: 4 

15 ngày; 
gio 120 

Không 

Trung tam phc vi 
hành chinh cOng 

Van phOng DKDD 



4 Buôc 4 
01 ngày; 

giO: 8 
Van phông DKDD 

Cp nht cci so dfr 1iu dja 
chinh, co sO dt 1iu dat 
dai, chuyén Trung tam 
phiic vii hành chinh cong 

VP.DKDD. 
- Van phOng DKDD: Cp nht 
Co SO d 1iu dja chinh, CO SO dt 
1iu dat dai, chuyên Trung tam 
phic vi hành chInh cOng. 
- Trung tam phi1c vi hành chInh 
con': Trãkêt .uã. 

Tong cng 

15. Thu tuc dInh chInh Cia chá'n 

7 ngãy; 
iO': 56 

iitiâii dã Ca ) 

Trã kt qua 
Trung tam phic vv 
hành chInh cong 

0,5 ngày; 
gi?: 4 5 Buâc 5 

BuOc 2 

BuOc 3  

Kiêm tra, 1p biên ban kêt 
1un ye ni dung và 
nguyen nhân sai sot, 1p 
hO so trmnh sO TNMT 
dinh chInh vào GCN dâ 
ca 

K dInh chinh Sal sot  

Van phOng DKDD 

SO Tài nguyen và Môi 
tru?Yng 

05 ngày; 
giO: 40 

02 ngày; 
giY: 16 

Trung tam ph1c vi 
hành chInh cOng 

0,5 ngày; 
giO: 4 

Tip nh.n h so BuOc 1 Không 

4 

 

BUOC 4 

 

Chinh 1. cp nhât bin 
dng vão ho so dja chInh 

Van phông DKDD 

Trung tam phc vi1 

hành chinh cOng 
BisOc 5 Trá kt qua 5 

2 

10 ngày; 
giôr:80 

16. Thu tic dang k và cp iy chüng nhIn qnyên sti' ding dat, quyn shih nhà ö vã tài san khác gãn lien vi dt ln du. 
Ddi v&i ho sa  rà soái dé cap giáy cho CáC co' so tOn giáo thl khong tInh th&i giwi chà kién  cüa các ngành. dja phwang,,)  j 

I BuOc I  TiEp nhn hO so Trung tam phçic vi 0.5 ngày; KhOng  - Trung tarn phc v  hành chInh 

Tong cong 

02 ngày; 
giO: 16 

0.5 ngày; 
giO: 4 

- Trung tam phiic v%i hành chInh 
cOng: Tiêp nhn ho so. 
- VAn phOng DKDD: Kiém tra, 
1p biên ban kt luân v nôi 
dung và nguyen nhân sai sot, 1p 
h so trInh sO TNMT dInh chInh 
vao GCN dâ cp. 

SO Tâi nguyen và MOi truOng: 
K dInh chinh sai sot. 
- VAn phOng DKDD: Chinh 1, 
cap nht bin dng vào h so dja 
chInh. 
- Trung tam phic vy hânh chInh 
công: Trá két qua. 



tra, trIch 1c, trIch 
.fl1 ?4p,  tham dnh, lay y kien 

\\W /0  quan (Theo dôi kiên 
* ' gop dôi vOi dat ton 
- giao) 

04 ngày; 
gi?Y: 32(*) 
(ngAt quy 
trInh chO 

kin 
gop ) 

Van phOng DKDD 

02 ngày; 
gil: 16 

Van phOng DKDD 

03 ngày; 
giO: 24 

Co quan thu 

02 ngày; 
gio: 16 

Van phông DKDD 

02 ngày; 
giO: 16 

SO Tài nguyen và Môi 
truOng 

BuOc 3 GOi thông tin dja chInh 
den co quan thué 

BuOc4 

Xác dnh nghia vi tài 
chInh và gCri den Trung 
tam phc vi hành chinh 
cong 

BuOc 5 Thão TO trInh, Biên tp 
GCN, trmnh SO TNMT 

BuOc 6 K GCN 

BuOc 8 Trá kt qua 

Cp nht chinh l biên 
dng ho so dja chInh, co 
sO d€r 1iu dat dai, 

Tong c)ng 

Van phOng DKDD 

Trung tam phc vi 
hành chInh cOng 

01 ngày; 
giO: 8 

O5 ngày; 
giO: 4 

l5ngày; 
gii: 120 

7 BuOc 7 

hành chInh Cong 

3 

4 

5 

Lay ) 
kién ctla 
SO Ni 
vi dOi 
vOi dat 

tOn giáo 

Co quan 
thuê: 03 

ngày 

cOng: Tiêp nhn ho so. 
- Van phOng DKDD: Kiêm tra, 
trIch 1tic, trIch do, thãm djnh, 1y 

kin co quan (Theo dôi kin 
gOp (cMt ton giao)(*) 
- VAn phOng DKDD: Gui s 1iu 
dja chInh dn co quan thu& 

-Co quan thu& Xác djnh Nghia 
V%i tài chmnh. 
- VAn phOng DKDD: Tháo TO 
trinh, Bién tp GCN, trInh SO 
TNMT. 
- SO Tài nguyen và Môi truorng: 
KGCN. 
- Van phOng DKDD: Cp nhât 
chinh 1 bin dng h so dja 
chInh, co sO dü 1iu dAt dai, 
- Trung tam phiic vi hành chInh 
cOng: Trá két qua. 

17 Thu tuc cAp giãy chuiig nhiri tIU\Cfl  sit dung Lit, qucn so hfru nha o va tat sn khn. gin Iin voi dI cho 
sidurng dAt Ian dau. 

L
(*)1ój vol ho SCI ia sOát clé  cap giáy cho các Ca  ci  tOn giuo thI khOng tin/i thai gian c/lO)' ki.,i cüa các ngành. dia  /)/iuvflg. 

ngiroi dã dAng Ic' quyén 



LAy 
kiên cüa 
SONi 
vu doi 
vOi dat 
ton giáo 

Không 

Co quan 
thuê 

1 Buàc 1 

2 Buâc 2 

3 Buôc 3 

4 Buc 4 

5 Buàc 5 

6 BuOc6 

7 BixOc 7 

8 BirOc 8 

Tiêp nhn ho so 

Kiêm tra, trIch hic, trIch 
do, thâm djnh, lay kién 
co quan (Theo dôi kin 
gop dôi vài dat ton 
giao)" 

Gui thông tin dja chInh 
dn co quan thuê 

Xác dinh ngMa vi tài 
chInh vâ g1ri den Trung 
tam phic vu hãnh chInh 
cong 

Tháo Ti trInh, Biên tp 
GCN, trInh Sâ TNMT 

K GCN 

Cap nht chinh l biên 
dông ho so dja chink co 
sâ d& Iiu dat dai, 

Ira kt qua  

Trung tam phuc vi 0,5 ngày; 
hãnh chInh cong giä: 4 

04 ngày; 

(*) (ngt 
giv: 32 

quy trinh Van phOng DKDD 
chr )' 

kin gop 

Van phông DKDD
1,5 ngày; 
gki: 12 

Co quan thuê
03 ngày; 
giô: 24 

Van phông DKDD
02 ngày; 
gRi: 16 

So Tài nguyen và Môi 02 ngày; 
tru?Yng giO: 16 

Van phông DKDD
0,5 ngày 

giO: 4 

Trung tam phiic vi 0,5 ngày; 
hành chinh cong gi: 4  

- Trung tam phic vi hânh chInh 
cOng: Tiêp nhân h so. 
- Van phOng DKDD: Kiêm tra, 
trIch luc, trIch do, thãm dlnh,  lAy 

kién Co quan (Theo dOi kin 
gOp (dAt ton giao)" 
- Van phOng DKDD: Gui s lieu 
dja chInh dEn co quan thuE. 

-Co quan thuE: Xác dinh Nghia 
tãi chInh. 

- Van phOng DKDD: Thão TO 
trinh. Biên tap GCN, trInh SO 
TNMT. 
- SO Tài nguyen và Môi truOng: 
K GCN. 
- Van phOng DKDD: Cap nht 
chinh 1 biEn &ng h so dja 
chinh, co sO d lieu dAt dai, 
- Trung tam phuc vu hãnh chmnh 
công: Trã kEt qua 

14 ngày; 
gio: 112  

— 18. Thu tuc däng ky cp CiAy chirng nhan quyén sir drng dt, quyên  sO hthi nhã ó và tài san khác gn lin vOl dAt IAn dAn di  

Tong cong 



- OAU 

V : :'\uI von dt ma chü son hüu khôngdi)ng thôi là ngirôi sü ding dat. 

ó ib nhãn h 
Trung tam phic vi 
hành chInh cong 

0,5 ngày; 
giâ: 4 

Co quan 
thuE 

Khong 

- Trung tam phic vi hành chInh 
công: Tiêp nhân ho so. 
- Van phông DKDD: Kim tra, 
thâm dmh, gui thông tn dia 
chInh den con quan Thué. 
- Con quan thus: Xác djnh nghTa 
vi tài chInh, gui Thông báo thirc 
hin nghia vi tài chInh. 
-Thão Ta trInh, Biên tp Giy 
chrng nhn. 
-K Giây chrng nhn. 
-Cap nht chinh ly biên dng ho 
sodja chInh, con sâ dU 1iu dt 

'. -Tra ket qua. 

2 

'z# 
tra, thm djnh, gCri 

%n ban phôi hap, Phiêu 
lay kién con quan lien 
quan (nu có); gui thông 
tin dja chInh dEn con quan 
ThuE; 

VAn phong DKDD 14 ngay; 
gin: 112 

B 2 UOC 

— 

3 

4 

B 3 uoc 

Xác djnh nghTa 
chInh và gcri dn Trung 
tam ph%ic vt hành chInh 
cong 

Co quan thue 
03 ngày; 
gia: 24 

Bt.rcc 4 Dir thão Ton trmnh, Bién 
tp Giay chung nhan 

van phong DKDD 
03 gày 
gia: 24 

5 
• iuoc Ky Giay chtrng nhan 

So Tai nguyen va Moi 
truong 

02 ngày; 
gin 16 

6 
- Buoc 6 

Cap nht chinh 1 bi&i 
. dong ho so dia chmh, con 

so d€r 1iu dt dai 

VAn phong DKDD 02 ngàv 
giO: 16 

7 BuOc 7 Ira kEt qua 
B phn tip nhn 
và trã két qua 

0,5 ngày; 
gin: 4 

Tôngcông 
- 

25ngày; 
gi&: 200 

19. Thá tuc dAng k thay dôi tài san gãn lin voni dt vào giy chung nhãn dä cp. 

I BuOc 1 
Tiép nhn ho so Trung tam phc vt 

hành chInh cong 
0,5 ngày 

giâ: 4 

KhOng 

- Trung tam phc vçi hãnh chInh 
công: Tiêp nhãn ho so. 
- Van phOng DKDD: KiCm tra 
hO so dang k', xác nhãn so dO 
tài san; xãc minh thirc dla  trong 

2 fluOc 2 
Kiém tra ho so dang k. 
xác niti SO do tài san: 
xác minh thirc dla  trong 

VAn phOng DKDD 04 ngày: 
giO: 32 



20. Thu tic 
nhãn chu en 

dang k, cap Giay chirng nhân quyen sir dung dat, quyen s& hini nhà ir Va tãi san khIc gàn lien vói dat cho ngirôi 
nhuon u n sir dun dAt mua nba or, con trInh xá d tron' các dir an hat t,4n nhà 0' 

Xác djnh nghia vii tài 
chmnh và gui den Trung 
tam phuc vii hành chinh 
CÔfl2 

Thãm tra ho SO. thão  to  VAn phông DKDD 

Co quan thu 
03 ngày; 
gi&: 32 

03 ngay; 

Coquan 
thué 

Không 

- Trung tam phuc vi hành chinh 
cOng: Tiêp nhãn ho so. 
- VAn phOng DKDD: Kiém tra; 
thAm tra, lap phiu chuyên thông 
tin dja chinh gui Co quan thu& 
- Co quan thu: Xác djnh nghia 
vu tài chinh, gui Thông báo thijc 
hién nghia v%1 tài chinh. 
- VAn phOng DKDD: Thãm tra 
ho so. thão tO trInh. biên tp 

truàng hçrp can thiêt; Gui so 1iu 
dja chInh dn co quan thu& 
- Co quan thu& Xác djnh nghia 
vu tài chmnh và gui den Trung 
tam phc vii hành chInh cong 
- Van phOng DKDD: Tip nh.n 
h so dA hoàn thãnh nghTa vii tài 
chInh, thrc hin chinh 1 bin 
dng. 
- Van phông DKDD: Cp nhãt 
chinh l bin dông h so dja 
chInh, co sà d lieu dAt dai. 
- Trung tam phuc vu hãnh chinh 
công: Trã két qua. 

6 Buc 6 Trã kt qua 
B phãn tiêp nhãn 
và trà kt qua 

0,5 ngày; 
giä: 4 

Tong cong 

Buâc I I 
Tip nhn h so Trung tam phuc vu 

hãnh chInh cong 
0,5 ngãy; 

giO: 4 

    

Kiérn tra; thãm tra, lap 
phiêu chuyén thông tin 
dja chInh gui Co quan 
thué 

Van phông DKDD 04 ngày; 
giO: 32 

Buâc 2 

Buâc 3 

4 Buc 4 

3 

L 

tru1ng hçip can thiêt; Gui 
so lieu dja chInh den cci 
quan thuê 

3 

 

Buâc 3 

Xác djnh nghTa vi1 tài 
chinh và gri den Trung 
tam phiic vu hãnh chInh 
cong 

Co quan thu 
03 ngày; 
giä: 24 

Co quan 
thuê 

4 BuOc 4 

Tiep nhn ho so dA hoàn 
thành nghia viii tài chInh, 
thirc hin chinh 1 biên 
don:. 

Van phông DKDD 
01 ngãy; 

giY: 8 

 

5 Brâc 5 
Cap nht chinh 1 bin 
dng hO so dja chInh, co 
sâ d Iiu dat dai 

Van phông DKDD 
01 ngày; 

gi&: 8 

 



- Trung tam phuc vii hành chinh 
công:Tiêp nhn ho so. 
- Van phUng DKDD: Kiêm tra 
ho so, chuyên ho so niêm yet 
den UBND cap xA; Dang tin trên 
phuong tiên thông tin dai  chUng 
3 so lien tiêp trong tru?ng hcip 
hop không rO dja chi cUa nguOi 
chuyên nhucing; Sau 30 ngãy 
(truOng hop có don dé nghj giái 
quyêt tranh chap thI huOng dan 
den co quan Co thãm quyên giãi 
quyét; truOrng hcp không có don 
dê nghj giãi quyêt tranh chap thI 
thuc hién buOc 3); TruOn hop 
tách mt phân thCra dat thi 
huUng dan thçrc hindo dc tãch 
ihüa truOc khi np ho so. 

KhOng 

SO Tài nguyen và Môi 
truOng 

Van phông DKDD 

trmnh, biên tp GCN 

\K)" Giy chrng nhn 

Cp nht chinh 1 bin 
dng ho so dja chInh, co 
so dtt 1iu dat dai 

giO 32 
02 ngày; 

giO 16 

02 ngày; 
giO: 16 

GCN. 
- SO Tài nguyen và Môi tru?Yng: 
K Giy chüng nhãn. 
- Van phông DKDD: Cp nht 
chinh 1 bin dng h so dja 
chInh, co SO dü 1iu dat dai. 
- Trung tam phic vi hành chInh 
công: Trâ kêt qua. 

BuOc 7 Ira kt qua 
Trung tam phiic vii 
hãnh chInh cong 

0,5 ngày; 
giO: 4 

15 ngày; 
gio': 120 

21. ThU tuc dãng k, cp Ciy chirng nhãn quyn si dung dt, quyn s6 hihi nhã U' và tài san khác gän Iin vol dt di vOl 
tru'ô'ng hçp dã chuyn quyên sü' dung dt truOc ngày 01 tháng 7 näm 2014 ma hen chuyn quyn dã duçrc cp Giy chirng nhân 
nhu'ng chua thy'c hin thU tic chuyên qun theo quy dinh.  

Ting cong 

I BuOc I 

BuOc 2 

Tip nhân h so Trung tam phuc VI:1 
hành chmnh cong 

Kim tra h so, chuyn 
ho so niem yet den 
UBND cap xA; DAng tin 
trén phucmg tin thông tin 
dai chUng 3 so lien tip 
trong truOng hop hop 
không rO dja chi cCia 
nguOi chuyên nhuqng; Van phông DKDD 
Sau 30 ngày (tru&ng hcrp 
có don dé nghj giãi quyét 
tranh chap thI huOng dn 
den co quan có thâm 
quyên giá quyêt; truOng 
hop không cO don dé ngh 
giãi quyêt tranh chap thI 
thtrc hién  buàc 3);  

0,5 ngày; 
giO: 4 

02 ngày; 
giO: 16 



4 

BirOc 5 5 
Van phông DKDD 01 ngày; 

gIG: 8 

6 
Si Tài nguyen và MOi 
trumg 

1,5 ngày; 
giä: 12 

Van phOng DKDD 
0,5 ngày; 

gil: 4 

8 
Trung tam phiic 

vv 

hành chInh cOng 
0,5 ngày; 

giô: 4 

Buâc 3 

Bixâc 4 

Buic 6 

BxOc 7 

Biâc 8 

Truôrng hçp tách môt 
phân thira dat thI huàng 
dn thrc hin do dc tách 
thüa trixàc khi np ho so. 
Lp phiêu chuyên thông 
tin dja chInh giri Co quan 
thuê 
Xác djnh ngha vli tài 
chInh và gi:ri den Trung 
tam phiic vi hành chInh 
cong 
Tiêp nhn ho so dã hoãn 
thành nghia vu tài chInh; 
Tháo Ti trInh, Biên tp 
Giây chrng nhn, trInh 
SoTNMT 

K giây chmg nhn; 
chuyên ho so ye 

VPDKDD 

Cp nht chinh 1 bitn 
dng ho so dia chinh, co 
sâ dt 1iu dat dai 

Trã kt qua  

- Van phông DKDD: Lp phiêu 
chuyn thông tin dja chInh giri 
co quan thu 
- Co quan thuE: Xác djnh nghTa 
v11 tài chInh; gCri thông báo thc 
hin nghia vii tài chInh den 
Trung tam phic viii hành chinh 
cOng. 
- Van phông DKDD: To trInh, 
Blén tp Giy chüng thin,  trInh 
Sâ TNMT. 
- Sâ Tài nguyen và Môi truOng: 
K giây chng nhn; chuyên ho 
so ye VPDKDD. 
- Van phông DKDD: * 
Cp nht chinh I biên &ng ho 
so dia chInh, co so d Iiu dat 
dai, chuyén Trung tam phic vi 
hãnh chInh cong. 
-Trã kêt qua. 

Van phông DKDD 01 ngày; 
giY: 8 

 

Co quan thué 
03 ngày; 
gi?: 24 

Co quan 
thué 

Tng cng 

22. Thu tuc Bang k bin dông quyn sir dung dat, quyên so hUn tài san gãn lien vol dat trong các trtwng ho'pchuyénnhtrçrng, 
cho thuê, cho thuê li, thira kê, tng cho, gOp v6n bang quyên sü dung dt, quyên sö hun ti san gãn lin vol dat; chuyên quyn 
sn dwgdãt, quyên s& hun tãi  san gan Iin vOl dat cüa vy  hoc chông thành cüa chung v(y a ('hong tàngj/iêm (/ifl_tIc/i do  nhn 



3 

4 

5 

Tong cong 

I/.  h 

ji. 

iic, 1dãng k bin dông quyn sir dung dat, quyn sir hfiu tài san gãn Iin v(ri dt trong các trtrông hçrp chuyén dôi, 
thrak,täncho,'ô vnbän. su nsirdun'dt, ii ns&h&utàisãnãnIinvoidtkhôn' suál0n'à 

1/twa kê, 4ng cho quyên sw ding dat dd cô Giãy cháng nhçin. 

Trung tam phiic vi 
hành chInh cong 

0,5 ngày; 
giä: 4 

Trung tam phic vi 

hành chInh cong 

Van phông DKDD 

Van phông DKDD 

Co quan thuê 

02 ngày; 
giG: 16 

0,5 ngày: 
giY: 4 

03 ngày; 

giY: 24 

04 ngày 
giY: 32 

Co quan 
thuê 

Tip nhn h so 

Kiêm tra, thãm djnh, 1p 

Buâc 2 phiêu chuyên thông tin 
dja chInh gui co quan 
Thuê 
Xác djnh nghia vv tài 

Buàc 3 chInh vã gui den Trung 
tam phiic vii hành chInh 
cOng 
Xác nhn nti dung biên 
dng vào GCN dâ cap; 
Cap nht chinh I biên 

Buâc 4 dng ho so dja chInh, co 
sâ dU lieu dat dai chuyên 
Trung tam phic vi hành 
chinh cOng 

Buiic 5 Trã két qua  

-Tiêp nhmn ho so. 
-Kiêrn tra, thâm dinh, lap phiêu 
chuyên thông tin dja chmnh gui 
Co quan Thuê. 
-Xác djnh nghia vi1 tài chính; 
gtri thông báo thirc hin nghia 
vu tài Chính den VPDKDD. 
-Xác nhn ni dung biên dng 

KhOng 
chinh l biên dng ho so dja 
vào GCN da cap; Cp nht 

ChIflh, co sâ d lieu dat dai; 
chuyên Trung tam phc vii hành 
chmnh COng. 
-Trã kêt qua. 

10 ngày; 
giir: 80  

22.2 Thu tue däng k biên dng quyên sü diung dat, quyên só hüu tài san gn Iin vii dt trong các trtrô'ng hqp cho thuê, cho 
thuê liii quyên  sü' thing dt không qua 3 ngãy.  

0,5 ngày: 
gi&: 4 

02 ngày: 

giä: 16 

BuOc I 

BuOc 2  

Tiêp nhãn ho so 

Kiêrn tra, thãrn dinh. Xác 
nhn nôi dung bién dông  

1'rung tam phuc vi 
hành chInh cOng 

Van phOng DKDD  

- Trung tam phiic vii hãnh chInh 
cOng: Tiép nhii hO so. 
- Van phOng DKDD: Kiêm tra. 

KhOng thãm dinh, Xác iihin n)i dung 



vào GCN dã cap; Cp 
nht chinh 1 biên dng 
ho so dja chmnh, Co sâ dt 
1iu dat dai; chuyên den 
Trung tam phic vi:i  hành 
chInh cong 

Trâ k& qua Buâc 3 
Trung tam phi:ic vi:i 
hãnh chInh cong 

0,5 ngày; 
gitY: 4 

Tong c(ng 

Buâc I Tip nh.n h so 
I 

Buóc 2 

BuOc 3 Trá kt qua 3 

Tôngcng 

biên dng vào GCN dã cap; Cap 
nht chinh 1 bin dng h so 
dja chmnh, cci so dü 1iu dAt dai; 
chuyn dn Trung tam phic vu 
hành chInh cong. 
- Trung tam phic vi hành chInh 
cOng Trã kêt qua 

22.3 Thu tue Dng ky biên dng quyen sil' dung dat, quyên s& hUu tãi san gän lien vol dat trong các tru*ng hçq) chuvên quyen 
sudun' dAt, 'u ns&huutàisãn 'ãnliênvO'idâtcüavi hoãcchôngthãnhcüachun vi'vàchn. khôn suá5nà 

Kiêm tra, thâm djnh, Xác 
nhn ni dung biên dng 
vao GCN dä cap; Cp 
nht chinh 1 biên dng 
hO so dja chmnh, cci sO dit 
Iiu dat dai; chuyên den 
Trung tam phic vi:i  hàrih 
chInh cOng 

Trung tam phic vv 
hành chInh cOng 

Van phOng DKDD 

Trung tam phyc vi:! 
hành chInh cong 

0,5 ngày; 
gix: 4 

04 ngày; 
giO: 32 

0,5 ngày; 
gil: 4 

Không  

- Trung tam phic vi:!  hành chInh 
cOng: Tiêp nh.n ho so. 
- VAn phOng DKDD: Kiêm tra, 
thAm djnh, Xác thin ni dung 
bin dung vào GCN dâ cAp; Cp 
nht chinh I bin dng h so 
dia chInh, cci sO dt lieu dAt dai; 
chuyn dn Trung tam phc vu 
hành chinh cong. 
- Trung tarn phuc vi:i  hành chInh 
cOng Trã két qua 

23. Fh,i t.c ban hoc gOp von bang tài san gän lin vOl dt thuê cüa Nba nu'o'c (heo hlnh (hue thu (lilt trä tiên hang nim không 
qua 25 ngày. 

- irung tam phuc vy hãnh chInh I 
công: Tiép nhn ho so 

Trung tam phyc v11 
hành chInh cOn 

0.5 ngày; 
GiO:4 

BuOc 1 

 

Tiêp nhân ho so 



Chuyn h so dn SO 
Thm tra h so, 

d\r thão tO trInh,trInh 
BND tinh ra Quyt djnh 

hi d&t cüa nguOi 
nhug tài san và 

cho giao dat cho ngu&i 
nhn chuyn nhi.rcrng tài 
san 

SO Tj uyên a Môi 
trug 

3 ngày: 
giO: 24 

Trung 
tam 

phic vi1 
hành 
chInh 

công: 4 
gi& 

Co quan 
thuE 

UBND 
tinh: 5 
ngày 

- Chuyn ho so dn SO Th 
Thm tra h so, dir thão tO 
trInh UBND tinh ra Quyt 
thu hi dt cüa nguOi ch 
nhuqng tãi san và cho gia 
cho nguOi nhn chuyn nhi 
tài san 
- UBND tinh: K Quyêt 
cho thuê dat. 
- Van phông DKDD: Tip. 
quyt dinh cho thuê dat; 
phiêu chuyn thông tin dja c 
gri co quan thu. 
- Co quan thu& Xác djnh r 
vv tài chInh; gCri thông báo 
hiên nghTa vii tài chmnh 
trung tam phc vii hành c 
cong. 
- SO Tài nguyen và MOi tru 
Tip nhân ho so dã hoãn t 
nghia vi tài chinh; k hcip 
cho thuê dt vOi ngrOi mu 
san. 
- Van phong DKDD: Tip: 
hçip dông thuê dAt, Lp r 
chuyên thông tin dja chInli 
co quan thuê cho ngx&i mu 
san gãn lien v dat thuê. 
- Co quan thuê: Xác djnh r 
vi tài chInh; gtri thông báo 
hin nghia v tài chInh 
trung tarn phuc vu hành c 

ç+ chuyn 
1 

3 BirOc 3 K Quyt djnh cho thuê 
dat 

UBND 
5 ngày; 
gi&: 40 

4 BuOc 4 

Tip nhn quyEt dnh cho 
thuê dat; Lp phiu 
chuyn thông tin dja 
chInh gri co quan thus 

van phông DKDD 
2 ngày; 
giO: 16 

5 BuOc 5 

Xác djnh nghia 
chInh; gcri thông báo thuc 
hin nghia vii tãi chInh 
den trung tam phc 
hành chInh Cong 

Co quan thu 
ngày; 

giO: 24 

BuOc 6 

Tip nhn h so dA hoàn 
thaflh nghia vi tài chInh; 
k hçip dông cho thué dat 
vOi nu?yi mua tài san 

SO Tài nguyen và Môi 
truOng 

2 ngày; 
giO: 16 

7 

— 

BuOc 7 

Tip nh*n hçp dng thuê 
dAt, Lap phiêu chuyn 
thông tin dja chInh gcri Co 
quan thus cho nguOi mua 
tài san gAn 
thué 

Van phông 
2 ngày: 
giO: 16 

8 BuOc8 Xác dinh nghia vv tài 
chInh gi thông báo thc 

C quan thii
3 ngày: 
giO: 24 

MT: 
rinh, 
dh 
uyên 

dat 
xcmg 

djnh 

Lap 
hInh 

•ghia 
thuc 
den 

hInh 

hành 
tông 
a tài 

rihãn 
hiu 
gii 

a tài 

ghia 
thuc 
den 

h inh 



9 Burc 9 

 

10 BuUc 10 

 

11 Buic I 

Van phông DKDD 
2 ngày 
giY: 16 

Sâ Tài nguyen và Môi 
tnr&ng 

2 ngày; 
già: 16 

 

0,5 ngày; 
gi&: 4 

 

Van phông DKDD 

 

hin nghia vi tài chmnh 
den trung tam phiic vi1 
hãnh chInh côn,  
Tip nhn giây dâ hoãn 

thành nghia vi tài chInh; 
Kiêm tra, thâm djnh ho 
so; 1p Ti trinh; In GCN 
hoc thirc hin chinh 1 
trang tu dôi vci trithng 
h • :o' von 

K GCN 

Chinh 1; cp nhp bin 
dng vào ho so dja chInh; 
Scan ho so chuyên Trung 
tam phtc vi hành chInh 
cong 

cong. 
- Van phông DKDD: Tiép nhn 
giây dâ hoàn thành nghia vi tài 
chInh; Kiêm tra, thâm djnh ho 
so; lap trInh; In GCN hoc 
thirc hin chinh l trang tu dôi 
vti truàng hçip gop vOn. 
- Sâ Tài nguyen và Môi trung: 
KGCN. 
- VAn phông DKDD: Chinh l; 
cp nhp biên dng vào hO so 
dja chInh; Scan ho so chuyên 
Trung tam phiic vi hãnh chinh 
cong 

25 ngày; 
giô': 200 

Tong cong 

24.Thii tl)c dãng k bién dông quyn si dung dt, quyn s& hü'u tài san gän Iin von dt trong dc trtràrng hç'p trüng du giá 
quyên sü' dung dt; giãi quyt tranh chap, khiu ni, ti cáo v dt dai; xii ly ncr hçnp dng th chap, gop van; kê biên, du giá 
quyên si dung dt, tài san gãn lien vOi dt dé thi hành an; chia, tách, hçp nhát, sap nhp to chirc (trir doanh nghip); thOa thuãn 
hçrp nht hoc phân chia quyn str dung dat, tài san gän Iin vOi dt ciia nhOm ngiro'i si dung dt; dàng kj5 bun dng dôi vó'i 
trirung hrp h3 Ia dmnh, Cd nhân dwa 'U en si dun: dat vào doanh n hiê 

Bixâc I Tip nhn ht so Trung tam phiic viii 
hành chInh cOng 

0.5 ngày; 
gi&: 4 

Co' quail 
thué 

KhOi 
Buàc 2 

Kiêm tra, thâm dinh. trIch 
do dia chinh thCra dat; gri 
thông tin dia chInh den co 
quan Thuê 

VAn phông DKDD 04 ngày; 
gi&32 

3 Buâc l Xác dnh nghia vi tài Co quan thuê 03 ngày; 

-Tiêp nhn ho so. 
-Kiêm tra. thâm dinh. trIch do 
dja chmnh thra dat; gui thông tin 
dja chInh den co quan Thuê. 
-Xác dnh nghia vu tài chinh. 
gfri Thông báo thirc hin nghia 
vu tàj chinh. 



I 

si 

dung bin dng 
cap; Cp nht 

dng ht so dja 
1iu dat dai. 

hInh; gri thông báo thirc 
hin nghia vi tài chInh 

1 ên trung tam phiic vii 
ãnh chInh cong 

Xác nh.n ni dung bin 
dông vào GCN dA cap; 

Cp nht chinh 1 bien 
dng ho so dja chInh, co 
so dir 1iu dat dai 

gii 24 

02 ngày; 
giO 16 

VAn phông DKDD 

BuOc 5 Trã kt qua 

Tong cng 

Trung tam phtc vu 
hành chInh cong 

0,5 ngày; 
giti 4 

10 ngày; 
giY: 80 

-Xác nhn ni 
vao GCN dA 
chinh 1 biên 
chInh, co sO dU 
-Trá kêt qua. 

25. Thu tile dang k bin dng di vol rtrng hqp chuyn tr hInh thác thuê dat trá tién hang nãrn sang thuê dat tra tiên rnt 
Ian cho cã thOl gian thuê hoc tr giao dat không thu tin si dupig dt sang hInh thOc thuê dat hoc tr thuê dat sang giao (1t có 
thu tiên sü dng  dat. 

I 

BuOc 2 

BuOc 3 

Bircic I 

BuOc 4 

Buóc 5 

Buóc6 

Giri thông tin dja chInh 
den co quan Thuê 
Xác djnh nghia viii tài 
chInh; gCri thông báo thyc 
hin nghia v11 tài chInh 
den trung tam phc vii 
hành chInh cOng  
Xác  nhn ni dung bin  

Tiêp nhn ho so 

Kiêm tra, thm djnh, trIch 
do dja chinh thua dat; 

Son thão t?Y trInh, Quyét 
dinh 

- 
Trung tam phic vi 
hãnh chInh cong 

0,5 ngày; 
giO: 4 

VAn phOng DKDD 10 ngày; 
giO: 80 

SO Tài nguyen và Môi 
truOng 

02 ngày; 
giO: 16 UBND 

VAn phông DKDD 04 ngày; 
giO: 32 

tinh:05 
ngày 

Co quan thuê 
03 ngày; 
giO: 24 

Coquan 
thuê 

VAn phOng DKDL) 05 ngày; 

- 
-Tiép nhn ho so. 
-Kiêm tra, thârn djnh, trIch do 
dja chInh thCra dat. 
-Son thão tOr trInh, Quyêt djnh. 
-K QD chuyên hInhthtxc sü 
ding dat và chuyên ho so cho 
VPDKDD. 
-Gui thông tin da chInh den co 
quan Thuê. 
-Xác dinh nghia vu tâi chInh, 
gui Thông báo thirc hin nghia 
vu tài chInh. 
-Xác nhn ni dung bién dng 
vào GCN dA cap; Cap nht 
chinh I biên dông ho so dIa 



dng vào GCN dâ cap; 
Cp nht chinh 1 biên 
dng h so dja chinh, co 
sâ dü 1iu dt dai 

gii: 40 chInh, co si dft 1iu dt dai. 
-Ira kt qua. 

7 BuOc 7 Trã kt qua 
Trung tam phuc vi 
hành chmnh cong 

0,5 ngày; 
giä: 4 

Tang cong 
25 ngày; 
giô!: 200 

26. Thu tiic Cp li Giy chung nhân hoc cp lai Trang b sung cüa Giy chung nhân do bi mt 

26.1. Cp li Giy chü'ng nliin. 

1 Buâc I Tip nhn ho o 
Trung tam phiic vi 
hãnh chInh cong 

0,5 ngày; 
gi&: 4 

KhOng KhOng 

-Tip nhn h so. 
-Kiêm tra h so, lrIch 1ic ban 
d dja chInh hoäc trIch do dja 
chInh; Thãm dlnh  h so; dtr thâo 
To trInh, Quyt djnh hüy GCN 
dà mit, In GCN mOi; trInh k 
QD hüy và GCN. 
-K QD hüy và GiAy chcmg 
nhn, chuyn VP.DKDD. 
-Cap nht chinh 1 bin dng h 
so dja chInh, Co sO dü Iiu dAt 
dai. 
-Trã kt qua. 

2 Bwc 2 

Kim tra h6 so, Inch 1ic 
ban d dja chInh hoc 
tnich do dja chinh; Th.m 
djnh h so; dir thào TO 
trInh, Quyêt djnh hüy 
GCN dA mAt, In GCN 
rnài; trInh k' QD hiiy va 
GCN 

Van phông DKDD 05 ngày 
giô: 40 

3 Bucic 3 
K QD hüy và GiAy 
chmg nhn, chuyên 
VP.DKDD 

SO Tài nguyen V Môi 
tru&ng 

02 ngày; 
giO: 16 

4 BuOc 4 
Cap nht chinh I bin 
dng h so dja chInh, 
sO dU 1iu dAt dai 

Van phông DKDD 02 ngày: 
gi?i: 16 

5 BuOc 5 Trã kt qua 
Trung tam phvc 
hành chmnh cOng 

0,5 ngày: 
gi&: 4 

Tôugcng 
: I0ngày; 
I giô!:80 

26.2. Cap i Trang bô sung cüa GiAy chtrng nhãn do b mat. - 



7 

1 

3 

BuOc I 

BuOc2 

BuOc 3 

0,5 ngày; 
gil: 4 

Trung tam phuc vi 
hành chInh cong KhOng Không 

-Iiép nhãn hO so. 
-Kiêm tra ho so, xác minh thirc 
dja, xác nhn vào don dang k2, 
xác nhn mic dIch sr diing dat, 
chinh 1 cp nhât biên dông vão 
hO so dia chmnh. 
-Tra kêt qua. 

0,5 ngày; 
giO: 4 

Trung tam phc vii 
hành chInh cOng 

/  
' 

-Tiêp nhn ho so. 
-Kiêrn tra, Thâm djnh h so; k 
Quyêt djnh hüy trang bô sung dA 
mat và cap lal trang bO sung; 
Cp nht chinh 1 bién dng ho 
so dja chInh, co sO dt 1iu dat 
dai. 
-Trã kêt qua. 

27. Thu tyc Bang k chuyn muc dIch sfr dung dt không phãi un phép co' quan nhà niroc có thm quyn. 

3 BuOc 3 Ira k& qua 

Trung tam phiic vi 
hành chInh cOng 

0,5 ngày; 
giO: 4 

Không Không 
Van phông DKDD 09 ngày; 

giO: 72 

Trung tarn phiic vi 
hàiih chinh cong 

0,5 ngày; 
giO: 4 

10 ngày; 
iô: 80 

p nh.n ht so 

Ki tra, Thm djnh h 
i! k Quyêt djnh hüy 

g bô sung dã mat và 
cap 1i trang bô sung; Cp 
nht chinh 1 biên dng 
ho so dja chInh, cci so dt 
1iu dat dai 

Ttng cong 

Tip nhn h so 

Kiêm tra ho so, xác mirth 
thuc dja, xác nhn vào 
don dang k, xác nhn 
miic dIch sCr dung dat, 
chnh 1 cp nht biên 
dng vao ho so dja chInh.  

Trã kt qua 

Tong cong 

28. Thu tuc Chuyên nhu'çng von du tLr là giá tr quyir dung dat. 

BLr&c I Tiép nhãn ho so 
Trung tam phic v 
hành chinh cOng 

0,5 ngày; 
giO: 4 

-Tiép nhãn hO so. 
-Kiém tra hO so. gui thông tin 

K hông dja chinh den co quan thuê dC BuOc 2 Kiêm tra ho so, gui thông Van phOng DKDD 03 ngày; 

Van phông DKDD 09 ngày; 
gi&: 72 

10 ngày; 
jo: 80 



tin dja chInh dn ca quan 
thu dé xác djnh nghia vii 
tài chInh. 

gi1: 24 Ca quan 
thuê: 03 

ngày 

xác djnh nghia vi tài chInh. 
-Xác djnh nghia vu tài chInh, 
gui Thông báo thirc hin nghTa 
v11 tài chInh. 
-Trá kt qua. 3 Buâc 3 Xác nhn ni dung bin 

dng vào GCN dA cap. 

Van phông DKDD 03 ngày; 
giä: 24 

4 Buâc 4 Trã két qua 
Trung tam phtc vii 
hành chInh cong 

0,5 ngày; 
gi: 4 

iong cQng 07ngày; 
gio: 56 

V. LINH VV'C  KHAC 
1. Thu tue Khai thác và si diing thông tin, dii Iiu tài nguyen và môi truràrnj 

I B.rOc I Tip nhn h SY 
QuAy sO 05-So TNMT 
thuc TTPVHCC 

0,5 ngày; I 
GiO: 4 

(1) Ho so np ti Quay so 05-SO 
TNMT thuc TI'PVHCC 
(2) Phông Dü 1iu & Luu tr 
diêu phôi thâm djnh ho so 
(3) TrInh Lânh dao Trung tam 
Cong ngh thông tin k duyt và 
nhán két qua, chuyên hO so 
phông Dü 1iu & Li.ru trü' 
(4) Giao trã kt qua cho t chüc, 
cá nhân 

2 BuOc2 

Chc trI diu phi thAw 
dinh 

Viên chCrc phông D 
lieu & Lru tr& thuc 
TTCNTf 

01 ngay, 
GiO: 8 

ThAm djnh trinh phê 
duyêt 

Lânh dao  phOng D 
lieu & Luu tru thuc 
TTCNTT 

3 BuOc 3 Phê duyt 01 ngày; 
GiO: 8 LAnh dao  TTCNTT 

4 Btróc 4 Trã kêt qua QuAy so 05-SO TNMT 0,5 ngày; 
GiO: 4 thuc TTPVHCC 

Tong cong 
04 ngày; 

32 
2. Thu tue Cun câ i thôn.. tin, dii Iiu san hâm do dc và ban do 

I BuOc I Tiêp nhn h6 so 
Quay s6 05-So TNMT 
thuôc TTPVHCC 

1/8 ngày; 
giO: I 

(1) HO so np ti Quay so 05-SO 
TNMT thuc TTPVHCC 
(2) Phông D lieu & Luu tr 
diêu phOi thm djnh h so 
(3) TrInh LAnh dao Trung tam 

2 BuOc 2 
Chu tH di'u phM thAm 
dinli 

Vién chirc phOng DCr 
lieu & Luu tr thuôc 
TTCNTT 

4/8 ngay; 
iO: 4 



Cong ngh thông tin k duyt và 
nhn kt qua, chuyên ho so 
phông DU 1iu & Luu trü 
(4) Giao trã kêt qua cho to chrc, 
Ca nhân 

djnh trInh phé 

'duyt 
' /' 

Trã kt qua 

Tong cong 

2/8 ngày; 
Ri: 2 

0,5 ngày; 
Gi&: 4 

0,5 ngày; 
GiO: 4 

07 ngày; 
010: 56 

01 ngày; 
GiO:8 

0,5 ngày; 
GiO:4 

Länh do phông Di 
1iu & Luu trct thuôc 
TTCNTF 

Lãnh do TFCNTF 

Quay so 05-So TNMT 1/8 ngày; 
thuc T1'PVHCC tinh giO: 1 

01 ngày; giô: 8 
Hoàc theo thôi gian th6ng nht 

Wribén êucAucun cA 

3. Thu ttic  cp chirng chi hành ngh do dc và bàn d hang II 

3.1. ThU tiic cp chüng chi hành ngh do dc và bàn d II 

I BuOc 1 Tiêpnh.nhôso 

2 BuOc 2 
Dang tài kt qua sat hch 
và xét cp chrng chi hãnh 
nghê, sau khi cO kêt qua 

3 BtrOc 3 

Thãm djnh, tOng hqp ho 
so, in chng chi hành 
nghê 

4 BxOc4 
ThAm dinh trInh phé 
du êt 

BuOc 5 Phé duyt 

BuOc 6 Trã két qua 

Quay sO 05-SO TNMT 
thuc TFPVHCC 

Trung tam Cong ngh 
thông tin - SO TNMT 

Chuyên viên phông 
QH-DD 

Lanh do phông QH-
DD 
LAnh do SO Tài 
nguyen và Môi tru&n 

Quay s6 05-SO TNMT 
thuôc TTPVHCC  

(1) Trung tam phic vii hành 
chmnh cong tinh: Tiêp nhn ho so. 
(2) Sâ Tãi nguyen và Môi truOng 
có thãm quyén cap chüng chi 
hành nghê do dac và ban do hong 
H to ch(rc xét cap chcmg chi 
không qua 03 lan trong mt näm, 
thai gian tO chirc sat htch, xét cap 
churng chi duçic thông báo trén 
cOng thông tin din tCr cCia co 
quan mInh truâc 30 ngày to chüc 
sat hch, xet cap chüng chi (th&i 
gian nay không tinh thai gian 
thirc hin TTHC). 
(3)Trung tam cong nghê thông 
tin Dang tái két qua sat hach  Va 
xét cap chüng chi hành nghê. 
sau khi có két qua 
(4) Chuyén viên phông QHDD 

0,5 ngãy: 
GiO: 4 

 

   



Kiêm tra tham djnh két qua 
tráng tuyén, in chCrng chi hành 
nghé trmnh lânh phàng QH-DD 
(5) TrInh lãnh dao  S& k chrng 
chi hãnh nghê 
(6) Trung tam phic vu hãnh 
chInh con:: Trã két ' uã. 

Tong cong 
10 ngãy; 

iôr: 80 

 

Buâc I Tip nhn h so 
Quay so 05-So TNMT 
thuc TTPVHCC 

0,5 ngày; 
Giô: 4 

     

Buâc 2 
Thãm dinh,  tong hcip ho 
so, in chng chi hành nghê 

Chuyên viên phông 
QH-DD 

01 ngày; 
Gi&: 8 

Buac 3 
ThAm djnh trInh phé 
duyt 

Lãnh dao phông QH-
DD 

0,5 ngày; 
Giô:4 

 

Buâc4 Phê duyt 
Lãnh do SO Tài 
nu ênvàMOitruOn 

0,5 ngày; 
Giiy:4 

     

3.2. Thu ttic gia hn/ cp Ii/ cp di cp chirng chi hành ngh do dc và bIn d hang II 

BuOc 5 

(I) Trung tam phic vi hành 
chInh công: Tiêp nhn ho so. 
(2) Chuyên viên phông QH-DD 
Kiêm tra thông tin ye chfrng chi 
hInh nghê dâ cap, hoãn thành 
vic in chCrng chi gia han, cap 
dôi, cap 1i chCrng chi hãnh 
nghé do dac  và bàn do, 
(3) Trinh lânh do SO k) chrng 
chi hãnh nghê 
(4) Trung tarn phiic vi hành 
chmnh công: Trã kêt qua. 

Trã kêt qua 
Quay s 05-SO TNMT 
thuc TIP VHCC 

0,5 ngày; 
Giy: 4 

Tong cng 
03 ngày; 

i?v: 24 
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