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THÔNG BÁO  

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của  

Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến  

một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và  

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 

 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được cung cấp 

trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính (TTHC) chỉ tiếp 

nhận trực tuyến; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia 

và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường được cung cấp trực tuyến toàn trình, trực 

tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến: 

STT Thủ tục hành chính/Lĩnh vực 

Trực 

tuyến 

toàn 

trình 

Trực 

tuyến 

một 

phần 

TTHC chỉ 

tiếp nhận 

trực tuyến 

A Cấp tỉnh    

 Tổng 60 37 51 

I 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  x 

2.  
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa 

dạng sinh học 
x  x 

3.  
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 
 x x 
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4.  

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định 

tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

 x x 

5.  Cấp giấy phép môi trường  x x 

6.  Cấp lại giấy phép môi trường  x x 

7.  Cấp đổi giấy phép môi trường x  x 

8.  Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường x  x 

II Lĩnh vực Khí tượng, thủy văn    

9.  
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn 
x  x 

10.  

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh bảo khí tượng thủy 

văn 

x  x 

11.  
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh bảo khí tượng thủy văn 
x  x 

III Lĩnh vực Đất đai    

III.1 
TTHC thực hiện tại Văn phòng Đăng 

ký đất đai 
   

12.  
Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ 

sở tôn giáo 
 x  

13.  Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu x   

14.  
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường 

hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 
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  

16.  

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  

17.  
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế 

thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy 
 x  
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chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, 

chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa 

đất liền kề 

18.  
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công 

nghệ cao, khu kinh tế 
 x  

19.  

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  

20.  Tách thửa hoặc hợp thửa đất  x  

21.  

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất 

 x  

22.  
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
 x  

23.  Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp  x  

24.  

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  

25.  

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  

26.  

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  

27.  

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  

28.  
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất 

vào Giấy chứng nhận đã cấp 
 x  

29.  

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  

30.  

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 

 x  
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quyền đã được cấp Giấy chứng nhận 

nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển 

quyền theo quy định 

31.  

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  

32.  

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  

33.  

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 (trừ doanh 

nghiệp); 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; chuyển 

quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào 

doanh nghiệp tư nhân 

 x  

34.  

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  

35.  

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại 

trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị 

mất 

 x  

36.  

Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất không phải xin phép cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

 x  

37.  
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị 

quyền sử dụng đất 
 x  
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38.  
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
 x  

39.  Cung cấp dữ liệu đất đai x  x 

III.2 TTHC thực hiện tại Phòng đất đai    

40.  

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 01/7/2004 

x   

41.  

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   

42.  

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, cho thuê đất là tổ chức 

x   

43.  

Giao đất, cho thuê đất thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

tổ chức 

x   

44.  

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) 

x  x 

45.  

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 

x  x 

46.  

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 

x  x 
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nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

47.  

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được 

phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với tổ chức 

x  x 

48.  

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều 

kiện giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, 

điều kiện cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối 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, tổ 

chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao 

x  x 

49.  
Thẩm định phương án sử dụng đất của 

công ty nông, lâm nghiệp 
x  x 

50.  

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê 

quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực 

hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp 

x  x 

IV Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm    

51.  

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất (gồm trường hợp 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 

hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất 

hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất) 

 x  

52.  
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 
 x  

53.  

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất 

không phải là nhà ở mà tài sản đó đã 

hình thành nhưng chưa được chứng nhận 

quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 

 x  

54.  

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong 

trường hợp mua bán tài sản gắn liền với 

đất có bảo lưu quyền sở hữu 

 x  

55.  

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp 

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất đã đăng ký 

 x  

56.  

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ 

 x  
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quan đăng ký 

57.  

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  x 

58.  
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài 

sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 
 x  

59.  

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất 

 x  

V Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản    

60.  Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản x  x 

61.  
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng 

sản 
x  x 

62.  

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản 

hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò 

khoáng sản 

x  x 

63.  
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 

sản 
x  x 

64.  Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản x  x 

65.  

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, 

hoặc trả lại một phần diện tích khu vực 

khai thác khoáng sản 

x  x 

66.  Đóng cửa mỏ khoáng sản x  x 

67.  
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng 

sản 
x   

68.  Gia hạn giấy phép khai thác tận thu x  x 

69.  Trả lại giấy phép khai thác tận thu x  x 

70.  

Đăng ký khai thác khoáng sản làm 

VLXDTT trong diện tích dự án xây 

dựng công trình bao gồm cả đăng ký 

khối lượng cát sỏi thu hồi từ dự án nạo 

vét, khơi thông luồng lạch 

x   

71.  

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 

72.  
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 

khu vực chưa thăm dò khoáng sản 
x   

73.  

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 

khu vực đã có kết quả thăm dò được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

x   
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74.  Phê duyệt trữ lượng khoáng sản x   

75.  

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   

76.  
Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng 

sản 
x  x 

VI Lĩnh vực Tài nguyên nước    

77.  

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

x  x 

78.  

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

thăm dò nước dưới đất đối với công trình 

có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 

x  x 

79.  

Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

x  x 

80.  

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

khai thác nước dưới đất đối với công 

trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày 

đêm 

x  x 

81.  

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 2m3/s; phát điện với 

công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho 

các mục đích khác với lưu lượng dưới 

50.000 m3/ngày đêm 

x  x 

82.  

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 

30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động 

nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt 

động khác 

x  x 

83.  Cấp lại giấy phép tài nguyên nước x  x 

84.  
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới 

đất quy mô vừa và nhỏ 
x  x 

85.  
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 
x  x 

86.  
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất 
x  x 

87.  

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 

x   
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trên dòng chính thuộc lưu vự sông liên 

tỉnh 

88.  
Chuyển nhượng quyền khai thác tài 

nguyên nước 
x  x 

89.  

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 

90.  

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước 

mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản với lưu lượng dưới 

2m3/giây; phát điện với công suất lắp 

máy dưới 2.000kw; cho các mục đích 

khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày 

đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng 

nước biển cho mục đích sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 

100.000m3/ ngày đêm 

x  x 

91.  

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày 

đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy 

sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày 

đêm đối với các hoạt động khác 

x  x 

92.  
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước 
x  x 

93.  
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước đối với công trình đã vận hành 
x  x 

94.  
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước đối với công trình chưa vận hành 
x  x 

VII Lĩnh vực tổng hợp    

95.  
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường 
x  x 

VIII 
Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin 

địa lý 
   

96.  
Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 
x  x 

97.  
Cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo 

đạc và bản đồ 
x  x 

B Cấp huyện    

 Tổng 11 4 8 

I Lĩnh vực Đất đai    

1.  
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND huyện 
 x  
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2.  

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem 

xét giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

đối với hộ gia đình, cá nhân, công đồng 

dân cư 

x   

3.  

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, 

cá nhân; giao đất cho công đồng dân cư 

đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất 

x   

4.  

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được 

phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với hồ gia đình, cá nhân 

 x x 

5.  

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 hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi 

đất ở của người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam 

x   

6.  

Thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm 

môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng 

con người; đất có nguy cơ sạt lở, sụt lún, 

bị ảnh hưởng bởi hiện trạng thiên tai 

khác đe dọa đến tính mạng con người 

đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ 

gia đình, cá nhân, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam 

x   

7.  

Giao đất, cho thuê đất thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

x   

II Lĩnh vực Tài nguyên nước    

8.  Đăng ký khai thác nước dưới đất x   

9.  

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối 

với các dự án đầu tư có chuyển nước từ 

nguồn nước nội tỉnh 

x  x 

III Lĩnh vực Môi trường    

10.  Cấp giấy phép môi trường  x x 

11.  Cấp lại giấy phép môi trường  x x 
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2. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 

2.1. Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Kạn 

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 đã 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 (Theo 

danh mục thống kê tại phần 1 của 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. 

12.  

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  x 

13.  
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa 

dạng sinh học 
x  x 

14.  Cấp đổi giấy phép môi trường x  x 

15.  Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường x  x 

C Cấp xã    

 Tổng 2 1 1 

I Lĩnh vực Đất đai    

1.  Cung cấp dữ liệu đất đai x   

2.  Hòa giải tranh chấp đất đai  x  

II Lĩnh vực môi trường    

3.  
Tham vấn trong đánh giá tác động môi 

trường 
x  x 

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.  

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 (Gửi kèm Thông báo này).  

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 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. 

2.2. Nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia 

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.gov.vn 

- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống và đăng nhập 

hệ thống theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm (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 đã đăng ký thành công. 

- Chọn Tab: THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ, chọn DỊCH VỤ CÔNG TRỰC 

TUYẾN. 

- Chọn tỉnh Bắc Kạn 

- Tìm kiếm tên thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ 

- Chọn cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, sau đó 

chọn NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn xuất hiện 

trên màn hình. 

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với các thủ tục có phát sinh thu phí, lệ phí).  

- Thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực hiện thành công, kết 

thúc quá trình gửi hồ sơ.  

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

Thực hiện tài chính: Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp qua dịch vụ PayGov hoặc 

chuyển khoản tới số tài khoản của Sở Tài nguyên và Môi trường, số tài khoản 

3511.0.1036130.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. 

Nhận kết quả: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, Trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh Bắc Kạn, Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tùy 

TTHC và sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC. 

https://dichvucong.gov.vn/
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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 thủ tục 

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

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc sở; 

- Đăng tải Trang TTĐT Sở (VPĐKĐĐ); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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