
 

 

            UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /TB-STNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày      tháng 8 năm 2018 

THÔNG BÁO  

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận,  

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích  
 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả 

năng truy cập thuận tiện với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của 

cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, 

ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019; 

Căn cứ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 

558/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 

516/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018; 

Căn cứ Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 

được UBND tỉnh công bố tại các Quyết định số: 2246/QĐ-UBND ngày 

31/12/2016; 2091/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; 312/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 

và 1309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018; 

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành 

chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích cho 

các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích như sau: 



 

 

I. DANH MỤC TTHC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 3, 4 VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU 

CHÍNH CÔNG ÍCH  

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Người thụ lý 

I  Đất đai (40 TTHC) 35  27  13   

1 

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành trước ngày 01/7/2004 

x   

Ngô Văn Phúc 

0912.753.647 

2 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự 

án không phải trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp 

giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không 

phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, 

cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức 

năng ngoại giao 

x   

3 

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định 

điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

x  x 

Tạ Minh Thư  

0984.230.368 

 

 
4 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự 

án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng 

nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất 

là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có 

chức năng ngoại giao 

x   

5 

Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 

x   

6 Cấp giấy phép hoạt động Đo đạc, bản đồ x x x 
Đặng Thu Huyền 

0917.911.389 7 
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ 
x x x 

8 
Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở 

tôn giáo  
x x  

 

 



 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Người thụ lý 

9 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu  x  x  

 

 

 

Nguyễn Thị 

Hường 

01688.331.883 

10 
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp 

được Nhà nước giao đất để quản lý  
x  x 

11 
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền 

sử dụng đất  
x x  

12 

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  

x x  

13 

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  

x x  

Chu Quốc Chiến 

0913.869.969 

14 

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  

x x  

15 

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất  

x x x 

16 

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp 

của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng 

đất đối với trường hợp có nhu cầu  

x x x 

17 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất  

x x x 

18 

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  

x   

Ngô Thị Chanh 

0916.377.228 

19 

Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất không phải xin phép cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền  

x x x 

20 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang 

bổ sung của Giấy chứng nhận đã cấp  
x x  

21 Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  x x x 

22 Cung cấp dữ liệu đất đai tại Địa phương  x x x 

23 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất do thay đổi thông tin về 

người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, 

địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự 

nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi 

về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận  

x x  



 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Người thụ lý 

24 
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào 

Giấy chứng nhận đã cấp  
x x x 

Nông Thị Lành 

0978.362.269 

25 

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  

x x  

26 
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ 

cao, khu kinh tế  
x x  

27 Tách thửa hoặc hợp thửa đất  x x  

28 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã 

chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã 

được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực 

hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định  

x x  

29 

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  

x x x 

 

 

 

Nông Thị Miên 

0975.870.850 

30 
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 

của hộ gia đình, cá nhân  
x x  

31 

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 đất  

x x  

32 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ 

hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; 

tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận  

x x  

33 

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với 

đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê 

đất trả tiền hàng năm  

x x  



 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Người thụ lý 

34 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong 

các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế 

chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành 

án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; 

thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ 

gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người 

sử dụng đất; đăng ký biến động đối với 

trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền 

sử dụng đất vào doanh nghiệp  

x x  

35 Đăng ký giao dịch bảo đảm  x x   

36 

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 

tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

    

37 

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng (trường hợp công trình dự án chỉ có 

đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, thu hồi đất nông 

nghiệp thuộc quỹ dất công ích của xã, phường, 

thị trấn 

    

38 

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng 

đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với 

trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

    

39 

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi 

trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con 

người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh 

hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa 

tính mạng con người đối với trường hợp thu 

hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh 

tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

    

40 
Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng 

đất của Công ty nông, lâm nghiệp 
    



 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Người thụ lý 

II Khoáng sản (17 TTHC) 13 5 14
1  

1 

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây 

dựng thông thường trong diện tích dự án xây 

dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu 

tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng 

cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả 

đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án 

nạo vét, khơi thông luồng lạch 

x  x 

 

Nguyễn Doãn 

Tịnh 

0904252030 
2 

Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, 

lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích 

lập đề án thăm dò khoáng sản 

x  x 

3 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. x x x 

4 

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc 

trả lại một phần diện tích khu vực khai thác 

khoáng sản. 

x  x 

5 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản x x x 

Tống Ngọc 

Thưởng 

0916.304.340 

6 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản x x x 

7 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản x x x 

8 
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một 

phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản 
x  x 

9 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản x x x 

10 
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu 

vực chưa thăm dò khoáng sản 
x   

Nguyễn Thị Tâm 

0963.109.585 
11 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu 

vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

x   

12 Đóng cửa mỏ khoáng sản x  x 

13 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản x  x 

14 Cấp giấp phép thăm dò khoáng sản   x  

15 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản   x  

16 

Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng 

sản; cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở 

khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình 

  x  

17 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản     

III Môi trường (18 TTHC) 11 0 4  

1 
Xác nhận hoàn thành từng phần phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường 
x   

Nguyễn Thị Nhung 

0984.667.810 

2 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường x  x Lê Thị Nhung 

0978.508.605 3 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản x   

                                           
1
  Chỉ thực hiện theo hình thức tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (Theo Khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg). 

 



 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Người thụ lý 

4 

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý 

nước thải tập trung khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý 

nước thải phát sinh 

x   

5 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại 
x  x 

Nông Thị Thêm 

0968.911.912 

6 
Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại 
x  x 

7 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân 

trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất. 

x   

8 

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân 

trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác 

nhận hết hạn) 

x   

9 

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân 

trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác 

nhận bị mất hoặc hư hỏng) 

x   

10 

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy 

hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành 

nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao 

x   

Hà Thị Nhượng  

0972.825.603 

 

11 

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội 

dung báo cáo đánh giá tác động môi trường 

liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, 

công nghệ sản xuất, các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường của dự án 

x  x 

12 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 
    

13 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo 

phục hồi môi trường đối với hoạt động khai 

thác khoáng sản (trường hợp có phương án 

và báo cáo đánh giá tác động môi trường 

cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) 

    

14 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục 

hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai 

thác khoáng sản (trường hợp có phương án và 

báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng 

một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) 

    



 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Người thụ lý 

15 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường đối với hoạt động khai 

thác khoáng sản (trường hợp có phương án 

và báo cáo đánh giá tác động môi trường 

không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) 

    

16 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt 

động khai thác khoáng sản (trường hợp có 

phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác 

động môi trường không cùng cơ quan thẩm 

quyền phê duyệt) 

    

17 
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết 
    

18 

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành của dự án 

    

IV 
Tài nguyên nước và khí tượng thủy văn 

(20 TTHC) 
16 9 16  

1 
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước 
x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nhân Tùng 

0974.178.688 

 

2 

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã 

được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

x  x 

3 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

thăm dò nước dưới đất đối với công trình có 

lưu lượng dưới 3.000m
3
/ngày đêm 

x x x 

4 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 

thác, sử dụng nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 3.000m
3
/ngày đêm 

x x x 

5 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 

thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng 

dưới 2m
3
/giây; phát điện với công suất lắp 

máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác 

với lưu lượng dưới 50.000m
3
/ngày đêm 

x x x 

6 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 

30.000m
3
/ngày đêm đối với hoạt động nuôi 

trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 

3.000m
3
/ngày đêm đối với các hoạt động khác 

x x x 

7 
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất 

quy mô vừa và nhỏ 
x x x 

8 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành 

nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 
x x x 



 

 

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Người thụ lý 

9 

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 

x  x 

10 
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên 

nước 
x x x 

11 

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc 

giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ 

chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi 

x  x 

12 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước x x x 

13 
Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất 
x x x 

14 
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn 
x  x 

15 
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí tương thủy văn 
x  x 

16 
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn 
x  x 

17 

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng dưới 3.000 

m
3
/ngày-đêm 

    

18 

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới 

đất đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000 m
3
/ngày đêm 

    

19 

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản với lưu lượng dưới 2m
3
/giây; phát điện 

với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho 

các mục đích khác với lưu lượng dưới 

50.000 m
3
/ngày đêm 

    

20 

Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

với lưu lượng dưới 30.000 m
3
/ngày đêm đối 

với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu 

lượng dưới 3.000 m
3
/ngày đêm đối với các 

hoạt động khác 

    

V Công nghệ thông tin ( 01 TTHC) 1 0 0  

1 
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường 
x   

Trương T. Minh 

Diễn 0979.844.513 

V Thanh tra (01 TTHC) 0 0 0  

1 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
    

 
Tổng cộng (97 TTHC thuộc trách nhiệm 

giải quyết; trong đó có 59 TTHC phải 

thực hiện nghĩa vụ tài chính) 

76    41 47  

 So với chỉ tiêu tỉnh giao (%) 78 69 48  



 

 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Nộp hồ sơ  

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện theo các bước sau: 

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn 

- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống bằng cách bấm 

chuột trái vào mục Đăng ký tại góc phải phía trên màn hình và điền đầy đủ thông tin 

theo yêu cầu (Người dùng ghi lại thông tin tài khoản để sử dụng cho các lần giao dịch 

tiếp theo). 

- Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản vừa đăng ký thành công. 

- Chọn Tab: DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN. 

- Chọn mục: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Lựa chọn lĩnh vực cần giải quyết  (Đất đai, Đo đạc bản đồ, Khí tượng - Thủy 

văn, Môi trường, Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản). 

- Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

hoặc mức độ 4 (Theo danh mục thống kê tại Mục I Thông báo này).  

- Đọc nội dung tại các Tab: Thông tin chung; Quy trình; Hồ sơ cần thiết; Căn 

cứ pháp lý; Biểu mẫu đính kèm. 

- Vào mục "Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến"; đọc kỹ Tab "Hướng 

dẫn", sau đó tải các biểu mẫu tại Tab "Biểu mẫu", điền đầy đủ thông tin, hoàn thiện 

theo yêu cầu. Các file đính kèm định dạng pdf; riêng Bản đồ đính kèm bản số có đuôi 

dgn, dwg hoặc tab (mapinfo). 

- Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu, tài liệu, người dùng vào Tab "Thông tin hồ 

sơ" để nhập đầy đủ thông tin hồ sơ và đính kèm các tệp vào thành phần hồ sơ tương 

ứng theo yêu cầu của hệ thống; thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực 

hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.  

Các bước, thao tác minh họa thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Văn bản số 31/TTCNTT&TT-KT ngày 20/3/2018 của Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

thông tin Dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (Sao gửi kèm Văn bản này).  

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

có trách nhiệm xuất trình hồ sơ TTHC (bản gốc, bản chính, bản sao có chứng thực) 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu. 

2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết TTHC  

- Nộp phí, lệ phí trực tiếp: Thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tiếp tại cơ quan, 

đơn vị, bộ phận được giao nhiệm vụ thu theo quy định. 

https://dichvucong.backan.gov.vn/


 

 

- Nộp phí, lệ phí trực tuyến: Nộp qua Kho bạc nhà nước; các ngân hàng; các 

dịch vụ chuyển tiền trực tuyến khác vào hệ thống tài khoản mở tại Kho bạc nhà 

nước tỉnh Bắc Kạn: 

STT Lĩnh vực Nộp vào tài khoản số 
Tên đơn vị 

nhận tiền 

1 
Tài nguyên nước, khoáng 

sản, đo đạc bản đồ 
3712.2.1036130.00000 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

2 Đất đai 3712.2.1030135.00000 

Văn phòng 

đăng ký đất đai 

tỉnh 

- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa liên thông Văn phòng UBND 

tỉnh, Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua dịch vụ Bưu chính 

công ích tùy TTHC và lựa chọn của đối tượng thực hiện TTHC. 

3. Thời gian thực hiện  

Từ ngày 01/9/2018. 

Thông báo này thay thế các Thông báo số: 79/TB-STNMT ngày 28/7/2017; 

20/TB-STNMT ngày 21/3/2018; 42/TB-STNMT ngày 15/6/2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC 

biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
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. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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