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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 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết 

 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến  

mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn 

 

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 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 583/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

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

mức độ 4 như sau: 

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

MỨC ĐỘ 4  

Danh mục TTHC cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: 43 TTHC (Có phụ lục kèm theo). 

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 yêu cầu giải quyết thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến 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. 

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

- 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.  

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.  

Thực hiện tài chính: Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc chuyển khoản vào tài khoản Sở Tài nguyên và Môi 

trường số tài khoản: 3712.2.1036130.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn. 

Nhận kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường 

hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tùy TTHC và lựa chọn của tổ chức, cá nhân 

thực hiện TTHC. 

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; 

- Chánh VP Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tải TB); 

- Lưu: VT, (Quang). 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Công văn số       /STNMT-VP ngày      /5/2021 của Sở TN&MT) 

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 3 Mức độ 4 

I Lĩnh vực đất đai 
  

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 tháng 7 năm 2004 

  x 

2 
Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm 

nghiệp 
  x 

3 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu   x 

4 
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để 

quản lý 
  x 

5 
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 

6 
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 

7 

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 

8 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp   x 

9 Cung cấp dữ liệu đất đai tại địa phương   x 

II Lĩnh vực tổng hợp, đo đạc và bản đồ    
 

1 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ   x 

2 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường   x 

III Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm   
 

1 
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
  x 

III Lĩnh vực Khoáng sản   
 

1 
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 

2 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.   x 

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

4 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản   x 

5 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản   x 

IV Lĩnh vực Môi trường   
 

1 
Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển 

mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ 
  x 

2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học   x 
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3 

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được 

quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

triển khai xây dựng dự án) 

  x 

4 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường   x 

5 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại   x 

6 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại   x 

7 
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 
  x 

8 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm 

định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 
  x 

9 
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết 

định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 
  x 

10 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong 

khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 

và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐCP sửa đổi, 

bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP) 

  x 

11 
Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

trong khai thác khoáng sản 
  x 

V Lĩnh vực tài nguyên nước   
 

1 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước   x 

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 

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 

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 

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 

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 

7 Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ   x 

8 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

quy mô vừa và nhỏ 
  x 

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 

10 
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 

11 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước   x 

12 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất   x 

VI Lĩnh vực khí tượng thủy văn   
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1 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   x 

2 
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tương thủy văn 
  x 

3 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   x 
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