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Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2018

/TB-STNMT

THÔNG BÁO
Bổ sung TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở Tài nguyên và Môi trường
thông báo bổ sung TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 như sau:
Đơn vị tham
mưu thực
hiện

TT

Lĩnh vực/Tên thủ tục

I

Đất đai
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
đầu
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho người đã
đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

1

2

3

4

5

6

Chu Quốc Chiến
0913869969
Chu Quốc Chiến
0913869969

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với
đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất cho
người nhận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất, mua nhà ở, công trình xây
dựng trong các dự án phát triển nhà ở
Đăng ký biến động đối với trường hợp
chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền
hàng năm sang thuê đất trả tiền một
lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao
đất không thu tiền sử dụng đất sang
hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất
sang giao đất có thu tiền sử dụng
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn
chế thửa đất liền kề sau khi được cấp
Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký
thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn
chế thửa đất liền kề

1

Người xử lý,
Điện thoại

Nông Thị Lành
0978362269

Văn phòng
Đăng ký đất
đai

Nông Thị Lành
0978362269

Nông Thị Miên
0975870850

Nông Thị Miên
0975870850

TT

Đơn vị tham
mưu thực
hiện

Lĩnh vực/Tên thủ tục

Người xử lý,
Điện thoại

7

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Nông Thị Miên
0975870850

8

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại
trang bổ sung của Giấy chứng nhận
do bị mất

Ngô Thị Chanh
0916377228

9

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
không phải xin phép cơ quan nhà
nước có thẩm quyền

Ngô Thị Chanh
0916377228

10

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
không đúng quy định của pháp luật
đất đai do người sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

11

12

13

Chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị
quyền sử dụng đất
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ
sở hữu không đồng thời là người sử
dụng đất
Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của
cơ sở tôn giáo

II

Tài nguyên nước

1

Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án
đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước
liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ,
đập trên dòng chính thuộc lưu vực
sông liên tỉnh

2

Phòng Tài
nguyên nướcThẩm định, phê duyệt phương án cắm
Khí tượng
mốc giới hành lang bảo vệ nguồn thủy văn và
nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ Biến đổi khí
chứa thủy lợi
hậu

III Khí tượng thủy văn
1

Văn phòng
Đăng ký đất
đai

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh
báo khí tượng thủy văn
Tổng 16 thủ tục

2

Ngô Thị Chanh
0916377228
Nguyễn Thị Hường
01688331883

Nguyễn Thị Hường
01688331883

Nguyễn Thị Hường
01688331883

Hà Nhân Tùng
0974178688

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/6/2018.
Cách thức thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II của Thông báo số 20/TBSTNMT ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

Gửi bản điện tử:
- UBND tỉnh (B/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm CNTT TN&MT (Đ/t);
- Chánh VP;
Gửi bản giấy:
- Lưu: VT, niêm yết.

Nông Văn Kỳ
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