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I. GI閏I THI烏U 

Tài liệu này trình bày nội dung phân tích các th栄 t映c hành chính (TTHC) 
thuộc thẩm quyền xử lỦ c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các TTHC được phân tích trong tài liệu này ch栄 yếu căn cứ theo Quyết 

định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Công bố th栄 t映c hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lỦ nhà nước c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Mỗi TTHC được phân tích và đưa ra 04 thông tin ch栄 yếu sau: 

- Căn cứ pháp lỦ c栄a TTHC 

- Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

- Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư. 

Kết quả phân tích các TTHC được tổng hợp thành các bảng ph映c v映 cho 

việc xây dựng Kiến trúc. Căn cứ vào thông tin tổng hợp được trình bày tại phần 

III c栄a tài liệu, tiến hành tổng hợp lên một mức để đưa vào tài liệu chính và làm 
cơ sở mô hình quá các mô hình liên quan đến TTHC trong tài liệu kiến trúc. 

II. N浦I DUNG 

2.1. Quy trình chung 

2.1.1. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 

Mô hình quy trình: 

Qu┞àtヴｸﾐhàtiếpàﾐhậﾐàhồàsơàv<àtヴảàkếtàケuảàgiảiàケu┞ếtàTTHC

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

Tổàchức, c=àﾐh>ﾐ Văﾐàphòﾐgàﾏộtàcửa Cơàケuaﾐ/ĐơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐCƠàケuaﾐ/Đơﾐàvịà┝ửàlýàchíﾐh

Chuẩn bị hồ sơ Đến Văn phòng 
một cửa nộp hồ sơ

Tiếp nhận, kiểm 
tra, phân loại, 
chuyển xử lỦ

Hồàsơ,

Giấ┞àtờàHổàsuﾐg

Đến Văn phòng 
một cửa nhận kết 

quả

Kếtàケuả

Hồàsơ

Trả kết quảKếtàケuả

Quản lỦ, xử 
lỦ hồ sơ

(chi tiết sơ đồ 
thành phần)

ThﾚﾐgàH=oàtヴoﾐgàケu=àtヴｸﾐhà┝ửàlý

ThﾚﾐgàH=o

X=Iàﾐhậﾐàﾐghĩaàvụàt<iàIhｹﾐh
Phối hợp xử lỦThﾚﾐgàtiﾐ

 tヴaoàđổiThực hiện nghĩa 
v映 tài chính

 

Trong mô hình này, bước Quản lỦ, xử lỦ hồ sơ được thể hiện như một hộp 
đen, bước này sẽ được chi tiết theo từng TTHC c映 thể trong Ph映 l映c 01. 
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Mô hình quy trình định hướng tin học hoá: 

Qu┞àtヴｸﾐhàtiếpàﾐhậﾐàhồàsơàv<àtヴảàkếtàケuảàgiảiàケu┞ếtàTTHC, địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

Tổàchức, c=àﾐh>ﾐ Văﾐàphòﾐgàﾏộtàcửa HệàthốﾐgàthôﾐgàtiﾐàhỗàtヴợàCơàケuaﾐ/Đơﾐàvịà┝ửàlýàchíﾐh

Chuẩn bị hồ sơ Đến Văn phòng 
một cửa nộp hồ sơ

2.2 Tiếp nhận, 

kiểm tra, phân 
loại, chuyển xử lỦ 

bán tự động trên 
hệ thống

Hồàsơ,

Giấ┞àtờàHổàsuﾐg

Đến Văn phòng 
một cửa/Bưu điện 

nhận Kết quả

Hồàsơàgiấ┞/số

2.3 Trả kết quả 

trực tiếp học tự 
động dạng số trên 

hệ thống hỗ trợ

Kếtàケuảàdạﾐgàgiấ┞

2.1 Nhập hồ sơ 

trên hệ thống 
quản lỦ

1.1 Nhập hồ sơ 

trực tuyến, hỗ trợ 
tự động điền đơn

Hồàsơ, giấ┞àtờàHổàsuﾐg

3.1 Quản lỦ, 

xử lỦ hồ sơ
(Kết hợp với 
các hệ thống 
hỗ trợ chuyên 
ngành để xử 

lỦ hồ sơ)

Kếtàケuảàdạﾐgàgiấ┞/số

Chú thích:
ĐượIàtiﾐàhọIàho= ThựIàhiệﾐàthủàIﾚﾐg

ThﾚﾐgàH=o

1.2 Nhận thông 
báo,

Tra cứu hồ sơ trực 
tuyến, SMS ThﾚﾐgàH=oàtヴoﾐgàケu=àtヴｸﾐhà┝ửàlý

1.3 Thực hiện 
nghĩa v映 tài chính 
trực tuyến hoặc 

trực tiếp

X=Iàﾐhậﾐàđ?àthựIàhiệﾐàﾐghĩaàvụàt<iàIhｹﾐh

Kếtàケuảàdạﾐgàsố1.4 Nhận kết quả 
dạng số qua email 

hoặc tài khoản

4.1 CNTT hỗ trợ
- Kết nối liên thông
- Quản lỦ trạng thái 
xử lỦ
- Phân loại hồ sơ
- Cung cấp thông 
tin công dân, doanh 

nghiệp (để đơn giản 
hóa hồ sơ, giấy tờ)

- Quản lỦ quy trình 
xử lỦ
- Quản lỦ văn bản 
trình kỦ, phê duyệt
- Thông báo trạng 
thái
- Các dịch v映 khác 
(kỦ số, trả kết quả 
tự động

(Được chi tiết theo từng thủ tục cụ thể)

 

Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư: 

- Bước 1.1 Nhập hồ sơ trực tuyến, bước 2.1 Nhập hồ sơ trên hệ thống quản 
lý cần hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ điền thông tin một cách tối đa từ các CSDL quốc gia khi các 
CSDL này sẵn sàng cung cấp các dịch v映 thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp.  

+ Hỗ trợ kiểm tra tính đầy đ栄 c栄a hồ sơ. 

- Bước 2.2 Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, chuyển xử lý: hỗ trợ tự động 
phân loại hồ sơ, tự động chuyển xử lỦ khi hồ sơ đã có đầy đ栄 thông tin; và hỗ trợ 
việc kiểm tra nội dung hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. 

- Bước 2.3 Trả kết quả: hỗ trợ các hình thức thông báo đến nhận kết quả 
(email, SMS…), ghi nhận và kết xuất các phiếu liên quan. 

Ngoài ra, trong quy trình còn 02 bước mang tính biểu tượng là “3.1 Quản 
lý, xử lý hồ sơ” và “4.1 CNTT hỗ trợ”. Bước 3.1 Quản lý, xử lý hồ sơ tương ứng 
với quy trình xử lỦ từng TTHC c映 thể tại đơn vị ch栄 trì, được phân tích và trình 

bày Ph映 l映c 01. Bước “4.1 CNTT hỗ trợ” đưa ra các yêu cầu và khả năng ứng 
d映ng CNTT vào hỗ trợ xử lỦ TTHC. 
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2.1.2. Quy trình tiếp nhận và xử lý TTHC tiếp nhận từ cơ quan khác 

Quy trình này ch栄 yếu áp d映ng khi Bộ TN&MT nhận được các yêu cầu xử 
lỦ TTHC được Sở TN&MT gửi lên hoặc đối với các th栄 t映c rút (thu hồi) giấy 
phép theo yêu cầu c栄a các cơ quan liên quan có thẩm quyền. 

Mô hình quy trình: 
Quy trình xử lỦ đối với trường hợp này tương tự như đối với quy trình cơ 

bản nhận hồ sơ từ công dân, doanh nghiệp nhưng có điểm khác: 
- Nhận hồ sơ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Đầu mối nhận do Văn thư cơ quan. 

- Quá trình trả kết quả trả về cơ quan gửi hồ sơ. 

- Phần lớn các th栄 t映c không có nghĩa v映 tài chính. Nếu có thực thi theo 
quy trình xử lỦ nghĩa v映 tài chính. 

Mﾚàhｸﾐhàケu┞àtヴｸﾐhàthủàtụIàh<ﾐhàIhｹﾐhà┝ửàlýàtheoà┞ZuàIầuàIủaàIơàケuaﾐàﾐh<àﾐướIàIﾙàthẩﾏàケu┞ềﾐ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

Cơàケuaﾐàﾐh<àﾐước VăﾐàthưàBộà/ Văﾐàphòﾐgàﾏộtàcủa Cơàケuaﾐ/ĐơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐCƠàケuaﾐ/Đơﾐàvịà┝ửàlýàchíﾐh

Gửi văn bản
Tiếp nhận, kiểm 

tra, phân loại, 
chuyển xử lỦ

Nhận và thực thi Kếtàケuả

Hồàsơ

Trả kết quảKếtàケuả

Quản lỦ, xử 
lỦ hồ sơ

(chi tiết sơ đồ 
thành phần)

ThﾚﾐgàH=oàtヴoﾐgàケu=àtヴｸﾐhà┝ửàlý
Phối hợp xử lỦThông tin

 tヴaoàđổi

 

Mô hình quy trình định hướng tin học hoá: 
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Mﾚàhｸﾐhàケu┞àtヴｸﾐhàthủàtụIàh<ﾐhàIhｹﾐh, phầﾐàIhuﾐgàđịﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

Cơàケuaﾐàﾐh<àﾐước Văﾐàthưà/ Văﾐàphòﾐgàﾏộtàcủa HệàthốﾐgàthôﾐgàtiﾐàhỗàtヴợàCơàケuaﾐ/Đơﾐàvịà┝ửàlýàchíﾐh

Gửi văn bản trên 
hệ thống trao đổi 

văn bản

Tiếp nhận văn bản 
trên hệ thống trao 

đổi văn bản

2.2 Tiếp nhận, 

kiểm tra, phân 

loại, chuyển xử lỦ 

bán tự động trên 
hệ thống

Hồàsơ,

Giấ┞àtờàHổàsuﾐg

Hồàsơàgiấ┞/số

Trả kết quả trực 
tiếp học tự động 
dạng số trên hệ 

thống hỗ trợ

Quản lỦ, xử 
lỦ hồ sơ

- Quản lỦ hồ 
sơ

- Hệ thống hỗ 
trợ chuyên 

ngành

Kếtàケuảàdạﾐgàgiấ┞/số

Nhận thông báo,

Tra cứu hồ sơ trực 
tuyến, SMS

Thﾚﾐgàđiệp

4.1 CNTT hỗ trợ
- Kết nối liên thông
- Quản lỦ trạng thái 
xử lỦ
- Phân loại hồ sơ
- Cung cấp thông 
tin công dân, doanh 

nghiệp (đơn giản 
hóa hồ sơ, giấy tờ)

- Quản lỦ quy trình 
xử lỦ
- Quản lỦ văn bản 
trình ký, phê duyệt
- Thông báo trạng 
thái

- Các dịch v映 khác 
(kỦ số, trả kết quả 
tự động

Chi tiết Hởi các ケuy tヴình cụ thể (phần dưới)
Chuyển sang quy 
trình trao đổi văn 
bản, gửi kết quả

Nhận trên hệ 
thống trao đổi văn 

bản

Hồàsơ,

Giấ┞àtờàHổàsuﾐg

VăﾐàHảﾐ

 

Bước thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm quyền liên quan (ví d映 Sở TN&MT c栄a các tỉnh, thành 

phố) gửi văn bản, hồ sơ đề nghị Bộ thực hiện hoặc thanh tra các đơn vị liên quan. 
Văn bản được gửi qua hệ thống liên thông quốc gia. 

- Hệ thống quản lỦ văn bản c栄a Bộ TN&MT nhận được văn bản. 

- Qua các bước phân công, chỉ đạo xử lỦ c栄a Lãnh đạo, văn bản được 
chuyển sang Văn phòng một cửa xử lỦ, tại đây văn bản được chuyển vào Hệ thống 
một cửa và được xử lỦ tương tự như nhận được hồ sơ từ công dân, doanh nghiệp. 

- Sau quá trình xử lỦ, văn phòng một cửa nhận được kết quả, chuyển sang 
hệ thống trao đổi văn bản để gửi lại cơ quan nhà nước yêu cầu. 

- Cơ quan nhà nước yêu cầu nhận kết quả qua được trao đổi văn bản điện 
tử. 

Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư: 

- Có sự kết nối thông suốt giữa hệ thống trao đổi văn bản điện tử và hệ 
thống chịu trách nhiệm quản lỦ quy trình, hỗ trợ xử lỦ các TTHC. 

- Liên thông văn bản điện tử với các cơ quan liên quan. 

2.1.3. Quy trình trình và phê duyệt kết quả TTHC 

Qua phân tích và đánh giá thực tế, kết quả xử lỦ TTHC thường là Dự thảo 
quyết định cấp phép, giấy phép… kèm các văn bản, giấy tờ liên quan được trình 
lên lãnh đạo xét duyệt và kỦ. Nhận thấy đây là quy trình liên thông giữa việc xử 
lỦ TTHC và việc trình duyệt văn bản hành chính; Và để đảm bảm sự thống nhất 
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trong quá trình ứng d映ng CNTT, quy trình này sẽ được sử d映ng là quy trình chung 
và đồng bộ như sau: 

Qu┞àtヴｸﾐhàtヴｸﾐhàv<àphZàdu┞ệtàkếtàケuảàTTHC
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

Chu┞êﾐàviêﾐà┝ửàlýàTTHC Văﾐàthư Lãﾐhàđạoàphêàdu┞ệtàﾐộiàduﾐg, thểàthức, kýàtheoàthẩﾏàケu┞ềﾐ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Phê duyệt nội 
dung

Hồàsơ,

Giấ┞àtờàHổàsuﾐg

Nhận kết quả Cấp số, đóng dấuKếtàケuả

ThﾚﾐgàH=o

Phê duyệt thể 
thức

Duyệt kỦ

Chu┞ểﾐ

Chu┞ểﾐ

Đồng Ủ kỦ?

Tヴảàlại/YZuàIầuàHổàsuﾐg, ho<ﾐàthiệﾐ

KỦChu┞ểﾐ

Khﾚﾐg

 

Quy trình trình và phê duyệt kết quả TTHC, định hướng tin học hoá 

 

Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư: 

- Xây dựng/nâng cấp dịch v映 liên thông hồ sơ trình giữa Hệ thống dịch v映 
công và Hệ thống quản lỦ văn bản và hồ sơ điện tử, đảm bảo các chức năng như 
mô tả trong hình 

- Xây dựng chức năng đóng gói hồ sơ trình tự động khi Chuyên viên xử lỦ 
TTHC thực hiện chức năng Chuyển hồ sơ trên Hệ thống dịch v映 công 

- Xây dựng chức năng đóng gói kết quả phê duyệt khi Lãnh đạo/Văn thư 
thực hiện chức năng Chuyển kết quả trên Hệ thống Quản lỦ văn bản và hố sơ điện 
tử. 

- Ngoài ra, Dịch v映 liên thông hồ sơ trình còn đảm bảo cung cấp thông tin 
tiến độ phê duyệt kết quả TTHC cho Hệ thống dịch v映 công khi cần thiết. 
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2.1.4. Quy trình xử lý nghĩa vụ tài chính 

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính bao gồm việc tổ chức, công dân đến thực hiện các 
TTHC nộp các khoản thuế, phí, giá dịch v映 theo quy định c栄a pháp luật để thực 
hiện TTHC. Quy trình này chung cho tất cả các TTHC, mặc dù có thể có một số 
điểm đặc thù nhưng quy trình chính đều như sau: 

Quy trình xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Cá
c b

ướ
c t

hự
c h

iệ
n

Tổ chức/cá nhân Văn phòng một cửa Cơ quan thuếĐơﾐàvịà┝ửàlýàTTHC

Thông báo nghĩa 
v映 tài chính

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

YZuàIầuàthaﾐhàto=ﾐ
(tヴoﾐgàケu=àtヴｸﾐhà┝ửàlýàhồàsơ)

Nhận phiếu thu và 
nộp tiền ThﾚﾐgàH=oàphｹ

Nhận tiền và viết 
biên lai thu tiềnTiềﾐ/BiZﾐàlaiàﾐộpàthuế

ThﾚﾐgàH=oàthuàtiềﾐ

Cập nhật trạng 
thái thanh toán TiếpàtụIà┝ửàlýàhồàsơàtheoàケu┞àtヴｸﾐh

BiZﾐàlaiàthuà
tiềﾐ

ThﾚﾐgàH=oàthuế

 

Trong quá trình xử lỦ TTHC, nếu th栄 t映c phát sinh có liên quan đến nghĩa 
v映 tài chính, đơn vị xử lỦ sẽ thực hiện các nghiệp v映 xử lỦ nghĩa v映 tài chính. 

i) Đơn vị xử lý gửi yêu cầu thanh toán cho Văn phòng một cửa. 

ii) Văn phòng một cửa thông báo cho tổ chức, cá nhân về số tiền phải nộp. 

iii) Tổ chức, cá nhân đến Văn phòng một cửa nộp tiền và nhận phiếu thu. 

iv) Văn phòng một cửa nhận tiền, viết biên lai thu tiền, và thông báo đến 

đơn vị xử lý để thực thiện tiếp tục xử lý quy trình. 

v) Tổ chức cá nhân nhận biên lai thu tiền. 

Quy trình xử lỦ nghĩa v映 tài chính - Định hướng tin học hoá

Cá
c b

ướ
c t

hự
c h

iệ
n

Tổ chức/cá nhân Hệ thống thanh toán Cơ quan thuếĐơﾐàvịà┝ửàlýàTTHCVăﾐàphòﾐgàﾏộtàcửa

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

YZuàIầuàthaﾐhàto=ﾐ
(tヴoﾐgàケu=àtヴｸﾐhà┝ửàlýàhồàsơ)

Nhận thông báo

Nhận tiền, xử lỦ 
thanh toánTiềﾐ/BiZﾐàlaiàﾐộpàthuếà(thủàIﾚﾐg)

Cập nhật trạng 
thái thanh toán

Xửàlýàthaﾐhàto=ﾐ

TiếpàtụIà┝ửàlýàhồàsơàtheoàケu┞àtヴｸﾐh

BiZﾐàlaiàthuà
tiềﾐ

Gửiàthﾚﾐg
 H=oàthuế

Xửàlýàthaﾐhàto=ﾐ

ThﾚﾐgàH=oàﾐghĩaàvụàt<iàIhｹﾐhà(SMS, email, Iổﾐg )

Thaﾐhàto=ﾐàtヴZﾐà
Iổﾐgàthﾚﾐgàtiﾐ T<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐàh<ﾐg

Thaﾐhàto=ﾐàケuaàHưuà
IhｹﾐhàIﾚﾐgàｹIh

Thﾚﾐgàtiﾐàthaﾐhàto=ﾐàkếtàﾐốià
 vớiàdoaﾐhàﾐghiệpàHưuàIhｹﾐhà

ThﾚﾐgàH=oàtヴạﾐgàth=iàthaﾐhàto=ﾐ

ThﾚﾐgàH=oàthuàtiềﾐ

 

Trong quy trình này được thực hiện đáp ứng các trường hợp: 
- Chấp nhận đa dạng các hình thức thanh toán 
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- Có sự hỗ trợ c栄a CNTT để tăng tính linh hoạt và thuận tiện cho người dân 

- Tự động tối đa quá trình thực hiện 

- Có các hệ thống CNTT hỗ trợ thông báo và thanh toán trong tương lai 
Quy trình được thực hiện như sau: 
- Quy trình kiểm soát xử lỦ TTHC tự động và xác định thời điểm cần xử lỦ 

nghĩa v映 tài chính 

- Hệ thống kiểm soát quy trình gửi thông báo nghĩa v映 tài chính cho tổ 
chức/cá nhân qua các kênh liên lạc; đồng thời gửi thông tin cần thanh toán đến 
văn phòng một cửa để sẵn sang tiếp nhận xử lỦ thanh toán c栄a tổ chức, cá nhân 

- Sau khi nhận được thông báo, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện một trong 
ba cách thức sau: 

+ Đến Văn phòng một cửa để thanh toán và nhận biên lai, Văn phòng một 
cửa sẽ thu nhận tiền và ghi nhận vào hệ thống thanh toán chung. 

+ Trực tiếp thanh toán qua ngân hàng, chuyển khoản trên cơ sở hỗ trợ từ 
Cổng thông tin dịch v映 công - hệ thống thanh toán 

+ Thanh toán trung gian qua bưu chính công ích, đơn vị vận chuyển. Khi 
đó, hệ thống c栄a bưu chính sẽ kết nối hệ thống thanh toán để ghi nhận. 

- Hệ thống thanh toán sẽ xử lỦ, cập nhật trạng thái thanh toán và gửi thông 
tin sang hệ thống quản lỦ quy trình xử lỦ dịch v映 công để tiếp t映c thực hiện, đồng 
thời gửi thông báo kết quả thanh toán cho cá nhân, tổ chức biết. 

Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư: 
Để thực hiện được mô tình tin học hóa trên cần những yêu cầu sau: 
- Thông báo nghĩa v映 tài chính đến tổ chức, cá nhân qua nhiều kênh 

- Hệ thống xử lỦ nghĩa v映 tài chính:  
+ Có giao diện thanh toán cho công dân. 
+ Có giao diện cho Văn phòng một cửa thanh toán. 
+ Có giao diện kết nối với hệ thống c栄a doanh nghiệp bưu chính công ích. 
+ Có giao diện kết nối với ngân hàng hoặc cổng thanh toán. 
+ Có giao diện kết nối với Cổng thanh toán quốc gia. 
Hệ thống thanh toán có thể quản lỦ các tài khoản thanh toán cho các đơn vị 

thuộc Bộ (xử lỦ nghiệp v映). 
- Một quy trình thanh toán có thể kết hợp các phương thức khác nhau 

- Hệ thống thanh toán có thể bao gồm các phân hệ hệ thống ngoại vi c栄a 
ngân hàng hoặc cổng thanh toán c栄a nhiều đơn vị thanh toán,… 
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2.2. Lĩnh vực biển và hải đảo 

2.2.1. Nhóm thủ tục giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu 
vực biển, trả lại khu vực biển 

TT Tên th栄 t映c hành chính 

1 Giao khu vực biển 

2 Gia hạn quyết định giao khu vực biển  

3 Trả lại khu vực biển  

4 Đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 c栄a Chính ph栄 quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử d映ng tài 
nguyên biển. 

- Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 17/12/2015 
giữa Bộ Tài chính, Bộ TN&MT quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế 

độ quản lỦ và sử d映ng tiền sử d映ng khu vực biển 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: 

STT Loại hồ sơ Thành phần hồ sơ Ghi chú 

1 Giao khu vực 

biển 

- Đơn đề nghị giao khu vực biển (được lập 

theo Mẫu số 01 quy định tại Ph映 l映c c栄a 

Nghị định này); 
- Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc 

quyết định cho phép khai thác, sử d映ng tài 
nguyên biển trong khu vực biển đề nghị 
giao c栄a cơ quan quản lỦ nhà nước có thẩm 

quyền; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản 

cam kết bảo vệ môi trường hoạt động khai 

thác, sử d映ng tài nguyên biển ở khu vực 

biển đề nghị giao được cơ quan quản lỦ nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Bản đồ khu vực biển đề nghị giao (được 

lập theo Mẫu số 06 quy định tại Ph映 l映c c栄a 

Nghị định này). 

- Quy định tại 

Khoản 1, Điều 16 

c栄a Nghị định 

51/2014/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM- 

264838-TT trên 
Cổng CSDLQG 

về TTHC 

2 Gia hạn quyết 

định giao khu 

vực biển 

- Đơn đề nghị gia hạn quyết định giao khu 

vực biển (được lập theo Mẫu số 02 quy định 

tại Ph映 l映c c栄a Nghị định này); 
- Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; 

- Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc 

quyết định cho phép khai thác, sử d映ng tài 

- Quy định tại 

Khoản 2, Điều 16 

c栄a Nghị định 

51/2014/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM- 

264839-TT trên 
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nguyên biển đã được cơ quan quản lỦ nhà 
nước có thẩm quyền gia hạn; 

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai 

thác, sử d映ng tài nguyên biển; công tác bảo 

vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa 
v映 quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 

này tính đến thời điểm đề nghị gia hạn. 

Cổng CSDLQG 

về TTHC 

3 Trả lại khu vực 

biển 

- Đơn đề nghị trả lại khu vực biển (được lập 

theo Mẫu số 03 quy định tại Ph映 l映c c栄a 

Nghị định này); 
- Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; 

- Bản đồ khu vực biển thể hiện khu vực biển 

tiếp t映c sử d映ng trong trường hợp trả lại một 

phần khu vực biển (được lập theo Mẫu số 

06 quy định tại Ph映 l映c c栄a Nghị định này); 
- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai 

thác, sử d映ng tài nguyên biển; công tác bảo 

vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa 
v映 quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 

này tính đến thời điểm trả lại. 

- Quy định tại 

Khoản 3, Điều 16 

c栄a Nghị định 

51/2014/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

264841-TT trên 
Cổng CSDLQG 

về TTHC 

4 Đề nghị sửa đổi, 

bổ sung quyết 

định giao khu 

vực biển 

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định 

giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 04 

quy định tại Ph映 l映c c栄a Nghị định này); 
- Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; 

- Các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

14 Nghị định này đã được cơ quan quản lỦ 
nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và thể 

hiện trong giấy chứng nhận đầu tư, giấy 

phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử 

d映ng tài nguyên biển; 

- Bản đồ khu vực biển trong trường hợp có 
sự thay đổi về ranh giới khu vực biển (được 

lập theo Mẫu số 06 quy định tại Ph映 l映c c栄a 

Nghị định này); 
- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai 

thác, sử d映ng tài nguyên biển; công tác bảo 

vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa 
v映 quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 

này tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị 
sửa đổi, bổ sung. 

- Quy định tại 

Khoản 4, Điều 16 

c栄a Nghị định 

51/2014/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM- 

264840-TT trên 
Cổng CSDLQG 

về TTHC 

- Trình tự thực hiện: Chi tiết quy định tại Điều 20 c栄a Nghị định số 

51/2014/NĐ-CP 
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Nhóm giao, giaàhạﾐ, sửaàđổi, Hổàsuﾐgàケu┞ếtàđịﾐhàgiaoàkhuàvựIàHiểﾐ, tヴảàlạiàkhuàvựIàHiểﾐ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàBiểﾐàv<àHảiàđảoàViệtàNaﾏ Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra  
thành phần, nội 
dung c栄a hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ 
(phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch; 

giải pháp bảo vệ 
môi trường)

Hồàsơ:

- Đơﾐà┝iﾐàđềàﾐghịàgiao, 

giaàhạﾐ, sửaàđổi, Hổà
sung, tヴảàlạiàkhuàvựIà
Hiểﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐ, giấ┞àtờà
theoàケu┞àđịﾐh
- Qu┞ếtàđịﾐhàgiaoàkhuà
vựIàHiểﾐàđ?àIấpà(tヴừà
tヴườﾐgàhợpàđềàﾐghịàgiaoà
ﾏới)

Giấ┞àphYpà
(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàケu┞ếtàđịﾐhàgiaoà
khuàvựIàHiểﾐ
- VăﾐàHảﾐàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

VăﾐàHảﾐà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàhồà
sơ
- LoạiàthủàtụI

Thﾚﾐgàtiﾐàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Nhóm giao, giaàhạﾐ, sửaàđổi, Hổàsuﾐgàケu┞ếtàđịﾐhàgiaoàkhuàvựIàHiểﾐ, tヴảàlạiàkhuàvựIàHiểﾐ - ĐịﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàBiểﾐàv<àHảiàđảoàViệtàNaﾏ Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

(hỗ trợ kiểm tra thành 
phần, nội dung c栄a hồ 

sơ trên HTTT)

4. Hoàn thiện hồ sơ 
trình (lập tờ trình, dự 

thảo giấy phép… 
đóng gói gửi sang HT 

QLVB)

5. Phê duyệt (chi 

tiết tại quy trình 
phê duyệt hồ sơ 

trình)

3. Thẩm định hồ sơ
(hỗ trợ kiểm tra phù 
hợp với QH, KH sử 
d映ng biển, giải pháp 
bảo vệ môi trường)

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàBiểﾐàv<àHảiàđảo
5. CìDLàGiấ┞àphYp
6. CìDLàHồàsơàIấpàphYp

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

VăﾐàHảﾐà
thẩﾏàđịﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┝iﾐàIấpàphYp
- Đềà=ﾐ, các báo cáo 

theoàケu┞àđịﾐh - Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin thanh 

toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàdoaﾐhà
ﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàIﾚﾐgà
dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, kếtà
ケuảàphZàdu┞ệt
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYp
- Tヴaàđổiàthﾚﾐgàtiﾐàhồàsơ

M?àhồàsơ

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(theo quy trình 

xử lỦ nghĩa v映 tài 

chính)

 
Mô tả mô hình: 

Tại bước “1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ”: Hệ thống hỗ trợ kiểm tra thành 
phần, nội dung thông tin trong hồ sơ;  

Tại bước “1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ”: yêu cầu hỗ trợ kiểm tra thành phần, 

nội dung trên cơ sở quy định c栄a TTHC đã thiết lập trong hệ thống, hiển thị nội 

dung các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ để người dùng xem xét và quyết định. 

Trường hợp hồ sơ xin gia hạn, sửa đổi, bổ sung dung quyết định giao khu vực 

biển, hệ thống hỗ trợ tra cứu thông tin quyết định đã giao, tra cứu hồ sơ đã xử lỦ 
giao khu vực biển. 

Tại bước “3. Thẩm định hồ sơ”: yêu cầu kiểm tra tính phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử d映ng biển; hỗ trợ kiểm tra mâu thuẫn, xung đột giữa hoạt động 

khai thác, sử d映ng tài nguyên biển dự kiến thực hiện với các hoạt động khai thác, 
sử d映ng tài nguyên biển đang được phép tiến hành trong khu vực biển đề nghị 
giao; hỗ trợ kiểm tra nội dung giải pháp bảo vệ môi trường. 
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d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Để các bước tin học hoá được theo định hướng, cần hoàn thiện và đầu tư 
các dịch v映, HTTT: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử d映ng biển từ CSDL bản 

đồ quy hoạch, kế hoạch sử d映ng biển 

- Dịch v映 tra cứu vị trí khu vực biển từ CSDL bản đồ biển 

- Dịch v映 tra cứu thông tin khu vực biển đã giao từ CSDL giao khu vực 

biển để hỗ trợ kiểm tra khả năng xung đột, mâu thuẫn nếu có. 

2.2.2. Thủ tục thu hồi khu vực biển 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 c栄a Chính ph栄 quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử d映ng tài 
nguyên biển. 

- Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 17/12/2015 
giữa Bộ Tài chính, Bộ TN&MT quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế 

độ quản lỦ và sử d映ng tiền sử d映ng khu vực biển 

- Các trường hợp bị thu hồi quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 21 c栄a Nghị 
định số 51/2014/NĐ-CP. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: 
Trường hợp bị thu hồi do tổ chức, cá nhân vi phạm một trong các Điểm a, 

c và d Khoản 1 Điều 21 c栄a Nghị định số 51/2014/NĐ-CP: 

+ Kết luận c栄a cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức, cá nhân 
được giao khu vực biển vi phạm 

Trường hợp bị thu hồi do khu vực biển đã giao được sử d映ng để ph映c v映 

m映c đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia theo quy định c栄a pháp luật: 

+ Tờ trình c栄a cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

- Trình tự thực hiện: quy định chi tiết tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và 
Khoản 5 Điều 21 c栄a Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. 
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Thuàhồi ケu┞ếtàđịﾐhàgiaoàkhuàvựIàHiểﾐ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

CQNN có thẩm quyền TổﾐgàcụcàBiểﾐàv<àHảiàđảoàViệtàNaﾏ Cơ quan/Đơn vị liên quanVăn phòng Một cửa

Xem xét cho Ủ 
kiến xử lỦ

Hoàn thiện hồ sơ 
trìnhPhê duyệt

Thẩm định, xác 
minh

Kếtàluậﾐàvià
phạﾏ

Qu┞ếtàđịﾐhà
thuàhồià
(số,giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàケu┞ếtàđịﾐhàthuàhồi
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- Kếtàluậﾐàvịàphạﾏ
- ÝàkiếﾐàIhỉàđạoà┝ửàlý
- Thﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYpàđ?àIấp

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

TờàtヴｸﾐhàvềàviệIàthuàhồià
khuàvựIàHiểﾐ

 

Ghi chú: Trường hợp thu hồi khu vực biển đã giao để ph映c v映 m映c đích 
quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia theo quy định c栄a pháp luật sẽ không thực 

hiện các bước “Xem xét, cho Ủ kiến xử lỦ” và bước “Thẩm định, xác minh” mà 
xuất phát từ việc Lập tờ trình trong bước “Hoàn thiện hồ sơ trình”. Ngoài ra, 
trường hợp này còn được hỗ trợ, bồi thường theo quy định c栄a pháp luật. 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Thuàhồi ケu┞ếtàđịﾐhàgiaoàkhuàvựIàHiểﾐ, địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

CQNN có thẩm quyền TổﾐgàcụcàBiểﾐàv<àHảiàđảoàViệtàNaﾏ Hệàthốﾐgàtヴỗàtヴợà┝ửàlýVăn phòng Một cửa

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

1. Xem xét cho Ủ 
kiến xử lỦ

(hỗ trợ xem xét nội 
dung, cho Ủ kiến chỉ 

đạo xử lỦ)

4. Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơà
tヴｸﾐhà(lậpàtờàtヴｸﾐh, dựà
thảoàケu┞ếtàđịﾐhàthuà
hồi  đﾙﾐgàgﾙiàgửià

sang HT QLVB)

5. PhZàdu┞ệtà
(theoàケu┞àtヴｸﾐhà
phZàdu┞ệtàhồà
sơàtヴｸﾐh)

2. Thẩm định, xác 
minh (hỗ trợ xem xét 
nội dung, ghi nhận và 
lập kết quả thẩm định)

Kếtàluậﾐàvià
phạﾏà(sốàhﾙa/

giấ┞)

Qu┞ếtàđịﾐhà
thuàhồià
(số,giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàケu┞ếtàđịﾐhàthuàhồi
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- Kếtàluậﾐàvịàphạﾏ
- Thﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYpàđ?à
Iấp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàThuế
2. CìDLàBiểﾐàv<àHảiàđảo
3. CìDLàGiấ┞àphYp
4. CìDLàHồàsơàIấpàphYp

DịIhàvụ:

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, kếtà
ケuảàphZàdu┞ệt
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYp
- Tヴaàđổiàthﾚﾐgàtiﾐàhồàsơ

3. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

(theo quy trình xử 
lỦ nghĩa v映 tài 

chính)

TờàtヴｸﾐhàvềàviệIàthuàhồià
khuàvựIàHiểﾐàđ?àgiaoà(số/

giấ┞)

 

Mô tả mô hình: 
Tại bước “1. Xem xét cho Ủ kiến xử lỦ”: hệ thống hỗ trợ hiển thị nội dung 

kết luận vi phạm, cho Ủ kiến xử lỦ và chuyển sang bước tiếp theo quy trình. 
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Tại bước “2. Thẩm định, xác minh”: hệ thống hỗ trợ hiển thị các nội dung 

liên quan đến hồ sơ thu hồi quyết định giao khu vực biển, hỗ trợ ghi nhận và lập 

kết quả thẩm định hồ sơ. 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Để thực đáp ứng định hướng tin học hóa cho các chức năng trong nhóm t栄 

t映c trên, cần đầu và hoàn thiện các dịch v映/HTTT: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin quy hoạch, sử d映ng biển từ CSDL quy hoạch sử 

d映ng biển 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép từ CSDL Giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin hồ sơ xin cấp phép từ CSDL hồ sơ cấp phép 

2.2.3. Nhóm thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả 
lại giấy phép nhận chìm ở biển 

TT Tên th栄 t映c hành chính 

1 Giấy phép nhận chìm ở biển 

2 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển 

3 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển 

4 Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển 

5 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2016. 
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 c栄a Chính ph栄 quy định 

chi tiết thi hành một số điều c栄a Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: 

STT Loại hồ sơ Thành phần hồ sơ Ghi chú 

1 Giấy phép nhận 

chìm ở biển gồm 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở 

biển được lập theo Mẫu số 04 quy định tại 

Ph映 l映c c栄a Nghị định này; 
- Dự án nhận chìm ở biển được lập theo Mẫu 

số 03 quy định tại Ph映 l映c c栄a Nghị định 

này; 
- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao có chứng thực báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được cơ quan nhà 

- Quy định tại 

Khoản 1, Điều 

54 c栄a Nghị 
định 

40/2016/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM- 

264952-TT trên 
Cổng CSDLQG 

về TTHC 
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nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định c栄a pháp luật; 

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng 

nhận đăng kỦ doanh nghiệp (nếu là doanh 
nghiệp); 

- Bản đồ khu vực biển đề nghị được sử d映ng 

để nhận chìm được lập theo Mẫu số 09 quy 

định tại Ph映 l映c c栄a Nghị định này. 
 

2 Cấp lại Giấy 

phép nhận chìm 
ở biển 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm 
ở biển, trong đó nêu rõ lỦ do đề nghị cấp lại 

được lập theo Mẫu số 05 quy định tại Ph映 

l映c c栄a Nghị định này; 
- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận 

chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và 
việc thực hiện các nghĩa v映 theo quy định 

c栄a pháp luật tính đến thời điểm đề nghị cấp 

lại Giấy phép nhận chìm ở biển. 

- Quy định tại 

Khoản 2, Điều 

54 c栄a Nghị 
định 

40/2016/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM- 

264956-TT trên 
Cổng CSDLQG 

về TTHC 

3 Gia hạn Giấy 

phép nhận chìm 
ở biển 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép nhận chìm 
ở biển được lập theo Mẫu số 06 quy định tại 

Ph映 l映c c栄a Nghị định này; 
- Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp; 

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận 

chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và 
việc thực hiện các nghĩa v映 theo quy định 

c栄a pháp luật tính đến thời điểm đề nghị gia 

hạn. 

- Quy định tại 

Khoản 3, Điều 

54 c栄a Nghị 
định 

40/2016/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

264953-TT trên 
Cổng CSDLQG 

về TTHC 

4 Trả lại Giấy 

phép nhận chìm 
ở biển 

- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép nhận chìm 
ở biển được lập theo Mẫu số 07 quy định tại 

Ph映 l映c c栄a Nghị định này; 
- Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp; 

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận 

chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và 
việc thực hiện các nghĩa v映 theo quy định 

c栄a pháp luật tính đến thời điểm đề nghị trả 

lại. 

- Quy định tại 

Khoản 4, Điều 

54 c栄a Nghị 
định 

40/2016/NĐ-CP 

5 Sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép nhận 

chìm ở biển 

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép 
nhận chìm ở biển trong đó nêu rõ lỦ do đề 

nghị sửa đổi, bổ sung được lập theo Mẫu số 

08 quy định tại Ph映 l映c c栄a Nghị định này; 
- Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp; 

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận 

chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và 
việc thực hiện các nghĩa v映 theo quy định 

c栄a pháp luật tính đến thời điểm đề nghị sửa 

đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển; 

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao có chứng thực báo cáo đánh 
giá tác động môi trường được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

- Quy định tại 

Khoản 5, Điều 

54 c栄a Nghị 
định 

40/2016/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM- 

264954-TT trên 
Cổng CSDLQG 

về TTHC 
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định c栄a pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép nhận chìm ở biển do có sự thay 

đổi quy mô nhận chìm; ranh giới, diện tích 
khu vực biển sử d映ng để nhận chìm; cách 
thức nhận chìm; 
- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng 

minh việc tổ chức, cá nhân được phép nhận 

chìm ở biển thay đổi tên trong trường hợp 

đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận 

chìm ở biển do thay đổi tên; 
- Bản đồ khu vực biển trong trường hợp có 
sự thay đổi về ranh giới, diện tích khu vực 

biển đề nghị sử d映ng để nhận chìm được lập 

theo Mẫu số 09 quy định tại Ph映 l映c c栄a 

Nghị định này. 

- Trình tự thực hiện: quy định chi tiết tại Điều 57 c栄a Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP. 

Nhóm cấp, cấp lại, gia hạn, sửaàđổi, bổ sung, cho phép trả lại giấy phép nhận chìm ở biển

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàBiểﾐàv<àHảiàđảoàViệtàNaﾏ Cơ quan/Đơn vị liên quan

Kiểm tra thành 
phần, nội dung 

c栄a hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Phê duyệt
(theo quy trình 
phê duyệt hồ sơ 

trình)

Thẩm định hồ sơ 
(phù hợp với quy 
hoạch, danh m映c 

vật, chất được 
nhận chìm ở biển)

Hồàsơ:

- ĐơﾐàđềàﾐghịàIấp, Iấpà
lại, giaàhạﾐ, sửaàđổi, Hổà
sung, tヴảàlạiàGiấ┞àphYpà
ﾐhậﾐàIhｸﾏàởàHiểﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐ, giấ┞àtờà
theoàケu┞àđịﾐh
- Giấ┞àphYpàﾐhậﾐàIhｸﾏàởà
Hiểﾐàđ?àđượIàIấpà(tヴừà
tヴườﾐgàhợpàIấpàﾏới)

Giấ┞àphYpà
(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàケu┞ếtàđịﾐhàIấpàphYp
- VăﾐàHảﾐàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

VăﾐàHảﾐà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàhồàsơ
- LoạiàthủàtụI

Thﾚﾐgàtiﾐàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính 
(theo quy 

trình xử lỦ 
nghĩa v映 tài 

chính)
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Nhóm cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại giấy phép nhận chìm ở biển - Định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... TổﾐgàcụcàBiểﾐàv<àHảiàđảoàViệtàNaﾏ Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Kiểm tra thành 
phần, nội dung c栄a hồ 
sơ trên HTTT (hỗ trợ 
lập văn bản tiếp nhận 
hoặc văn bản hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ)

4. Hoàn thiện hồ sơ 
trình (lập tờ trình, dự 

thảo giấy phép… 
đóng gói gửi sang HT 

QLVB)

5. Phê duyệt 
(theo quy trình 
phê duyệt hồ sơ 

trình)

3. Thẩm định hồ sơ
(hỗ trợ kiểm tra phù 
hợp với quy hoạch, 

phù hợp với danh m映c 
vật, chất nhận chìm ở 

biển)

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàBiểﾐàv<àHảiàđảo
5. CìDLàGiấ┞àphYp
6. CìDLàHồàsơàIấpàphYp

Giấ┞àphYpà(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

- Tﾘàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàケu┞ếtàđịﾐhàIấpà
phYp
- VăﾐàHảﾐàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

VăﾐàHảﾐà
thẩﾏàđịﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┝iﾐàIấpàphYp
- Đềà=ﾐ, I=IàH=oàI=oà
theoàケu┞àđịﾐh

- ĐịﾐhàdaﾐhàIhủàhồàsơ
- Thﾚﾐgàtiﾐàthaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàdoaﾐhà
ﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàIﾚﾐgà
d>ﾐ
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, kếtà
ケuảàphZàdu┞ệt
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYp
- Tヴaàđổiàthﾚﾐgàtiﾐàhồàsơ

M?àhồàsơ/Hồàsơà
giấ┞

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(theo quy trình 
xử lỦ nghĩa v映 tài 

chính)

 

Mô tả mô hình: 
Bước “1. Kiểm tra thành phần, nội dung c栄a hồ sơ trên HTTT”: Hệ thống 

hỗ trợ kiểm tra thành phần và nội dung c栄a hồ sơ; hỗ trợ lập văn bản tiếp nhận và 
hẹn giải quyết hồ sơ hoặc văn bản hướng dẫn hoàn thiện hố sơ gửi đến tổ chức, 

người dân qua hệ thống thông báo. 
Bước “3. Thẩm định hồ sơ”: hệ thống hỗ trợ kiểm tra tính phù hợp với quy 

hoạch, phù hợp với các vật, chất nhận chìm ở biển; hỗ trợ gửi/nhận Ủ kiến c栄a các 
cơ quan có liên quan; hỗ trợ gửi/nhận văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, 

hoàn thiện theo kết luận thẩm định (trường hợp phải sửa). 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin quy hoạch sử d映ng biển, quy hoạch tổng thể 

khai thác, sử d映ng bền vững tài nguyên vùng bờ từ CSDL quy hoạch sử d映ng biển 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép từ CSDL Giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin hồ sơ cấp phép từ CSDL Hồ sơ cấp phép 

2.2.4. Thủ tục thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2016. 
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 c栄a Chính ph栄 quy định 

chi tiết thi hành một số điều c栄a Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Quy định chi tiết tại Điều 58 c栄a Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. 
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- Thành phần hồ sơ: 
+ Trường hợp thu hồi do tổ chức, cá nhân vi phạm: Kết luận c栄a cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm 
ở biển vi phạm. 

+ Trường hợp thu hồi ph映c v映 m映c đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc 

gia theo quy định c栄a pháp luật hoặc được cấp có thẩm quyền công bố là khu vực 

cấm: Tờ trình về việc thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển, các căn cứ pháp lỦ để 

lập Tờ trình thu hồi Giấy phép. 
- Trình tự thực hiện: quy định chi tiết tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và 

Khoản 5 Điều 21 c栄a Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. 

Thuàhồi Giấ┞àphYpàﾐhậﾐàIhｸﾏàởàHiểﾐ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

CQNN có thẩm quyền TổﾐgàcụcàBiểﾐàv<àHảiàđảoàViệtàNaﾏ Cơ quan/Đơn vị liên quanVăn phòng Một cửa

Xem xét cho Ủ 
kiến xử lỦ

Hoàn thiện hồ sơ trình

Phê duyệt
(theo quy trình 
phê duyệt hồ sơ 

trình)

Thẩm định, xác minh
Kếtàluậﾐàvià
phạﾏ

Qu┞ếtàđịﾐhà
thuàhồià
(số,giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàケu┞ếtàđịﾐhàthuàhồi
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- Kếtàluậﾐàvịàphạﾏ
- ÝàkiếﾐàIhỉàđạoà┝ửàlý
- Thﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYpàđ?àIấp

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính (theo quy 

trình xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính)

TờàtヴｸﾐhàvềàviệIàthuà
hồiàGiấ┞àphYpàﾐhậﾐà
IhｸﾏàởàHiểﾐ

 

Ghi chú: 
- Trường hợp thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển do tổ chức, cá nhân vi 

phạm, quy trinh xuất phát từ việc CQNN có thẩm quyền gửi kết luận vi phạm đến 

cơ quan cấp phép. 
- Trường hợp thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển ph映c v映 m映c đích quốc 

phòng, an ninh, lợi ích quốc gia theo quy định, quy trình xuất phát từ việc lập tờ 

trình về việc thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển c栄a cơ quan cấp phép. Trường 

hợp này, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển được hỗ trợ, bồi 

thường theo quy định c栄a pháp luật. 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Thuàhồi Thuàhồi Giấ┞àphYpàﾐhậﾐàIhｸﾏàởàHiểﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
CQNN có thẩm quyền TổﾐgàcụcàBiểﾐàv<àHảiàđảoàViệtàNaﾏ Hệàthốﾐgàtヴỗàtヴợà┝ửàlýVăn phòng Một cửa

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

1. Xem xét cho Ủ 
kiến xử lỦ

(hỗ trợ xem xét nội 
dung, cho Ủ kiến chỉ 

đạo xử lỦ)

4. Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơà
tヴｸﾐhà(lậpàtờàtヴｸﾐh, dựà
thảoàケu┞ếtàđịﾐhàthuà
hồi  đﾙﾐgàgﾙiàgửià

sang HT QLVB)

5. PhZàdu┞ệtà
(theoàケu┞àtヴｸﾐhà
phZàdu┞ệtàhồà
sơàtヴｸﾐh)

2. Thẩm định, xác 
minh (hỗ trợ xem xét 
nội dung, ghi nhận và 
lập kết quả thẩm định)

Kếtàluậﾐàvià
phạﾏà(sốàhﾙa/

giấ┞)

Qu┞ếtàđịﾐhà
thuàhồià
(số,giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàケu┞ếtàđịﾐhàthuàhồi
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- Kếtàluậﾐàvịàphạﾏ
- Thﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYpàđ?à
Iấp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàThuế
2. CìDLàBiểﾐàv<àHảiàđảo
3. CìDLàQu┞àhoạIhàsửàdụﾐgà
Hiểﾐ
4. CìDLàGiấ┞àphYp
5. CìDLàHồàsơàIấpàphYp
DịIhàvụ:

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, kếtà
ケuảàphZàdu┞ệt
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYp
- Tヴaàđổiàthﾚﾐgàtiﾐàhồàsơ
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàケu┞à
hoạIhàsửàdụﾐgàHiểﾐ

3. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

(theo quy trình xử 
lỦ nghĩa v映 tài 

chính)

TờàtヴｸﾐhàvềàviệIàthuàhồià
Giấ┞àphYpàﾐhậﾐàIhｸﾏàởà
Hiểﾐà(số/giấ┞)

 

Mô tả mô hình: 
Tại bước “1. Xem xét cho Ủ kiến xử lỦ”: hệ thống hỗ trợ hiển thị nội dung 

kết luận vi phạm, cho Ủ kiến xử lỦ và chuyển sang bước tiếp theo quy trình. 
Tại bước “2. Thẩm định, xác minh”: hệ thống hỗ trợ hiển thị các nội dung 

liên quan đến hồ sơ thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển, hỗ trợ ghi nhận và lập 

kết quả thẩm định hồ sơ. 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin quy hoạch, sử d映ng biển, khu vực cấm từ CSDL 

Quy hoạch sử d映ng biển 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép từ CSDL Giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin hồ sơ xin cấp phép từ CSDL hồ sơ cấp phép 

2.3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

2.3.1. Thủ tục Cấp phép thăm dò khoáng sản 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 
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- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

- Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 

- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014. 
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; Bản đồ khu 

vực thăm dò khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Bản cam kết bảo vệ môi trường 

đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; giấy chứng nhận đăng kỦ kinh 
doanh; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong 

trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; văn bản c栄a ngân hàng nơi tổ chức, cá 
nhân đăng kỦ tài khoản giao dịch xác nhận về vốn ch栄 sở hữu theo quy định; văn 
bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản 

- Trình tự thực hiện 

CấpàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàphYpàthăﾏàdﾘ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
cấp phép thăm 

dò Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàphYpàthăﾏàdﾘ

- ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘà
kho=ﾐgàsảﾐ
- BảﾐàđồàkhuàvựIàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ
- Đềà=ﾐàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ.

- BảﾐàIaﾏàkếtàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàﾐếuàIﾙ
- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh;

- Qu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlậpàvăﾐàphﾘﾐgàđạià
diệﾐ, chi nhánhi

- VăﾐàHảﾐàIủaàﾐg>ﾐàh<ﾐgàﾐơiàtổàIhứI, cá 

ﾐh>ﾐàđăﾐgàkýàt<iàkhoảﾐàgiaoàdịIhà┝=Iàﾐhậﾐà
vềàvốﾐàIhủàsởàhữuàtheoàケu┞àđịﾐh;

- VăﾐàHảﾐà┝=Iàﾐhậﾐàtヴ┎ﾐgàđấuàgi=àﾐếuàIﾙ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

CấpàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàphYpàthăﾏàdﾘ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
cấp phép thăm 

dò

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàphYpàthăﾏàdﾘ

- BảﾐàđồàkhuàvựIàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ
- Đềà=ﾐàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ.

- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh;

- Qu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập
- Đăﾐgàkýàt<iàkhoảﾐàgiaoàdịIhàIủaàtổàIhứIà
I=àﾐh>ﾐà┝=IàﾐhậﾐàvềàvốﾐàIhủàsởàhữuàtheoà
ケu┞àđịﾐh;

-…

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ
Tヴｸﾐhàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàđịaàIhấtà
kho=ﾐgàsảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐà
đứﾐgàđầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàvềàt<ià
khoảﾐ
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàIấpàphYp
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ địa chất khoáng sản và kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp để kiểm tra 

tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin trong 

CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định 

trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản từ CSDL địa chất 

khoáng sản 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.2. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012. 
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012  
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012.  
- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011. 
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015  
- Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013. 
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- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014. 
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

Bản chính: 
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; 

+ Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; 

+ Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt. 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: 

+ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản c栄a cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền; 

+ Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò; 

+ Giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác khoáng sản; 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt 

hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận c栄a cơ quan quản lỦ 
nhà nước có thẩm quyền; 

+ Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh; 
+ Văn bản xác nhận vốn ch栄 sở hữu, ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư 

c栄a dự án đầu tư khai thác khoáng sản. 

- Trình tự thực hiện 

Cấpàgiấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàphYpàkhaiàth=I
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
cấp phép khai 

thác Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàphYpàkhaiàth=I

- ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàGiấ┞àphYpàkhaiàth=I
- BảﾐàđồàkhuàvựIàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ
- Dựà=ﾐàđầuàtưàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàkXﾏà
theoàケu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệt.
- Qu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệtàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgà
sảﾐàIủaàIơàケuaﾐàﾐh<àﾐướIàIﾙàthẩﾏàケu┞ềﾐ;

- VăﾐàHảﾐà┝=Iàﾐhậﾐàtヴ┎ﾐgàđấuàgi=
- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđầuàtưàdựà=ﾐàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐ;

- B=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgà
ﾐếuàIﾙ
- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh;

- VăﾐàHảﾐà┝=IàﾐhậﾐàvốﾐàIhủàsởàhữu, ｹtàﾐhấtà
Hằﾐgà30% tổﾐgàsốàvốﾐàđầuàtưàIủaàdựà=ﾐà
đầuàtưàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ.

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấpàgiấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàphYpàkhaiàth=I
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
cấp phép khai 

thác

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàphYpàkhaiàth=I

- BảﾐàđồàkhuàvựIàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ
- Dựà=ﾐàđầuàtưàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàkXﾏà
theoàケu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệt.
- Qu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệtàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgà
sảﾐàIủaàIơàケuaﾐàﾐh<àﾐướIàIﾙàthẩﾏàケu┞ềﾐ;

- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđầuàtưàdựà=ﾐàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐ;

- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh;

- VăﾐàHảﾐà┝=IàﾐhậﾐàvốﾐàIhủàsởàhữu, ｹtàﾐhấtà
Hằﾐgà30% tổﾐgàsốàvốﾐàđầuàtưàIủaàdựà=ﾐà
đầuàtưàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ.

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ
Tヴｸﾐhàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
- Khaiàth=IàHảﾐàđồàđịaàIhấtà
kho=ﾐgàsảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐà
đứﾐgàđầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàvềàt<ià
khoảﾐ
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàIấpàphYp
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ địa chất khoáng sản và kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp để kiểm tra 

tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin trong 

CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định 

trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản từ CSDL địa chất 

khoáng sản như thông tin trữ lượng, vị trí c栄a các vùng mỏ được thăm dò 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.3. Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012. 
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012  
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012.  
- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011. 
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015  
- Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013. 
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- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014. 
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Hợp 

đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị 
tài sản chuyển nhượng; Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề 

nghị chuyển nhượng; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm 

đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: 

+ Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa v映 quy định tại các điểm a, 

b, c, đ và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng 

c栄a tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, bao gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các 
nghĩa v映 về tài chính khác theo quy định c栄a pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng 

cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng 
sản, thiết kế mỏ; Đăng kỦ ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai 

thác với cơ quan quản lỦ nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho 
曳y ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông 
tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản 

(nếu có); Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 
+ Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư c栄a tổ 

chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 

- Trình tự thực hiện 

Chu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ.

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtà
Ihu┞ểﾐàﾐhượﾐg

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ HợpàđồﾐgàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ, kXﾏàtheoàHảﾐàkZàgi=àtヴịà
t<iàsảﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg; 

+ Bảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgàkhaiàth=Iàﾏỏàtạiàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg; 

+ B=oàI=oàkếtàケuảàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà
đếﾐàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgà
ケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ
+ C=IàvăﾐàHảﾐàIhứﾐgàﾏiﾐhàđ?àthựIàhiệﾐà
ﾐghĩaàvụàtheoàケu┞àđịﾐh
+  Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh, 

giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđầuàtưàIủaàtổàIhứI, cá 

ﾐh>ﾐàﾐhậﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYpàCN
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Chu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtà
Ihu┞ểﾐàﾐhượﾐg

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ HợpàđồﾐgàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ, kXﾏàtheoàHảﾐàkZàgi=àtヴịà
t<iàsảﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg; 

+ Bảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgàkhaiàth=Iàﾏỏàtạiàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg; 

+ B=oàI=oàkếtàケuảàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà
đếﾐàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgà
ケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ
+ C=IàvăﾐàHảﾐàIhứﾐgàﾏiﾐhàđ?àthựIàhiệﾐà
ﾐghĩaàvụàtheoàケu┞àđịﾐh
+  Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh, 

giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđầuàtưàIủaàtổàIhứI, cá 

ﾐh>ﾐàﾐhậﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàkhuàvựIà
khaiàth=IàđịaàIhấtàkho=ﾐgà
sảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Thﾚﾐgàtiﾐàvềàt<iàkhoảﾐ
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ địa chất khoáng sản, hiện trạng khai thác và kiểm tra một số thông tin về doanh 

nghiệp chuyển nhượng cũng như nhận chuyển nhượng để xác định tính hợp lệ c栄a 

hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin trong 

CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định 

trước khi chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản, hiện trạng khai 

thác tại thời điểm chuyển nhượng từ CSDL địa chất khoáng sản 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.4. Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012. 
- Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 
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+ Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính); 
+ Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính); 
+ Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính);  
+ Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản tại thời điểm đề nghị 

đóng cửa mỏ (bản chính);  
+ Các văn bản chứng minh thực hiện nghĩa v映 liên quan đến khai thác 

khoáng sản tính đến thời điểm đóng cửa mỏ khoáng sản. (bản chính hoặc bản sao 

có chứng thực). 

- Trình tự thực hiện 

ĐﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐ

C=
IàH

ướ
Iàt

hự
Iàh

iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ
NộpàHìàđềàﾐghịàđﾙﾐgàIửaàﾏỏ

Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt đóng 
cửa mỏ

TヴｸﾐhàhồàsơàđềàﾐghịàđﾙﾐgàIửaàﾏỏ

Phê duyệt đề án 
đóng cửa mỏ

Tヴảàkếtàケuả

Nghiệﾏàthuàkếtàケuảà
thựIàhiệﾐàđềà=ﾐ

ĐềàﾐghịàﾐghiệﾏàthuàkếtàケuảàthựIàhiệﾐàđềà=ﾐ

Tヴｸﾐhàdu┞ệt

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàđﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐà
(HảﾐàIhｹﾐh);

+ Giấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(Hảﾐà
chính);

+ Đềà=ﾐàđﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐà(Hảﾐà
chính); 

+ BảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgàkhuàvựIàđﾙﾐgàIửaàﾏỏà
kho=ﾐgàsảﾐàtạiàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàđﾙﾐgà
Iửaàﾏỏà(HảﾐàIhｹﾐh); 

+ C=IàvăﾐàHảﾐàIhứﾐgàﾏiﾐhàthựIàhiệﾐàﾐghĩaà
vụàliZﾐàケuaﾐàđếﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàtｹﾐhà
đếﾐàthờiàđiểﾏàđﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐ. 

(HảﾐàIhｹﾐhàhoặIàHảﾐàsaoàIﾙàIhứﾐgàthựI)

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

TヴảàkếtàケuảKếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

ĐﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ
NộpàHìàđềàﾐghịàđﾙﾐgàIửaàﾏỏ

Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt đóng 
cửa mỏ

TヴｸﾐhàhồàsơàđềàﾐghịàđﾙﾐgàIửaàﾏỏ

Phê duyệt đề án 
đóng cửa mỏ

Tヴảàkếtàケuả

Nghiệﾏàthuàkếtàケuảà
thựIàhiệﾐàđềà=ﾐ

ĐềàﾐghịàﾐghiệﾏàthuàkếtàケuảàthựIàhiệﾐàđềà=ﾐ

Tヴｸﾐhàdu┞ệt

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàđﾙﾐgàIửaàﾏỏà
kho=ﾐgàsảﾐà(HảﾐàIhｹﾐh);

+ Giấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgà
sảﾐà(HảﾐàIhｹﾐh);

+ Đềà=ﾐàđﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐà
(HảﾐàIhｹﾐh); 

+ BảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgàkhuàvựIà
đﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐàtạiàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàđﾙﾐgàIửaàﾏỏà(Hảﾐà
chính); 

+ C=IàvăﾐàHảﾐàIhứﾐgàﾏiﾐhàthựIà
hiệﾐàﾐghĩaàvụàliZﾐàケuaﾐàđếﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐàtｹﾐhàđếﾐàthờià
điểﾏàđﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐ. 

(HảﾐàIhｹﾐhàhoặIàHảﾐàsaoàIﾙà
IhứﾐgàthựI)

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàkhuàvựIà
khaiàth=IàđịaàIhấtàkho=ﾐgà
sảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Thﾚﾐgàtiﾐàvềàt<iàkhoảﾐ
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 
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- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ địa chất khoáng sản và kiểm tra một số thông tin để xác định tính hợp lệ c栄a 

hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin trong 

CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép cũng như CSDL 
Thuế, ngân hàng để xác định nghĩa v映 tài chính cũng như thẩm định trước khi 

đóng c栄a mỏ. 

- Tại bước nghiệm thu kết quả thực hiện đề án: Sử d映ng dịch v映 kiểm tra 

thông tin hoạt động c栄a doanh nghiệp trong các năm và nội dung thực hiện đề án 
để đánh giá nghiệm thu kết quả thử nghiệm. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

- Dịch v映 khai thác bản đồ hiện trạng khu vực khai thác địa chất khoáng 
sản từ CSDL địa chất khoáng sản 

- Dịch v映 khai thác thông tin doanh nghiệp (Giấy chứng nhận, quyết định 

thành lập...) từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 kiểm tra thông tin nghĩa v映 tài chính từ CSDL kho bạc, thuế và 
ngân hàng 

2.3.5. Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm 
dò khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

- Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 

- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh 
doanh; văn bản giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế 

biến khoáng sản; bản giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính; 
kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu th映 sản phẩm và 
bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá. 

- Trình tự thực hiện 
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Đấuàgi=àケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàởàkhuàvựIàIhưaàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

YZuàIầuàﾐộpàtiềﾐàđặtà
tヴướIàthaﾏàgiaàđấuà

giá

NộpàHìàđềàﾐghịàthaﾏàgiaàđấuàgi= Tiếpàﾐhậﾐ, ┝YtàIhọﾐà
hồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt kết 
quả đấu giá

ThﾚﾐgàH=oàﾐộpàtiềﾐ

X=Iàﾐhậﾐàﾐộpàtiềﾐ
Gửiàhﾙaàđơﾐàﾐộpàtiềﾐ TổàIhứIàphiZﾐàđấuà

gi=àv<àtヴｸﾐhàkếtàケuảà
đấuàgi=

Tヴｸﾐhàkếtàケuả

+ Đơﾐàđềàﾐghịàthaﾏàgiaàđấuàgi=à
ケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ. 

+ Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhà
doanh; văﾐàHảﾐàgiớiàthiệuàﾐăﾐgà
lựIàkiﾐhàﾐghiệﾏàtヴoﾐgàthăﾏàdﾘ, 

khaiàth=Iàv<àIhếàHiếﾐàkho=ﾐgà
sảﾐ; HảﾐàgiớiàthiệuàﾐăﾐgàlựIàt<ià
Ihｹﾐhàv<àkhảàﾐăﾐgàhu┞àđộﾐgàt<ià
chính; kếàhoạIhàsơàHộàvềàđầuàtưà
thăﾏàdﾘ, khai thác, IhếàHiếﾐàs>u, 

tiZuàthụàsảﾐàphẩﾏàv<àHảﾐàIaﾏà
kếtàthựIàhiệﾐàﾐếuàtヴ┎ﾐgàđấuàgi=.

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Đấuàgi=àケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàởàkhuàvựIàIhưaàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

YZuàIầuàﾐộpàtiềﾐàđặtà
tヴướIàthaﾏàgiaàđấuà

giá

NộpàHìàđềàﾐghịàthaﾏàgiaàđấuàgi= Tiếpàﾐhậﾐ, ┝YtàIhọﾐà
hồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt kết 
quả đấu giá

ThﾚﾐgàH=oàﾐộpàtiềﾐ

X=Iàﾐhậﾐàﾐộpàtiềﾐ
Gửiàhﾙaàđơﾐàﾐộpàtiềﾐ TổàIhứIàphiZﾐàđấuà

gi=àv<àtヴｸﾐhàkếtàケuảà
đấuàgi=

Tヴｸﾐhàkếtàケuả

+ Đơﾐàđềàﾐghịàthaﾏàgiaàđấuàgi=à
ケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ. 

+ Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhà
doanh; văﾐàHảﾐàgiớiàthiệuàﾐăﾐgà
lựIàkiﾐhàﾐghiệﾏàtヴoﾐgàthăﾏàdﾘ, 

khaiàth=Iàv<àIhếàHiếﾐàkho=ﾐgà
sảﾐ; HảﾐàgiớiàthiệuàﾐăﾐgàlựIàt<ià
Ihｹﾐhàv<àkhảàﾐăﾐgàhu┞àđộﾐgàt<ià
chính; kếàhoạIhàsơàHộàvềàđầuàtưà
thăﾏàdﾘ, khai thác, IhếàHiếﾐàs>u, 

tiZuàthụàsảﾐàphẩﾏàv<àHảﾐàIaﾏà
kếtàthựIàhiệﾐàﾐếuàtヴ┎ﾐgàđấuàgi=.

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàkhuàvựIà
khaiàth=IàđịaàIhấtàkho=ﾐgà
sảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Thﾚﾐgàtiﾐàvềàt<iàkhoảﾐ
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại các bước: Tiếp nhận xét chọn hồ sơ, nộp tiền trước khi thực hiện đấu 

giá, tổ chức phiên đấu giá – sẽ được tin học hóa tự động hóa để được hỗ trợ trong 

quá trình đấu. 

- Trong quá trình xử lỦ thông tin tại các bước: Sử d映ng một số dịch v映 tra 

cứu thông tin trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp 

phép cũng như CSDL Thuế, ngân hàng để hỗ trợ điền tự động thông tin. 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

- Dịch v映 cập nhật và khai thác thông tin doanh nghiệp từ CSDL doanh 

nghiệp 
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- Dịch v映 hỗ trợ đấu giá từ CSDL địa chất khoáng sản 

2.3.6. Thủ tục 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   
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

- Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 

- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh 
doanh; văn bản giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế 

biến khoáng sản; bản giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính; 
chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu th映 sản phẩm và bản 

cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá. 
- Trình tự thực hiện 

Đấuàgi=àケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàởàkhuàvựIàđ?àIﾙàkếtàケuảàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàđượIàIơàケuaﾐàﾐh<àﾐướIàIﾙàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệtà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

YZuàIầuàﾐộpàtiềﾐàđặtà
tヴướIàthaﾏàgiaàđấuà

giá

NộpàHìàđềàﾐghịàthaﾏàgiaàđấuàgi= Tiếpàﾐhậﾐ, ┝YtàIhọﾐà
hồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt kết 
quả đấu giá

ThﾚﾐgàH=oàﾐộpàtiềﾐ

X=Iàﾐhậﾐàﾐộpàtiềﾐ
Gửiàhﾙaàđơﾐàﾐộpàtiềﾐ TổàIhứIàphiZﾐàđấuà

gi=àv<àtヴｸﾐhàkếtàケuảà
đấuàgi=

Tヴｸﾐhàkếtàケuả

+ Đơﾐàđềàﾐghịàthaﾏàgiaàđấuàgi=à
ケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ. 

+ Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhà
doanh; văﾐàHảﾐàgiớiàthiệuàﾐăﾐgà
lựIàkiﾐhàﾐghiệﾏàtヴoﾐgàthăﾏàdﾘ, 

khaiàth=Iàv<àIhếàHiếﾐàkho=ﾐgà
sảﾐ; HảﾐàgiớiàthiệuàﾐăﾐgàlựIàt<ià
Ihｹﾐhàv<àkhảàﾐăﾐgàhu┞àđộﾐgàt<ià
chính; kếàhoạIhàsơàHộàvềàđầuàtưà
thăﾏàdﾘ, khai thác, IhếàHiếﾐàs>u, 

tiZuàthụàsảﾐàphẩﾏàv<àHảﾐàIaﾏà
kếtàthựIàhiệﾐàﾐếuàtヴ┎ﾐgàđấuàgi=.

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Đấuàgi=àケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàởàkhuàvựIàđ?àIﾙàkếtàケuảàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàđượIàIơàケuaﾐàﾐh<àﾐướIàIﾙàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệtàà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐà
họIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

YZuàIầuàﾐộpàtiềﾐàđặtà
tヴướIàthaﾏàgiaàđấuà

giá

NộpàHìàđềàﾐghịàthaﾏàgiaàđấuàgi= Tiếpàﾐhậﾐ, ┝YtàIhọﾐà
hồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt kết 
quả đấu giá

ThﾚﾐgàH=oàﾐộpàtiềﾐ

X=Iàﾐhậﾐàﾐộpàtiềﾐ
Gửiàhﾙaàđơﾐàﾐộpàtiềﾐ TổàIhứIàphiZﾐàđấuà

gi=àv<àtヴｸﾐhàkếtàケuảà
đấuàgi=

Tヴｸﾐhàkếtàケuả

+ Đơﾐàđềàﾐghịàthaﾏàgiaàđấuàgi=à
ケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ. 

+ Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhà
doanh; văﾐàHảﾐàgiớiàthiệuàﾐăﾐgà
lựIàkiﾐhàﾐghiệﾏàtヴoﾐgàthăﾏàdﾘ, 

khaiàth=Iàv<àIhếàHiếﾐàkho=ﾐgà
sảﾐ; HảﾐàgiớiàthiệuàﾐăﾐgàlựIàt<ià
Ihｹﾐhàv<àkhảàﾐăﾐgàhu┞àđộﾐgàt<ià
chính; kếàhoạIhàsơàHộàvềàđầuàtưà
thăﾏàdﾘ, khai thác, IhếàHiếﾐàs>u, 

tiZuàthụàsảﾐàphẩﾏàv<àHảﾐàIaﾏà
kếtàthựIàhiệﾐàﾐếuàtヴ┎ﾐgàđấuàgi=.

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàkhuàvựIà
khaiàth=IàđịaàIhấtàkho=ﾐgà
sảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Thﾚﾐgàtiﾐàvềàt<iàkhoảﾐ
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại các bước: Tiếp nhận xét chọn hồ sơ, nộp tiền trước khi thực hiện đấu 

giá, tổ chức phiên đầu giá – sẽ được tin học hóa tự động hóa để được hỗ trợ trong 

quá trình đấu. 

- Trong quá trình xử lỦ thông tin tại các bước: Sử d映ng một số dịch v映 tra 

cứu thông tin trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp 

phép cũng như CSDL Thuế, ngân hàng để hỗ trợ điền tự động thông tin. 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

- Dịch v映 cập nhật và khai thác thông tin doanh nghiệp từ CSDL doanh 

nghiệp 

- Dịch v映 hỗ trợ đấu giá từ CSDL địa chất khoáng sản 

2.3.7. Thủ tục Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09/9/2014 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Mẫu vật địa chất, khoáng sản 

+ Bộ Phiếu ghi mẫu vật địa chất lập theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 1 ban 

hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014. 
- Trình tự thực hiện 
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NộpàﾏẫuàvậtàđịaàIhất, kho=ﾐgàsảﾐàv<oàBảoàt<ﾐgàĐịaàIhấtà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... Bảoàt<ﾐgàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐ

Kiểﾏàtヴaàhồàsơ
Gửiàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Xác nhận mẫu 
vật

Trình

+ Mẫuàvật
+ BộàPhiếuàghiàﾏẫuàvậtà
địaàIhấtàlậpàtheoàﾏẫuà
ケu┞àđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

NộpàﾏẫuàvậtàđịaàIhất, kho=ﾐgàsảﾐàv<oàBảoàt<ﾐgàĐịaàIhấtà- hướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙaà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... Bảoàt<ﾐgàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐ

Kiểﾏàtヴaàhồàsơ
Gửiàhồàsơàsố

Tヴảàkếtàケuảàsố/ giấ┞ Xác nhận mẫu 
vật

Trình

+ Mẫuàvật
+ BộàPhiếuàghiàﾏẫuàvậtà
địaàIhấtàlậpàtheoàﾏẫuà
ケu┞àđịﾐh

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

- KiểﾏàtヴaàI=Iàﾏẫuàvậtà
kho=ﾐgàsảﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

Tại bước kiểm tra hồ sơ và xác nhận mẫu vật: Có sử d映ng dịch v映 kiểm tra 

mẫu vật trong kho CSDL địa chất khoáng sản. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
Dịch v映 cập nhật mẫu vật vào CSDL địa chất khoáng sản 

2.3.8. Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 
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+ Bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo 

Mẫu số 01 tại Ph映 l映c II c栄a Nghị định số 203/2013/NĐ-CP 

+ Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản. 

+ Báo cáo nộp thuế tài nguyên hàng năm; các chứng từ, tài liệu hợp pháp 
chứng minh trữ lượng khoáng sản đã khai thác tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 
2011. 

- Trình tự thực hiện 

TｹﾐhàtiềﾐàIấpàケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàthuếàđịaàphươﾐg TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

TｹﾐhàtiềﾐàIấpàケu┞ềﾐà
khai thác

Gửiàhồàsơ Kiểﾏàtヴaàv<àthẩﾏà
địﾐhàhồàsơ

Thông báo
Phê duyệt tiền 
cấp quyền khai 
thác khoáng sản

Nhậﾐàkếtàケuảàv<àヴaà
thﾚﾐgàH=oàﾐộpàtiềﾐ

Tヴảàkếtàケuả
Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

+ BảﾐàtựàkZàkhaiàthﾚﾐgàtiﾐà
tｹﾐhàtiềﾐàIấpàケu┞ềﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ
+ BảﾐàsaoàGiấ┞àphYpàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ.

+ B=oàI=oàﾐộpàthuếàt<ià
ﾐgu┞Zﾐàh<ﾐgàﾐăﾏ; các 

Ihứﾐgàtừ, t<iàliệuàhợpàph=pà
Ihứﾐgàﾏiﾐhàtヴữàlượﾐgà
kho=ﾐgàsảﾐàđ?àkhaiàth=I

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

TｹﾐhàtiềﾐàIấpàケu┞ềﾐàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙaà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàthuếàđịaàphươﾐg TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

TｹﾐhàtiềﾐàIấpàケu┞ềﾐà
khai thác

Gửiàhồàsơ Kiểﾏàtヴaàv<àthẩﾏà
địﾐhàhồàsơ

Thông báo
Phê duyệt tiền 
cấp quyền khai 
thác khoáng sản

Nhậﾐàkếtàケuảàv<àヴaà
thﾚﾐgàH=oàﾐộpàtiềﾐ

Tヴảàkếtàケuả
Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

+ BảﾐàtựàkZàkhaiàthﾚﾐgàtiﾐà
tｹﾐhàtiềﾐàIấpàケu┞ềﾐàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ
+ BảﾐàsaoàGiấ┞àphYpàkhaià
th=Iàkho=ﾐgàsảﾐ.

+ B=oàI=oàﾐộpàthuếàt<ià
ﾐgu┞Zﾐàh<ﾐgàﾐăﾏ; các 

Ihứﾐgàtừ, t<iàliệuàhợpàph=pà
Ihứﾐgàﾏiﾐhàtヴữàlượﾐgà
kho=ﾐgàsảﾐàđ?àkhaiàth=I

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàđịaàIhấtà
kho=ﾐgàsảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Thﾚﾐgàtiﾐàvềàđơﾐàgi=àhỗàtヴợà
tｹﾐhàtiềﾐ
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước Kiểm tra và thẩm định hồ sơ: Sử d映ng các dịch v映 về khai thác 
thông tin khoáng sản, khai thác hồ sơ doanh nghiệp, thông tin nghĩa v映 tài chính 
từ các CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL thuế, ngân hàng 
để kiểm tra và thẩm định hồ sơ. 

- Tại bước Tính tiền cấp quyền khai thác: Có sử d映ng dịch v映 c栄a CSDL 

thuế để lấy đơn giá hỗ trợ cho việc tính tiền. 
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- Tại các bước khác: Hỗ trợ tin học hóa trong quá trình thực hiện tự động 

quy trình. 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

- Khai thác dịch v映 thông tin khoáng sản từ CSDL địa chất khoáng sản 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 về thông tin nghĩa v映 tài chính từ CSDL thuế, tài chính 

2.3.9. Thủ tục Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012  
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo 
kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế 

hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo; bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản đã loại 

trừ ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Văn bản thực hiện nghĩa v映 liên 
quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm 
dò khoáng sản. 

- Trình tự thực hiện 

GiaàhạﾐàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
gia hạn Giấy 
phép thăm dò Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ

+ Đơﾐàđềàﾐghịàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘà
kho=ﾐgàsảﾐ;

+ B=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàđ?à
thựIàhiệﾐàđếﾐàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàgiaàhạﾐà
v<àkếàhoạIhàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàtiếpà
theo; 

+ BảﾐàđồàkhuàvựIàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ
+ VăﾐàHảﾐàthựIàhiệﾐàﾐghĩaàvụàliZﾐàケuaﾐà
đếﾐàhoạtàđộﾐgàthăﾏàdﾘ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

GiaàhạﾐàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙaà
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
gia hạn Giấy 
phép thăm dò Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ

+ Đơﾐàđềàﾐghịàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘà
kho=ﾐgàsảﾐ;

+ B=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàđ?à
thựIàhiệﾐàđếﾐàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàgiaàhạﾐà
v<àkếàhoạIhàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàtiếpà
theo; 

+ BảﾐàđồàkhuàvựIàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ
+ VăﾐàHảﾐàthựIàhiệﾐàﾐghĩaàvụàliZﾐàケuaﾐà
đếﾐàhoạtàđộﾐgàthăﾏàdﾘ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàđịaàIhấtà
kho=ﾐgàsảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐà
đứﾐgàđầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Kiểﾏàtヴaàtọaàđộ, diệﾐàtｹIhà
khuàvựIà┝iﾐàgiaàhạﾐ
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ địa chất khoáng sản và kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp để kiểm tra 

tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin trong 

CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định 

trước khi gia hạn giấy phép cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản từ CSDL địa chất 

khoáng sản 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.10. Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012  
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 
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+ Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; hợp 

đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng 
sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh 
doanh c栄a tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; quyết 

định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ 

chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài. 
- Trình tự thực hiện 

Chu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtà
Ihu┞ểﾐàﾐhượﾐg

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐà
thăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ HợpàđồﾐgàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàthăﾏà
dﾘàkho=ﾐgàsảﾐ
+ B=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏàdﾘ
ﾐhàđ?àthựIàhiệﾐàﾐghĩaàvụàtheoàケu┞àđịﾐh
+  Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh, 

giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđầuàtưàIủaàtổàIhứI, cá 

ﾐh>ﾐàﾐhậﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàthăﾏàdﾘ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYpàCN
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Chu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàthăﾏàdﾘ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtà
Ihu┞ểﾐàﾐhượﾐg

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐg

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐà
thăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ HợpàđồﾐgàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàケu┞ềﾐàthăﾏà
dﾘàkho=ﾐgàsảﾐ
+ B=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏàdﾘ
ﾐhàđ?àthựIàhiệﾐàﾐghĩaàvụàtheoàケu┞àđịﾐh
+  Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh, 

giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđầuàtưàIủaàtổàIhứI, cá 

ﾐh>ﾐàﾐhậﾐàIhu┞ểﾐàﾐhượﾐgàthăﾏàdﾘ

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYpàCN
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàkhuàvựIà
khaiàth=IàđịaàIhấtàkho=ﾐgà
sảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Thﾚﾐgàtiﾐàvềàkếtàケuảàthăﾏà
dò

...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ địa chất khoáng sản, thông tin về kết quả thăm dò và kiểm tra một số thông tin 
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về doanh nghiệp chuyển nhượng cũng như nhận chuyển nhượng để xác định tính 
hợp lệ c栄a hồ sơ. 

- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin trong 
CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định 

trước khi chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản từ CSDL địa chất 

khoáng sản 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.11. Thủ tục Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một 
phần diện tích thăm dò khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả 

lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; Giấy phép thăm dò khoáng 
sản; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả 

lại; Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (trong trường hợp trả lại một phần diện 

tích khu vực thăm dò); kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo (trong trường hợp 

trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò). 
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản thực hiện nghĩa v映 

liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại. 

- Trình tự thực hiện 
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TヴảàlạiàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàhoặIàﾏộtàphầﾐàdiệﾐàtｹIhàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàtヴảàlạiàGiấ┞àphYp
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả
PhZàdu┞ệtààtヴảà
lạiàGPàthăﾏàdﾘà
kho=ﾐgàsảﾐà

hoặIàtヴảàlạiàﾏộtà
phầﾐàdiệﾐàtｹIhà

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐ

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàtヴảàlạiàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘà
kho=ﾐgàsảﾐàhoặIàtヴảàlạiàﾏộtàphầﾐàdiệﾐàtｹIhà
khuàvựIàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ Giấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ B=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàđ?à
thựIàhiệﾐàđếﾐàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàtヴảàlại; 
+ BảﾐàđồàkhuàvựIàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà
(tヴoﾐgàtヴườﾐgàhợpàtヴảàlạiàﾏộtàphầﾐàdiệﾐà
tｹIhàkhuàvựIàthăﾏàdﾘ); 

+ KếàhoạIhàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàtiếpàtheo
+ C=IàvăﾐàHảﾐàthựIàhiệﾐàﾐghĩaàvụàliZﾐà
quan 

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

TヴảàlạiàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàhoặIàﾏộtàphầﾐàdiệﾐàtｹIhàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàtヴảàlạiàGiấ┞àphYp
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả
PhZàdu┞ệtààtヴảà
lạiàGPàthăﾏàdﾘà
kho=ﾐgàsảﾐà

hoặIàtヴảàlạiàﾏộtà
phầﾐàdiệﾐàtｹIhà

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐ

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàtヴảàlạiàGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘà
kho=ﾐgàsảﾐàhoặIàtヴảàlạiàﾏộtàphầﾐàdiệﾐàtｹIhà
khuàvựIàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ Giấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ B=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàđ?à
thựIàhiệﾐàđếﾐàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàtヴảàlại; 
+ BảﾐàđồàkhuàvựIàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐà
(tヴoﾐgàtヴườﾐgàhợpàtヴảàlạiàﾏộtàphầﾐàdiệﾐà
tｹIhàkhuàvựIàthăﾏàdﾘ); 

+ KếàhoạIhàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàtiếpàtheo
+ C=IàvăﾐàHảﾐàthựIàhiệﾐàﾐghĩaàvụàliZﾐà
quan 

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
- Khaiàth=IàHảﾐàđồàkhuàvựIà
khaiàth=IàđịaàIhấtàkho=ﾐgà
sảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- ThﾚﾐgàtiﾐàvềàkếàhoạIhàthăﾏà
dò

...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ địa chất khoáng sản và kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp để kiểm tra 

tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin trong 

CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định 

thông tin giấy phép trước khi trả lại giấy phép cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản từ CSDL địa chất 

khoáng sản 



37 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.12. Thủ tục Phê duyệt trữ lượng khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 

- Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 c栄a Bộ Tài chính quy 
định chế độ thu, nộp, quản lỦ và sử d映ng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng 
sản 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu đơn số 14 

Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012); báo cáo kết quả thăm dò 
khoáng sản, các ph映 l映c, bản vẽ và tài liệu nguyên th栄y có liên quan; ph映 l映c luận 

giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản (Mẫu số 33, 34 Thông tư số 

16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012); biên bản nghiệm thu khối lượng, chất 

lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công c栄a tổ chức, cá nhân được cấp 

Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Đề án thăm dò khoáng sản đã 
được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

+ Dữ liệu c栄a tài liệu báo cáo kết quả thăm dò (Báo cáo kết quả thăm dò 
khoáng sản, các ph映 l映c, bản vẽ và tài liệu nguyên th栄y có liên quan; ph映 l映c luận 

giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản) ghi trên đĩa CD (01 bộ). 

- Trình tự thực hiện 
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PhZàdu┞ệtàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgàsảﾐà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàphZàdu┞ệtàtヴữàlượﾐgàKì
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàtヴữà
lượﾐgà

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐ

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàphZàdu┞ệtàtヴữàlượﾐgà
kho=ﾐgàsảﾐ
+ B=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ, 

I=IàphụàlụI, Hảﾐàvẽàv<àt<iàliệuàﾐgu┞Zﾐàthủ┞à
có liên quan; phụàlụIàluậﾐàgiảiàIhỉàtiZuàtạﾏà
thờiàtｹﾐhàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgàsảﾐ
+ BiZﾐàHảﾐàﾐghiệﾏàthuàkhốiàlượﾐg, Ihấtà
lượﾐgàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ
+ Đềà=ﾐàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàđ?àđượIà
thẩﾏàđịﾐhàv<àGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgà
sảﾐ
+ DữàliệuàIủaàt<iàliệuàH=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏà
dò.

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- DựàthảoàphZàdu┞ệtàtヴữà
lượﾐg
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 

tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

PhZàdu┞ệtàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙaà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàphZàdu┞ệtàtヴữàlượﾐgàKì
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàtヴữà
lượﾐgà

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐ

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàphZàdu┞ệtàtヴữàlượﾐgà
kho=ﾐgàsảﾐ
+ B=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ, 

I=IàphụàlụI, Hảﾐàvẽàv<àt<iàliệuàﾐgu┞Zﾐàthủ┞à
có liên quan; phụàlụIàluậﾐàgiảiàIhỉàtiZuàtạﾏà
thờiàtｹﾐhàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgàsảﾐ
+ BiZﾐàHảﾐàﾐghiệﾏàthuàkhốiàlượﾐg, Ihấtà
lượﾐgàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐ
+ Đềà=ﾐàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgàsảﾐàđ?àđượIà
thẩﾏàđịﾐhàv<àGiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘàkho=ﾐgà
sảﾐ
+ DữàliệuàIủaàt<iàliệuàH=oàI=oàkếtàケuảàthăﾏà
dò.

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- DựàthảoàphZàdu┞ệtàtヴữà
lượﾐg
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
- Khaiàth=IàHảﾐàđồàkhuàvựIà
khaiàth=IàđịaàIhấtàkho=ﾐgà
sảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Thﾚﾐgàtiﾐàvềàkếtàケuảàthăﾏà
dò

...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về kết 

quả thăm dò, doanh nghiệp, cũng như các thông tin khác để kiểm tra tính hợp lệ 

c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 

các mỏ địa chất khoáng sản trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh 

nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản c栄a mỏ. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản từ CSDL địa chất 

khoáng sản 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 
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- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.13. Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; Bản đồ 

hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; Báo cáo kết quả hoạt động 

khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn, trong đó thể hiện trữ lượng khoáng 
sản còn lại; diện tích đề nghị được tiếp t映c khai thác. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực 

hiện nghĩa v映 quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng 
sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn, bao gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các 
nghĩa v映 về tài chính khác theo quy định c栄a pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng 

cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng 
sản, thiết kế mỏ; Đăng kỦ ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai 

thác với cơ quan quản lỦ nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho 
曳y ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông 
tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản 

(nếu có); Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lỦ nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt hại 

do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 
- Trình tự thực hiện 
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GiaàhạﾐàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
gia hạn Giấy 
phép thăm dò Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàgiaàhạﾐàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐ
+ Bảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgàkhaiàth=Iàﾏỏàtạiàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàgiaàhạﾐ
+ B=oàI=oàkếtàケuảàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàtｹﾐhà
đếﾐàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàgiaàhạﾐ, tヴoﾐgàđﾙà
thểàhiệﾐàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgàsảﾐàIﾘﾐàlại; 
diệﾐàtｹIhàđềàﾐghịàđượIàtiếpàtụIàkhaiàth=I
+ C=Iàgiấ┞àtờàvềàﾐghĩaàvụàt<iàIhｹﾐh
+ ...

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

GiaàhạﾐàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
gia hạn Giấy 
phép thăm dò Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàgiaàhạﾐàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐ
+ Bảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgàkhaiàth=Iàﾏỏàtạiàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàgiaàhạﾐ
+ B=oàI=oàkếtàケuảàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàtｹﾐhà
đếﾐàthờiàđiểﾏàđềàﾐghịàgiaàhạﾐ, tヴoﾐgàđﾙà
thểàhiệﾐàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgàsảﾐàIﾘﾐàlại; 
diệﾐàtｹIhàđềàﾐghịàđượIàtiếpàtụIàkhaiàth=I
+ C=Iàgiấ┞àtờàvềàﾐghĩaàvụàt<iàIhｹﾐh
+ ...

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
- Khaiàth=IàHảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgà
địaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐà
đứﾐgàđầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- Kiểﾏàtヴaàtọaàđộ, diệﾐàtｹIh, 

tヴữàlượﾐgàkhuàvựIà┝iﾐàgiaà
hạﾐ
...

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ hiện trạng địa chất khoáng sản và kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp 

để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 

bản đồ hiện trạng khai thác trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, 

CSDL cấp phép, tình hình thực hiện nghĩa v映 tài chính để thẩm định trước khi gia 

hạn giấy phép cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản, bản đồ hiện trạng 

từ CSDL địa chất khoáng sản 
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- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.14. Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại 
một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 

- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả 

lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; Bản đồ hiện trạng khai thác 
mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; Giấy phép khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả 

khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại; Đề án đóng cửa mỏ khoáng 
sản trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản. 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản chứng minh đã thực 

hiện nghĩa v映 quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng 
sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại, bao gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các 
nghĩa v映 về tài chính khác theo quy định c栄a pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng 

cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng 
sản, thiết kế mỏ; Đăng kỦ ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai 

thác với cơ quan quản lỦ nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho 
曳y ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông 
tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản 

(nếu có); Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lỦ nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt hại 

do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 
- Trình tự thực hiện 
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TヴảàlạiàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàhoặIàtヴảàlạiàﾏộtàphầﾐàdiệﾐàtｹIhàkhuàvựIàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàtヴảàlạiàGiấ┞àphYp
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả
PhZàdu┞ệtààtヴảà
lạiàGPàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐà

hoặIàtヴảàlạiàﾏộtà
phầﾐàdiệﾐàtｹIhà

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐ

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàtヴảàlạiàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐàhoặIàtヴảàlạiàﾏộtàphầﾐàdiệﾐàtｹIhà
khuàvựIàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ Bảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgàkhaiàth=Iàﾏỏàtạiàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàtヴảàlại; 
+ Giấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ; Báo cáo 

kếtàケuảàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàtｹﾐhàđếﾐàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàtヴảàlại; 
+ Đềà=ﾐàđﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐàtヴoﾐgà
tヴườﾐgàhợpàtヴảàlạiàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐ
+ C=IàvăﾐàHảﾐàIhứﾐgàﾏiﾐhàđ?àthựIàhiệﾐà
ﾐghĩaàvụàケu┞àđịﾐh

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

TヴảàlạiàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàhoặIàtヴảàlạiàﾏộtàphầﾐàdiệﾐàtｹIhàkhuàvựIàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàtヴảàlạiàGiấ┞àphYp
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả
PhZàdu┞ệtààtヴảà
lạiàGPàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐà

hoặIàtヴảàlạiàﾏộtà
phầﾐàdiệﾐàtｹIhà

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐ

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàtヴảàlạiàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐàhoặIàtヴảàlạiàﾏộtàphầﾐàdiệﾐàtｹIhà
khuàvựIàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ; 

+ Bảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgàkhaiàth=Iàﾏỏàtạiàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàtヴảàlại; 
+ Giấ┞àphYpàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ; Báo cáo 

kếtàケuảàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐàtｹﾐhàđếﾐàthờià
điểﾏàđềàﾐghịàtヴảàlại; 
+ Đềà=ﾐàđﾙﾐgàIửaàﾏỏàkho=ﾐgàsảﾐàtヴoﾐgà
tヴườﾐgàhợpàtヴảàlạiàGiấ┞àphYpàkhaiàth=Ià
kho=ﾐgàsảﾐ
+ C=IàvăﾐàHảﾐàIhứﾐgàﾏiﾐhàđ?àthựIàhiệﾐà
ﾐghĩaàvụàケu┞àđịﾐh

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàhiệﾐàtヴạﾐgà
khuàvựIàkhaiàth=IàđịaàIhấtà
kho=ﾐgàsảﾐ
- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- ThﾚﾐgàtiﾐàI=àﾐh>ﾐàđứﾐgà
đầuàdoaﾐhàﾐghiệp
- C=Iàthﾚﾐgàtiﾐàvềàkếtàケuảà
khai thác...Kếtàケuả

(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về bản 

đồ hiện trạng khai thác mỏ và kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp để kiểm 

tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin trong 

CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định 

thông tin giấy phép trước khi trả lại giấy phép cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa chất khoáng sản, bản đồ hiện trạng 

từ CSDL địa chất khoáng sản 
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- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.3.15. Thủ tục Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 

- Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

- Đối với báo cáo địa chất: 

+ Báo cáo địa chất là thông tin về địa chất, khoáng sản c栄a một đề án, dự 

án nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thăm dò khoáng sản đã 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận tính hợp pháp và giá trị 
thông tin trong báo cáo. Báo cáo địa chất bao gồm tài liệu tổng hợp, tài liệu nguyên 
th栄y và các mẫu vật (nếu có). 

+ Tài liệu tổng hợp gồm: thuyết minh và các tài liệu tổng hợp được trình 
bày dưới dạng ph映 l映c, bản đồ, ảnh minh họa thể hiện đầy đ栄 các kết quả thực 

hiện; 

+ Tài liệu nguyên th栄y là các loại tài liệu được thu thập tại thực địa, bao 

gồm: các loại nhật kỦ, sổ thực địa, các loại bản đồ, thiết đồ, sơ đồ, ảnh ch映p, băng, 
đĩa; các kết quả đo đạc; 

Báo cáo địa chất sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải được 

nộp vào Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất thuộc Tổng c映c Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam. 

- Các dữ liệu về địa chất, khoáng sản còn lại (trừ báo cáo địa chất): Hình 
thức, quy cách các loại dữ liệu giao nộp được quy định tại các văn bản quy định 

riêng c栄a từng loại. 

- Trình tự thực hiện 
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Giaoàﾐộp, thuàﾐhậﾐàdữàliệuàvềàđịaàIhất, kho=ﾐgàsảﾐà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

...  Trung tâm Thông tin, LưuàtヴữàĐịaàIhấtà- TổﾐgàIụIàDCKìàViệtàNaﾏ

Kiểﾏàtヴaàhồàsơ
Gửiàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả X=Iàﾐhậﾐàgiaoà
ﾐộp

Trình

+ Mẫuàvật
+ BộàPhiếuàghiàﾏẫuàvậtà
địaàIhấtàlậpàtheoàﾏẫuà
ケu┞àđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Giaoàﾐộp, thuàﾐhậﾐàdữàliệuàvềàđịaàIhất, kho=ﾐgàsảﾐà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

...  Trung tâm Thông tin, LưuàtヴữàĐịaàIhấtà- TổﾐgàIụIàDCKìàViệtàNaﾏ

Kiểﾏàtヴaàhồàsơ
Gửiàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả X=Iàﾐhậﾐàgiaoà
ﾐộp

Trình

+ ĐốiàvớiàH=oàI=oàđịaà
Ihất
+ C=IàdữàliệuàvềàđịaàIhất, 
kho=ﾐgàsảﾐàIﾘﾐàlại

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

- Kiểﾏàtヴaàdữàliệuàvềàđịaà
Ihất, kho=ﾐgàsảﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

Tại bước kiểm tra hồ sơ và xác nhận giao nộp: Có sử d映ng dịch v映 kiểm tra 

về dữ liệu địa chất và khoáng sản. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
Dịch v映 kiểm tra hồ sơ và xác nhận giao nộp dữ liệu địa chất khoáng sản từ 

CSDL địa chất khoáng sản 

2.3.16. Thủ tục Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, 
khoáng sản  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 

- Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 

- Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 
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- Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013 

-  Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012. 
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu theo đúng quy định tại Ph映 l映c 2 

ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 
c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Trình tự thực hiện 

Cung cấp, khai thác, sử d映ng dữ liệu về địa chất, khoáng sản

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Kiểm tra, duyệt 
yêu cầu

Phiếu/Văn bản yêu cầu

Trích xuất dữ liệu
DữàliệuàđịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐ

Phê duyệt
Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

+ Phiếuà┞ZuàIầuàIuﾐgà
Iấpàthﾚﾐgàtiﾐ/ dữàliệu

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17 
tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cung cấp, khai thác, sử d映ng dữ liệu về địa chất, khoáng sản - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàIụIàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐàViệtàNaﾏ

Kiểm tra, duyệt 
yêu cầu

Phiếu/Văn bản yêu cầu

Trích xuất dữ liệu
DữàliệuàđịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐ

Phê duyệt
Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàĐịaàIhấtàkho=ﾐgàsảﾐà
(Bảﾐàđồ, tヴữàlượﾐg, ...)

2. CìDLàThuế, tài chính

- Khaiàth=IàHảﾐàđồàkhuàvựIà
khaiàth=IàđịaàIhấtàkho=ﾐgà
sảﾐ
- Khaiàth=Iàthﾚﾐgàtiﾐàvềàdữà
liệuàđịaàIhất, kho=ﾐgàsảﾐ
...

+ Phiếuà┞ZuàIầuàIuﾐgà
Iấpàthﾚﾐgàtiﾐ/ dữàliệu

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước Kiểm tra, duyệt yêu cầu: Xác định đơn vị và thông tin cần được 

cung cấp 
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- Tại bước trích xuất dữ liệu: Có sử d映ng dịch v映 cung cấp dữ liệu từ CSDL 

địa chất khoáng sản. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 kiểm tra yêu cầu cung cấp dữ liệu khoáng sản từ CSDL địa chất 

khoáng sản 

- Dịch v映 cung cấp dữ liệu địa chất khoáng sản từ CSDL địa chất khoáng 
sản. 

2.4. Lĩnh vực đất đai 
2.4.1. Thủ tục cung cấp thông tin đất đai 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 c栄a Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Quy định về xây dựng, quản lỦ, khai thác hệ thống thông tin đất đai 

- Quyết định 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Về việc công bố th栄 t映c hành chính lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lỦ nhà nước c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu hoặc công văn yêu cầu khai thác dữ liệu 

đất đai, chi tiết quy định tại Điểm 1 Điều 11 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT. 

- Trình tự thực hiện: quy định chi tiết tại Điều 12 c栄a Thông tư số 

34/2014/TT-BTNMT. 

Cung cấp dữ liệu đất đai

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Quản lỦ đất đai Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Kiểm tra, duyệt 
yêu cầu

(khả năng đáp 
ứng yêu cầu dữ 

liệu)

Trích xuất dữ liệu

PhZàdu┞ệt
(theoàケu┞àtヴｸﾐhà
phZàdu┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

Phiếu/VăﾐàHảﾐà┞Zuà
Iầu

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI/I=à
ﾐh>ﾐà┞ZuàIầu
- LoạiàthủàtụI

MﾚàtảàdữàliệuàIầﾐà
tヴｹIhà┝uất

Dữàliệuàđấtàđai

Phối hợp xử lỦ

- VăﾐàHảﾐàthoảàthuậﾐ
- Dữàliệuàđấtàđai

- VăﾐàHảﾐàthoảà
thuậﾐ
- Dữàliệuàđấtàđai
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cung cấp dữ liệu đất đai - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... TổﾐgàcụcàQuảﾐàlýàđấtàđai Hệàthốﾐgàtヴỗàtヴợà┝ửàlý

1. Kiểm tra, duyệt yêu 
cầu (hỗ trợ khả năng 

đáp ứng)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ (lập văn bản 
thoả thuận trình 

cấp có thẩm 
quyền phê duyệt)

5. Phê duyệt
(theo quy trình 
phê duyệt hồ sơ 

trình)

Phiếu/VăﾐàHảﾐà┞ZuàIầuà
(số/giấ┞)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(theo quy trình 
xử lỦ nghĩa v映 tài 

chính)

3. Trích xuất dữ 
liệu (hỗ trợ trích 

xuất dữ liệu ra các 
định dạng phổ 

biến)

- VăﾐàHảﾐàthoảàthuậﾐ
- Dữàliệuàđấtàđai

- VăﾐàHảﾐàthoảàthuậﾐ
- Dữàliệuàđấtàđai

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàĐấtàđai
5. CìDLàHồàsơ

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàdoaﾐhà
ﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàIﾚﾐgà
d>ﾐ
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, kếtà
ケuảàphZàdu┞ệt

- ĐịﾐhàdaﾐhàtổàIhứI/I=à
ﾐh>ﾐà┞ZuàIầu
- M?àthủàtụI

MﾚàtảàdữàliệuàIầﾐà
tヴｹIhà┝uất

Dữàliệuàđấtàđai

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình: 
Tại bước “1. Kiểm tra, duyệt yêu cầu”: hỗ trợ kiểm tra hiện trạng dữ liệu 

đất đai, khả năng đáp ứng yêu cầu dữ liệu đất đai trong phiếu/văn bản yêu cầu để 

trả lời tổ chức/cá nhân yêu cầu. 

Tại bước “3. Trích xuất dữ liệu”: hỗ trợ trích xuất các loại dữ liệu theo yêu 
cầu ra nhiều định dạng phổ biến. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin đất đai, khả năng đáp ứng yêu cầu thông tin đất 

đai từ CSDL đất đai 
- Công c映/phần mềm chuyên d映ng dùng để trích xuất dữ liệu theo yêu cầu 

ra nhiều định dạng phổ biến khác nhau. 

2.4.2. Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 c栄a Chính ph栄 Quy định 

về giá đất 

- Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 c栄a Bộ Tài nguyên 
và Môi trường Quy định về cấp và quản lỦ Chứng chỉ định giá đất 

- Quyết định 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Về việc công bố th栄 t映c hành chính lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lỦ nhà nước c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: thực hiện theo Khoản 1, Điều 5 đối với trường hợp xin 

cấp mới và Khoản 2, Điều 6 đối với trường hợp xin cấp đổi, cấp lại 

- Trình tự thực hiện: 

Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Quản lỦ đất đai

Kiểm tra, thẩm 
định hồ sơ

Hồ sơ Đ栄 điều 
kiện?

Không, Hướng dẫn bổ sung

Có

Thông báo nộp phí, lệ phí

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Xác nhận đã nộp phí

Hồ sơ trìnhKết quả

Tính phí, lệ phí

Không

Phê duyệt

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàQuảﾐàlýàđấtàđai

Kiểm tra, thẩm 
định hồ sơ

Phiếu/Văn bản yêu cầu Đ栄 điều 
kiện?

Có

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Hoá đơn nộp phí

Không

Gửi Hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ

Tính phí, lệ phí

Thông báo nộp phí, lệ phí

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Xác nhận nộp phí

Hồ sơ trình
Phê duyệt

Kết quả

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

- Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ 

- Tính phí, lệ phí 
- Thanh toán trực tuyến 

- Kiểm tra thông tin tổ chức, cá nhân từ các CSDL quốc gia (Dân cư, 
Doanh nghiệp…) 

2.4.3. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ 
trưởng Bộ TNMT 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 
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- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/104 c栄a Chính ph栄 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều, khoản c栄a Luật Đất đai số 45/2013/QH13 

- Quyết định 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Về việc công bố th栄 t映c hành chính lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lỦ nhà nước c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai 
- Trình tự thực hiện: 

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền c栄a Bộ trưởng Bộ TNMT

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Quản lỦ đất đai Địa phương

Thu thập, hoàn 
thiện hồ sơ

Đơn yêu cầu Thẩm tra, 

xác minh?

Có

Kết quả thẩm tra, xác minh

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Hồ sơ trìnhKết quả

Thẩm tra, xác 
minh

Không

Phê duyệt

Phối hợp thẩm tra, 

xác minh

Tiến hành hoà 
giải Thành công?

QĐàgiảiàケu┞ếtàtヴaﾐhàIhấp

QĐàIﾚﾐgàﾐhậﾐàho<àgiải

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền c栄a Bộ trưởng Bộ TNMT - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Quản lỦ đất đai Địa phương

Thu thập, hoàn 
thiện hồ sơ

Đơn yêu cầu Thẩm tra, 

xác minh?

Có

Kết quả thẩm tra, xác minh

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Hồ sơ trìnhKết quả

Thẩm tra, xác 
minh

Không

Phê duyệt

Phối hợp thẩm tra, 

xác minh

Tiến hành hoà 
giải Thành công?

QĐàgiảiàケu┞ếtàtヴaﾐhàIhấp

QĐàIﾚﾐgàﾐhậﾐàho<àgiải

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

- Gửi văn bản cho chính quyền địa phương nơi xẩy ra tranh chấp 

- Tổng hợp thông tin thẩm định, xác minh để hoàn thiện hồ sơ 

- Hỗ trợ lập quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận 

hoà giải 
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2.5. Lĩnh vực môi trường 

2.5.1. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Ch栄 cơ sở gửi hồ sơ đề nghị thẩm định qua 

bưu điện hoặc nộp trực đến Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (đối với các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thẩm định); đến các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính ph栄 với các dự án thuộc phạm vi chức năng 
quản lỦ c栄a các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính ph栄. 

Đã công bố tại 

Quyết định số 

1831/QĐ-BTNMT 

ngày 15/7/2015 c栄a 

Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường 

01 văn bản đề nghị 
thẩm định, phê duyệt 

đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết theo 

mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 2 kèm theo 
Thông tư số 

26/2015/TT-

BTNMT; 

 07 bản đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết 

(Cấu trúc và nội 

dung c栄a đề án bảo 

vệ môi trường chi 

tiết quy định tại Ph映 

l映c 3 ban hành kèm 
theo Thông tư số 

26/2015/TT-

BTNMT) được đóng 
thành quyển, có bìa 
và trang ph映 bìa 
(theo mẫu quy định 

tại Ph映 l映c 4 kèm 
theo 26/2015/TT-

BTNMT) và 01 bản 

được ghi trên đĩa 
CD. Trong nội dung 

c栄a đề án BVMT chi 
tiết, ch栄 cơ sở phải 

thực hiện việc xin Ủ 
kiến c栄a 曳y ban 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê 
duyệt giao cơ quan thường trực thẩm định rà soát tính 
hợp lệ và đầy đ栄 c栄a hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không 
đúng quy định, cơ quan thường trực thẩm định có văn 

bản thông báo cho ch栄 cơ sở để hoàn thiện. Trường hợp 

hồ sơ đúng quy định, cơ quan thường trực thẩm định tổ 

chức thẩm định. 

Bước 3 Thẩm định hồ sơ: Cơ quan thường trực thẩm định tiến 

hành kiểm tra thực tế tại hiện trường c栄a cơ sở theo 

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi 
trường (theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 7 kèm theo 
Thông tư 01/2012/TT-BTNM), có lập Biên bản kiểm tra 

công tác bảo vệ môi trường (theo mẫu quy định tại Ph映 

l映c 8 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNM). Trường 

hợp cần thiết, tổ chức lấy Ủ kiến cơ quan, chuyên gia…. 

Bước 4 Thông báo kết quả thẩm định: Cơ quan thường trực 

thẩm định tổng hợp, xử lỦ kết quả kiểm tra thực tế, Ủ 
kiến c栄a cơ quan, chuyên gia và thông báo bằng văn bản 

cho ch栄 cơ sở về kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết. 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua không 
cần chỉnh sửa, bổ sung; 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua với 

điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung kèm theo yêu cầu c映 

thể về việc chỉnh sửa, bổ sung; 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được thông qua 
(nêu rõ lỦ do). 

Bước 5 Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết:  
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Ch栄 dự án:  
Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua 
không cần chỉnh sửa, bổ sung: KỦ vào góc trái phía dưới 

từng trang c栄a đề án, nhân bản và đóng quyển, có bìa và 
trang ph映 bìa theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 4 kèm theo 
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT với số lượng đáp ứng 

yêu cầu tại khoản 2 Điều 11 c栄a Thông tư số 

01/2012/TT-BTNMT và gửi đến cơ quan thường trực 

thẩm định để xem xét, trình phê duyệt . 

Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thông qua 
với yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: Chỉnh sửa, bổ sung đề 

án theo yêu cầu và kỦ, nhân bản và đóng quyển, có bìa 
và trang ph映 bìa theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 4 kèm 
theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT với số lượng 

đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 11 c栄a Thông tư số 

01/2012/TT-BTNMT; gửi (chỉ một lần duy nhất) tất cả 

số lượng các bản đề án này và một (01) bản được ghi 

trên đĩa CD kèm theo văn bản giải trình về việc chỉnh 

sửa, bổ sung đề án đến cơ quan thường trực thẩm định 

để xem xét, trình phê duyệt. 

Cơ quan thường trực thẩm định: trình cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt xem xét và phê duyệt đề án 
bảo vệ môi trường chi tiết. 

nhân dân cấp xã 
(theo mẫu quy định 

tại Ph映 l映c 5 kèm 
theo Thông tư 
26/2015/TT-

BTNMT);  

 01 đĩa CD ghi nội 

dung c栄a đề án. 
 Đề án được thông 
qua: nộp 01 văn bản 

giải trình 03 bản đề 

án có đóng giáp lai 
01 đĩa CD 

Bước 6 Trả kết quả đề án được phê duyệt: Cơ quan thường trực 

thẩm định chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết đã phê duyệt cho ch栄 cơ sở. 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàđềà=ﾐàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàIhiàtiếtà

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ TNMT, Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính ph栄 Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định đề án, 

báo cáo

Hồàsơ:

-01 văﾐàHảﾐàđềàﾐghịàthẩﾏà
địﾐh, phZàdu┞ệtàà
-07 Hảﾐàđềà=ﾐàHảoàvệàﾏﾚià
tヴườﾐgàIhiàtiếtà
-01 HảﾐàđượIàghiàtヴZﾐàđĩaàCDà
-ÝàkiếﾐàIủaàỦ┞àHaﾐàﾐh>ﾐàd>ﾐà
Iấpà┝?

Đềà=ﾐàđượIàIhứﾐgàthựIà
(số,giấ┞)

hoặIàvăﾐàHảﾐàtừàIhốià
thﾚﾐgàケuaàđềà=ﾐ

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Đềà=ﾐàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgà
Ihiàtiết
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàdựà
án, IhủàIơàsở
- C=Iàloạiàhồàsơ
- Thﾚﾐgàtiﾐàđềà=ﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàđềà=ﾐ

ụ kiến cơ quan, 

chuyên gia về môi 
trường
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d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàđềà=ﾐàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàIhiàtiếtà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
Cá

c 
bư

ớc
 th

ực
 h

iệ
n

... Bộ TNMT, Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính ph栄 Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(vị trí công trình, 

đề án...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo đề 
án… đóng gói gửi 
sang HT QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Thẩm định đề 
án, báo cáo

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg

Đềà=ﾐàđượIàIhứﾐgàthựIà(số, 

giấ┞), hoặIàvăﾐàHảﾐàtừàIhốià
thﾚﾐgàケuaàđềà=ﾐ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Đềà=ﾐàHảoàvệàﾏﾚià
tヴườﾐgàIhiàtiết
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

-01 văﾐàHảﾐàđềàﾐghịàthẩﾏà
địﾐh, phZàdu┞ệtàà
-07 Hảﾐàđềà=ﾐàHảoàvệàﾏﾚià
tヴườﾐgàIhiàtiếtà
-01 HảﾐàđượIàghiàtヴZﾐàđĩaàCDà
-ÝàkiếﾐàIủaàỦ┞àHaﾐàﾐh>ﾐàd>ﾐà
Iấpà┝?

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàđềà=ﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

ụ kiến cơ quan, 

chuyên gia về môi 
trường

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt: được quản lỦ trên hệ thống (do 

người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 
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+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.2. Cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 

- Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 

- Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2015 c栄a Bộ trưởng Bộ 

TN&MT về việc công bố TTHC 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt động dịch v映 quan 

trắc môi trường đến Văn phòng Tiếp nhận và 
Trả kết quả giải quyết th栄 t映c hành chính c栄a 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi 

chung là Văn phòng một cửa Bộ Tài nguyên và 
Môi trường). 

Đối với trường hợp cấp mới: 

Đã công bố tại Quyết định số 

1670/QĐ-BTNMT ngày 
26/6/2015 c栄a Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

01 bản chính văn bản đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận đ栄 điều 

kiện hoạt động dịch v映 quan 

trắc môi trường (theo Mẫu số 

1, Ph映 l映c ban hành kèm theo 
Nghị định số 127/2014/NĐ-

CP); 

01 bản chính hồ sơ năng lực 

c栄a tổ chức (theo Mẫu số 2, 

Ph映 l映c ban hành kèm theo 
Nghị định số 127/2014/NĐ-

CP). 

Đối với trường hợp gia hạn: 

Bước 2 Kiểm tra, xử lỦ hồ sơ: Trung tâm Quan trắc môi 
trường, Tổng c映c Môi trường có trách nhiệm 

kiểm tra, xử lỦ hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ đầy đ栄 và hợp lệ theo quy 

định c栄a pháp luật, Trung tâm Quan trắc môi 
trường phối hợp với Văn phòng một cửa lập 

Phiếu tiếp nhận Hồ sơ (Phiếu hẹn) gửi Tổ chức. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đ栄 và hợp lệ, Trung 

tâm Quan trắc môi trường phối hợp với Văn 
phòng một cửa thông báo để Tổ chức biết và 
hoàn thiện hồ sơ. 
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Bước 3 Thẩm định: 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Quan trắc môi 
trường, Tổng c映c Môi trường xem xét, đánh giá 
hồ sơ c栄a Tổ chức đề nghị chứng nhận đ栄 điều 

kiện hoạt động dịch v映 quan trắc môi trường về 

tư cách pháp nhân, nhân lực, chuyên môn, trang 
thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động 

quan trắc môi trường theo các điều kiện quy 

định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 

127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 
c栄a Chính ph栄 (sau đây gọi chung là Nghị định 

số 127/2014/NĐ-CP). Kết quả xem xét, đánh 
giá hồ sơ được tổng hợp thành báo cáo và gửi 

tới các thành viên Đoàn đánh giá, kiểm tra thực 

tế tại Tổ chức, kèm theo Hồ sơ c栄a Tổ chức (sau 

đây gọi chung là Đoàn đánh giá). 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
có Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Quan trắc 

môi trường có trách nhiệm đề xuất Tổng c映c 

Môi trường thành lập Đoàn đánh giá. Trong thời 

hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định 

thành lập Đoàn đánh giá, Đoàn đánh giá có 
trách nhiệm tổ chức các hoạt động đánh giá, 
kiểm tra tại Tổ chức. 

- Trung tâm Quan trắc môi trường đề xuất Tổng 

c映c Môi trường thành lập và tổ chức các phiên 
họp Hội đồng thẩm định trên cơ sở Báo cáo kết 

quả xem xét, đánh giá hồ sơ và Báo cáo kết quả 

đánh giá, kiểm tra thực tế tại Tổ chức. 

Trong trường hợp cấp lại: 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận c栄a Tổ 

chức vẫn còn giá trị (trong thời gian 06 (sáu) 
tháng kể từ ngày có Phiếu tiếp nhận hồ sơ) (sau 
đây gọi là Trường hợp hồ sơ vẫn còn giá trị): 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Quan trắc môi 
trường, Tổng c映c Môi trường xem xét, đánh giá 
hồ sơ c栄a Tổ chức về tư cách pháp nhân, nhân 
lực, chuyên môn, trang thiết bị và cơ sở vật chất 

thực hiện hoạt động quan trắc môi trường theo 

các điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị 
định số 127/2014/NĐ-CP. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận c栄a tổ 

chức không còn giá trị (quá 06 (sáu) tháng kể từ 

ngày có Phiếu tiếp nhận hồ sơ) (sau đây gọi là 
Trường hợp hồ sơ không còn giá trị): Trong thời 

hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ, Trung tâm Quan trắc môi trường, 

Tổng c映c Môi trường xem xét, đánh giá hồ sơ 

01 bản chính văn bản đề nghị 
gia hạn Giấy chứng nhận đ栄 

điều kiện hoạt động dịch v映 

quan trắc môi trường (theo 

mẫu số 3, ph映 l映c ban hành 
kèm theo Nghị định số 

127/2014/NĐ-CP); 

 01 bản chính hồ sơ năng lực 

c栄a tổ chức (theo mẫu số 2, 

ph映 l映c ban hành kèm theo 
Nghị định số 127/2014/NĐ-

CP) 

Đối với trường hợp điều 

chỉnh: 

01 bản chính văn bản đề nghị 
điều chỉnh nội dung Giấy 

chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt 

động dịch v映 quan trắc môi 
trường (theo mẫu số 4, ph映 l映c 

ban hành kèm theo Nghị định 

số 127/2014/NĐ-CP); 

01 bản chính hồ sơ năng lực 

c栄a tổ chức (theo mẫu số 2, 

ph映 l映c ban hành kèm theo 
Nghị định số 127/2014/NĐ-

CP) 

Đối với trường hợp cấp lại:  

Trường hợp hồ sơ vẫn còn giá 
trị 
Tổ chức lập 01 bộ Hồ sơ đề 

nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

đ栄 điều kiện hoạt động dịch v映 

quan trắc môi trường, bao 

gồm: 

- 01 bản chính văn bản đề nghị 
cấp lại Giấy chứng nhận đ栄 

điều kiện hoạt động dịch v映 

quan trắc môi trường theo quy 

định tại Mẫu số 5, Ph映 l映c ban 

hành kèm theo Nghị định số 

127/2014/NĐ-CP; 

- Bản sao ch映p Giấy chứng 

nhận đã cấp (nếu có). 
 Trường hợp hồ sơ không còn 
giá trị 
Tổ chức lập 02 bộ Hồ sơ đề 

nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

đ栄 điều kiện hoạt động dịch v映 
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c栄a Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đ栄 

điều kiện hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường. 

quan trắc môi trường, mỗi bộ 

bao gồm: 

- 01 bản chính văn bản đề nghị 
cấp lại Giấy chứng nhận đ栄 

điều kiện hoạt động dịch v映 

quan trắc môi trường (theo 

Mẫu số 5, Ph映 l映c ban hành 
kèm theo Nghị định số 

127/2014/NĐ-CP); 

- 01 bản chính hồ sơ năng lực 

c栄a tổ chức (theo Mẫu số 2, 

Ph映 l映c ban hành kèm theo 
Nghị định số 127/2014/NĐ-

CP). 

- Bản sao ch映p Giấy chứng 

nhận đã cấp (nếu có). 

Bước 4 Quyết định chứng nhận và trả kết quả thẩm định 

- Tổ chức đ栄 điều kiện cấp Giấy chứng nhận: 

Căn cứ kết quả thẩm định, Tổng c映c trưởng 

Tổng c映c Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường xem xét, ban hành Quyết 

định chứng nhận kèm theo Giấy chứng nhận đ栄 

điều kiện hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường cho tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận. 

- Tổ chức không đ栄 điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận: Tổng c映c trưởng Tổng c映c Môi trường 

thông báo bằng văn bản về việc không cấp Giấy 

chứng nhận cho tổ chức và nêu rõ lỦ do. 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

Trường hợp cấp, cấp lại giấy chứng nhận: 

 Cấpàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgàdịIhàvụàケuaﾐàtヴắIàﾏﾚiàtヴườﾐg

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... VăﾐàphﾘﾐgàTiếpàﾐhậﾐàv<àTヴảàkếtàケuảàgiảiàケu┞ếtàthủàtụIàh<ﾐhàIhｹﾐh Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Trung tâm Quan 

trắc môi trường, 

TCMT thẩm định, 

đánh giá

Hồàsơ:

- 01 HảﾐàIhｹﾐhàvăﾐàHảﾐàđềà
ﾐghịàIấpàGiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđủà
điềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgàdịIhàvụà
ケuaﾐàtヴắIàﾏﾚiàtヴườﾐg
-01 HảﾐàIhｹﾐhàhồàsơàﾐăﾐgàlựIà
IủaàtổàIhứI

Qu┞ếtàđịﾐhàIhứﾐgàﾐhậﾐà
v<àGiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ; 

hoặIàvăﾐàHảﾐàtừàIhối

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứIàà
- C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

ThﾚﾐgàtiﾐàvềàdịIhàvụà
ケuaﾐàtヴắIàﾏﾚià
tヴườﾐg

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh: 

 Giaàhạﾐàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgàdịIhàvụàケuaﾐàtヴắIàﾏﾚiàtヴườﾐg

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàMﾚiàtヴườﾐg Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Tổng c映c Môi 
trường thẩm định, 

đánh giá

Hồàsơ:

- 01 HảﾐàIhｹﾐhàvăﾐàHảﾐàđềà
ﾐghịàgiaàhạﾐàGiấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgà
dịIhàvụàケuaﾐàtヴắIàﾏﾚià
tヴườﾐg
-01 HảﾐàIhｹﾐhàhồàsơàﾐăﾐgàlựIà
IủaàtổàIhứI

Qu┞ếtàđịﾐhàgiaàhạﾐàv<à
Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ; hoặIà
văﾐàHảﾐàtừàIhối

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứIàà
- C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

ThﾚﾐgàtiﾐàvềàdịIhàvụà
ケuaﾐàtヴắIàﾏﾚià
tヴườﾐg
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d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

Trường hợp cấp, cấp lại giấy chứng nhận: 

 Cấpàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgàdịIhàvụàケuaﾐàtヴắIàﾏﾚiàtヴườﾐgà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... VăﾐàphﾘﾐgàTiếpàﾐhậﾐàv<àTヴảàkếtàケuảàgiảiàケu┞ếtàthủàtụIàh<ﾐhàIhｹﾐh Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Trung tâm 

Quan trắc môi 
trường, TCMT 

thẩm định, đánh 
giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg

Qu┞ếtàđịﾐhàIhứﾐgàﾐhậﾐàv<à
Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ; hoặIàvăﾐà
HảﾐàtừàIhối

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- 01 HảﾐàIhｹﾐhàvăﾐàHảﾐàđềà
ﾐghịàIấpàGiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđủà
điềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgàdịIhàvụà
ケuaﾐàtヴắIàﾏﾚiàtヴườﾐg
-01 HảﾐàIhｹﾐhàhồàsơàﾐăﾐgàlựIà
IủaàtổàIhứI

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàđềà=ﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh: 

Giaàhạﾐàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgàdịIhàvụàケuaﾐàtヴắIàﾏﾚiàtヴườﾐgà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàMﾚiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Tổng c映c Môi 
trường thẩm định, 

đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg

Qu┞ếtàđịﾐhàgiaàhạﾐàv<àGiấ┞à
Ihứﾐgàﾐhậﾐ; hoặIàvăﾐàHảﾐà
từàIhối

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- 01 HảﾐàIhｹﾐhàvăﾐàHảﾐàđềà
ﾐghịàgiaàhạﾐàGiấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgà
dịIhàvụàケuaﾐàtヴắIàﾏﾚià
tヴườﾐg
-01 HảﾐàIhｹﾐhàhồàsơàﾐăﾐgàlựIà
IủaàtổàIhứI

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàđềà=ﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại: được quản lỦ trên hệ thống 

(do người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 
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+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.3. Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước 

a) Căn cứ pháp lỦ 

Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2015 c栄a Bộ trưởng Bộ 

TN&MT về việc công bố TTHC 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sử 

d映ng dung dịch khoan nền không nước đến Văn 
phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết th栄 t映c 

hành chính c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau 

đây gọi chung là Văn phòng một cửa Bộ Tài 
nguyên và Môi trường). 

Đã công bố tại Quyết định 

số 2092/QĐ-BTNMT ngày 
17/08/2015 c栄a Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

01 văn bản đề nghị sử d映ng 

d映ng dịch khoan nền không Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Văn phòng một cửa xem xét hồ sơ. 
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Trình tự và th栄 t映c thực hiện theo quy định tại Điều 

6 Quy chế tiếp nhận, xử lỦ hồ sơ giải quyết th栄 t映c 

hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (ban hành kèm theo Quyết định số 

2868/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2014 
c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) (sau 

đây gọi chung là Quy chế một cửa Bộ Tài nguyên 
và Môi trường). 

Tổng c映c Môi trường có trách nhiệm thông báo 
cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
nếu hồ sơ không đầy đ栄, hợp lệ theo quy định. 

nước, nêu rõ lỦ do bắt buộc 

phải sử d映ng dung dịch 

khoan nề không nước, 

phương án sử d映ng, phương 
án xử lỦ và các biện pháp 
giám sát theo mẫu; 

- Trường hợp dung dịch 

khoan nền không nước lần 

đầu tiên sử d映ng tại Việt 

Nam: hồ sơ phải có bản gốc 

Kết quả phân tích dung dịch 

khoan nền không nước theo 

các quy định c栄a Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về dung 

dịch khoan và mùn khoan 
thải từ các công trình dầu 

khí trên biển. Các thí 
nghiệm được tiến hành ở 

điều kiện môi trường Việt 

Nam do phòng thí nghiệm 

được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chứng nhận đ栄 điều 

kiện hoạt động dịch v映 quan 

trắc môi trường hoặc phòng 
thí nghiệm được công nhận 

chất lượng; 

- Các hồ sơ khác liên quan 
đến dung dịch khoan nền 

không nước (nếu có). 

Bước 3 Thẩm định hồ sơ, thông báo kết quả thẩm định: 

Tổng c映c Môi trường lấy Ủ kiến Tổng c映c Biển và 
Hải đảo Việt Nam về hồ sơ đề nghị sử d映ng dung 

dịch khoan nền không nước; xem xét hồ sơ, Ủ kiến 

c栄a Tổng c映c Biển và Hải đảo Việt Nam và quyết 

định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận sử 

d映ng dung dịch khoan nền không nước cho tổ 

chức, cá nhân. 

Bước 4 Quyết định chấp thuận và trả kết quả thẩm định 

Trường hợp chấp thuận sử d映ng dung dịch khoan 

nền không nước thì có văn bản chấp thuận và đăng 
tải danh sách các dung dịch khoan nền không nước 

trên Cổng thông tin điện tử. Trường hợp không 
chấp thuận sử d映ng dung dịch khoan nền không 
nước thì có văn bản trả lời và nên rõ lỦ do. 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

ChấpàthuậﾐàsửàdụﾐgàduﾐgàdịIhàkhoaﾐàﾐềﾐàkhﾚﾐgàﾐướI

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Văn phòng một cửa Bộ TNMT, Tổng c映c MT Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Tổng c映c MT 
Thẩm định đề án, 

báo cáo

Hồàsơ:

- 01 văﾐàHảﾐàđềàﾐghịàsửàdụﾐgà
dụﾐgàdịIhàkhoaﾐàﾐềﾐàkhﾚﾐgà
ﾐướI;

- TヴườﾐgàhợpàduﾐgàdịIhàkhoaﾐà
ﾐềﾐàkhﾚﾐgàﾐướIàlầﾐàđầuàtiZﾐàsửà
dụﾐgàtạiàViệtàNaﾏ: hồàsơàphảià
IﾙàHảﾐàgốIàKếtàケuảàph>ﾐàtｹIhà
duﾐgàdịIh;

- C=Iàhồàsơàkh=IàliZﾐàケuaﾐàđếﾐà
duﾐgàdịIhàkhoaﾐàﾐềﾐàkhﾚﾐgà
ﾐướI

VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐà
hoặIàtừàIhốià(số,giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐàhoặIà
từàIhối
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI, 

cá nhân

- C=Iàloạiàhồàsơ

ThﾚﾐgàtiﾐàduﾐgàdịIh

ụ kiến cơ quan, 

Tổng c映c Biển 
Hải đảo
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d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

ChấpàthuậﾐàsửàdụﾐgàduﾐgàdịIhàkhoaﾐàﾐềﾐàkhﾚﾐgàﾐướIà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
Cá

c 
bư

ớc
 th

ực
 h

iệ
n

... Văn phòng một cửa Bộ TNMT, Tổng c映c MT Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(vị trí công trình, 

đề án...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo văn 
bản… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Tổng c映c MT 
Thẩm định đề án, 

báo cáo

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàDuﾐgàdịIhà

VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐàhoặIàtừà
Ihốià(số,giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐà
hoặIàtừàIhối
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- 01 văﾐàHảﾐàđềàﾐghịàsửàdụﾐgàdụﾐgà
dịIhàkhoaﾐàﾐềﾐàkhﾚﾐgàﾐướI;

- TヴườﾐgàhợpàduﾐgàdịIhàkhoaﾐà
ﾐềﾐàkhﾚﾐgàﾐướIàlầﾐàđầuàtiZﾐàsửà
dụﾐgàtạiàViệtàNaﾏ: hồàsơàphảiàIﾙà
HảﾐàgốIàKếtàケuảàph>ﾐàtｹIhàduﾐgà
dịIh;

- C=Iàhồàsơàkh=IàliZﾐàケuaﾐàđếﾐà
duﾐgàdịIhàkhoaﾐàﾐềﾐàkhﾚﾐgàﾐướI

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

ThﾚﾐgàtiﾐàduﾐgàdịIh

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

ụ kiến cơ quan, 

Tổng c映c Biển 
Hải đảo

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: Xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Hồ sơ đề nghị sử d映ng dung dịch khoan nền không nước: được quản lỦ 
trên hệ thống (do người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ 

thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về dung dịch khoan nền không nước: tra cứu trên CSDL dung 
dịch 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
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+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dung dịch khoan nền không nước: tra cứu trên hệ thống 

CSDL dung dịch. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.4. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung 
Thành phần hồ 

sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh 
giá môi trường chiến lược đến Bộ, cơ quan ngang Bộ.  

Công bố mới 

TTHC theo văn 
bản quy phạm 

pháp luật hiện 

hành 

Một (01) văn 
bản đề nghị 
thẩm định báo 
cáo đánh giá 
môi trường 

chiến lược; 

Chín (09) bản 

báo cáo đánh giá 
môi trường 

chiến lược và 
chín (09) bản dự 

thảo chiến lược, 

quy hoạch, kế 

hoạch. Trường 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, kiểm tra hồ 

sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đ栄, hợp lệ Bộ, cơ quan ngang 
Bộ có văn bản thông báo gửi cơ quan đề nghị thẩm định báo 
cáo đánh giá môi trường chiến lược để biết, bổ sung, hoàn 
thiện. 

Bước 3 Thẩm định hồ sơ: Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 

chiến lược thực hiện thông qua hội đồng thẩm định. Cơ quan 
thường thực thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập hội đồng 

thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét 
quyết định. 

Hội đồng thẩm định được tổ chức họp có trách nhiệm tư vấn 

cho Th栄 trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định về 

kết quả thẩm định.  

- Cơ quan được giao nhiệm v映 xây dựng chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Ủ kiến 

c栄a hội đồng thẩm định và gửi lại cơ quan thẩm định: 
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+ Một (01) văn bản giải trình về việc tiếp thu Ủ kiến c栄a hội 

đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực 

hiện theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 1.4 Thông tư này; 
+ Một (01) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược kèm 
theo một bản được ghi trên đĩa CD; một (01) dự thảo chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch đã được hoàn chỉnh trên cơ sở 

nghiên cứu, tiếp thu Ủ kiến c栄a hội đồng thẩm định. 

hợp số lượng 

thành viên hội 

đồng thẩm định 

nhiều hơn chín 
(09) người, cơ 
quan được giao 

nhiệm v映 xây 

dựng chiến 

lược, quy hoạch, 

kế hoạch phải 

cung cấp thêm 
số lượng báo 
cáo đánh giá 
môi trường 

chiến lược 

Bước 4 Thông báo kết quả thẩm định: Sau khi nhận được báo cáo đánh 
giá môi trường chiến lược đã hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên 
cứu, tiếp thu Ủ kiến hội đồng thẩm định do cơ quan được giao 

nhiệm v映 xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gửi đến, 

Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm 

quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

ThẩﾏàđịﾐhàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àﾏﾚiàtヴườﾐgàIhiếﾐàlượI

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, IơàケuaﾐàﾐgaﾐgàBộ Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định, đánh 
giá

Hồàsơ:

- Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
thẩﾏàđịﾐhàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=à
ﾏﾚiàtヴườﾐgàIhiếﾐàlượI;

- Chín (09) HảﾐàH=oàI=oàđ=ﾐhà
gi=àﾏﾚiàtヴườﾐgàIhiếﾐàlượIàv<à
chín (09) HảﾐàdựàthảoàIhiếﾐà
lượI, ケu┞àhoạIh, kếàhoạIh. 

VăﾐàHảﾐàphZàdu┞ệtàH=oà
cáo; hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
Ihối

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứIàà
- C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

ThﾚﾐgàtiﾐàvềàH=oà
I=oàđ=ﾐhàgi=àﾏﾚià
tヴườﾐgàIhiếﾐàlượI

 

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

ThẩﾏàđịﾐhàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àﾏﾚiàtヴườﾐgàIhiếﾐàlượIà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, IơàケuaﾐàﾐgaﾐgàBộ Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo phê 
duyệt báo cáo… 

đóng gói gửi sang 
HT QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Thẩm định, 

đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg

VăﾐàHảﾐàphZàdu┞ệtàH=oàI=o; 

hoặIàvăﾐàHảﾐàtừàIhối

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
thẩﾏàđịﾐhàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=à
ﾏﾚiàtヴườﾐgàIhiếﾐàlượI;

- Chín (09) HảﾐàH=oàI=oàđ=ﾐhà
gi=àﾏﾚiàtヴườﾐgàIhiếﾐàlượIàv<à
chín (09) HảﾐàdựàthảoàIhiếﾐà
lượI, ケu┞àhoạIh, kếàhoạIh. 

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

ThﾚﾐgàtiﾐàvềàH=oà
I=oàđ=ﾐhàgi=àﾏﾚià
tヴườﾐgàIhiếﾐàlượI

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 
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- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt: được quản lỦ trên hệ thống (do 

người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 

nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 
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2.5.5. Xin ý kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối 
với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan 
có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh 
theo hướng không làm gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác động xấu đến 
môi trường) 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị điều 

chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đến 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Công bố mới TTHC theo văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành 

Một (01) văn bản giải trình các nội 

dung điều chỉnh chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch và các vấn đề môi 
trường liên quan;  
Một (01) bản dự thảo điều chỉnh 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

Bước 2 Xem xét hồ sơ và có Ủ kiến: Bộ Tài nguyên 
và Môi trường có trách nhiệm xem xét, có Ủ 
kiến bằng văn bản gửi cơ quan lập chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ quan phê 
duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

XiﾐàýàkiếﾐàviệIàđiềuàIhỉﾐhàIhiếﾐàlượI, ケu┞àhoạIh, kếàhoạIh

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... BộàTNMT Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Xem xét đánh giá

Hồàsơ:

- Mộtà(01) văﾐàHảﾐàgiảiàtヴｸﾐhà
I=IàﾐộiàduﾐgàđiềuàIhỉﾐhà
IhiếﾐàlượI, ケu┞àhoạIh, kếà
hoạIhàv<àI=Iàvấﾐàđềàﾏﾚià
tヴườﾐgàliZﾐàケuaﾐ; 

-Mộtà(01) Hảﾐàdựàthảoàđiềuà
IhỉﾐhàIhiếﾐàlượI, ケu┞àhoạIh, 

kếàhoạIh

ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứIàà
- C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

ThﾚﾐgàtiﾐàvềàI=Iàﾐộià
duﾐgàđiềuàIhỉﾐh
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d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

XiﾐàýàkiếﾐàviệIàđiềuàIhỉﾐhàIhiếﾐàlượI, ケu┞àhoạIh, kếàhoạIhà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
Cá

c 
bư

ớc
 th

ực
 h

iệ
n

... BộàTNMT Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Xem xét, đánh 
giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg

ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- Mộtà(01) văﾐàHảﾐàgiảiàtヴｸﾐhà
I=IàﾐộiàduﾐgàđiềuàIhỉﾐhà
IhiếﾐàlượI, ケu┞àhoạIh, kếà
hoạIhàv<àI=Iàvấﾐàđềàﾏﾚià
tヴườﾐgàliZﾐàケuaﾐ; 

-Mộtà(01) Hảﾐàdựàthảoàđiềuà
IhỉﾐhàIhiếﾐàlượI, ケu┞àhoạIh, 

kếàhoạIh

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

ThﾚﾐgàtiﾐàvềàI=Iàﾐộià
duﾐgàđiềuàIhỉﾐh

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản xin Ủ kiến điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch: được 

quản lỦ trên hệ thống (do người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập 

vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo đánh giá: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai 

thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
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+ Thông tin về báo cáo đánh giá: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai 

thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.6. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

- Thông tư 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lỦ sử d映ng phí thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung 
Thành phần hồ 

sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Ch栄 dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường đến Bộ, cơ quan ngang Bộ.  

Công bố mới 

TTHC theo văn 
bản quy phạm 

pháp luật hiện 

hành 

Một (01) văn 
bản đề nghị 
thẩm định, phê 
duyệt báo cáo 
đánh giá tác 
động môi 
trường; 

Bảy (07) bản 

báo cáo đánh giá 
tác động môi 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, kiểm tra hồ 

sơ;  trường hợp hồ sơ không đầy đ栄, hợp lệ, cơ quan thẩm định 

phải có văn bản thông báo cho ch栄 dự án. 

Bước 3 Thẩm định hồ sơ:  
- Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thông 
qua Hội đồng thẩm định do Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập. 

Cơ quan thường thực thẩm định, dự thảo Quyết định thành lập 

hội đồng thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ 

xem xét quyết định. 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành 
các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về 

hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực 
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kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy Ủ kiến 

các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

phản biện nội dung c栄a báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề. 

-  Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm 

định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc 

thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, ch栄 dự án 
hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm: 

+ Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã 
được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận c栄a hội đồng thẩm định, 

trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung; 

 + Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển 

gáy cứng, ch栄 dự án kỦ vào phía dưới c栄a từng trang báo cáo 
kể cả ph映 l映c (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 2.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT) với số lượng 

đ栄 để gửi tới các địa chỉ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông 
tư số 27/2015/TT-BTNMT kèm theo một (01) đĩa CD trên đó 
chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa 

nội dung c栄a báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định 

dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) c栄a toàn bộ báo 
cáo (kể cả ph映 l映c). 

trường c栄a dự 

án. Trường hợp 

số lượng thành 
viên hội đồng 

thẩm định nhiều 

hơn bảy (07) 

người, ch栄 dự án 
phải cung cấp 

thêm số lượng 

báo cáo đánh giá 
tác động môi 
trường; 

Một (01) bản 

báo cáo nghiên 
cứu khả thi hoặc 

báo cáo dự án 
đầu tư hoặc tài 
liệu tương 
đương khác 

Bước 4 Phê duyệt và gửi kết quả 

- Cơ quan thường trực thẩm định trình Bộ, Cơ quan ngang Bộ 

hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

do ch栄 dự án gửi đến. Th栄 trưởng hoặc người đứng đầu Bộ, 

cơ quan ngang Bộ ban hành quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. Trường hợp chưa đ栄 điều kiện 

phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lỦ do. 
- Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi quyết định phê duyệt và báo cáo 
đánh giá tác động môi trường sau khi xác nhận đến ch栄 dự án 
và các cơ quan liên quan, c映 thể như sau: 
+ Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm 

quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt c栄a Bộ Tài nguyên và 
Môi trường: gửi quyết định phê duyệt kèm báo cáo đánh giá 
tác động môi trường đến 曳y ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực 

hiện dự án; 
+ Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm 

quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt c栄a các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ: gửi quyết định phê duyệt đến Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá 
tác động môi trường đến 曳y ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực 

hiện dự án, trừ dự án thuộc phạm vi bí mật nhà nước về quốc 

phòng, an ninh; 
Sau khi nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường do các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi đến, 曳y 

ban nhân dân cấp tỉnh sao l映c và gửi đến Sở Tài nguyên và 
Môi trường, 曳y ban nhân dân cấp huyện, 曳y ban nhân dân cấp 
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xã nơi thực hiện dự án và Ban quản lỦ các khu công nghiệp 

đối với dự án thực hiện trong khu công nghiệp 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐg

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, Cơ quan ngang Bộ UBNDàcấpàtỉﾐh, hu┞ệﾐà┝ã, SởàTNMT, 

BQLàc=càkhuàcôﾐgàﾐghiệpCơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Bộ, cơ quan 
ngang Bộ thẩm 
định, xem xét

Hồàsơ:

- Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàH=oàI=oà
đ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐg;

- Bả┞à(07) HảﾐàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=à
t=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàIủaàdựà=ﾐ. 

- Mộtà(01) HảﾐàH=oàI=oàﾐghiZﾐà
IứuàkhảàthiàhoặIàH=oàI=oàdựà=ﾐà
đầuàtưàhoặIàt<iàliệuàtươﾐgà
đươﾐgàkh=I

Qu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệt, 
B=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Ià
độﾐg, hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
Ihốiàsốàgiấ┞à(số,giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- B=oàI=oàđượIàIhấpàthuậﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI
- C=Iàloạiàhồàsơ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàt=Ià
độﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐg

Chuyên gia, tổàIhứIà
┝?àhội, ﾐghềàﾐhiệpà

cuﾐgàIấp ýàkiếﾐà
phảﾐàHiệﾐàﾐộiàduﾐgà
H=oàI=oàđ=ﾐhàgi=à
t=Iàđộﾐgàﾏﾚià

tヴườﾐg

Qu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt

V<àH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=

Kết quả  

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, Cơ quan ngang Bộ UBNDàcấpàtỉﾐh, hu┞ệﾐà┝ã, SởàTNMT, 

BQLàc=càkhuàcôﾐgàﾐghiệpHệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(vị trí công trình, 

đề án...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 
trình, dự thảo 

quyết định phê 
duyệt, ... đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Bộ, cơ quan 
ngang Bộ thẩm 
định, xem xét

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐgà

Qu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệt, Báo 

I=oàđ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐg, hoặIà
văﾐàHảﾐàtừàIhốiàsốàgiấ┞à
(số,giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- B=oàI=oàđượIàIhấpà
thuậﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịàthẩﾏà
địﾐh, phZàdu┞ệtàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=à
t=Iàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐg;

- Bả┞à(07) HảﾐàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=à
t=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàIủaàdựà=ﾐ. 

- Mộtà(01) HảﾐàH=oàI=oàﾐghiZﾐà
IứuàkhảàthiàhoặIàH=oàI=oàdựà=ﾐà
đầuàtưàhoặIàt<iàliệuàtươﾐgàđươﾐgà
khác

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàt=Ià
độﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐg

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Chuyên gia, tổàIhứIà
┝?àhội, ﾐghềàﾐhiệpà

cuﾐgàIấp ýàkiếﾐà
phảﾐàHiệﾐàﾐộiàduﾐgà
H=oàI=oàđ=ﾐhàgi=à
t=Iàđộﾐgàﾏﾚià

tヴườﾐg

Bảﾐàsaoàケu┞ếtàđịﾐhà
phZàdu┞ệt

V<àH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=

Kếtàケuả

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt: được quản lỦ trên hệ thống (do 

người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác 
CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 

giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 
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- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác 
CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.7. Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục 
vụ giai đoạn vận hành của dự án 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Ch栄 dự án nộp hồ sơ báo cáo 
kết quả thực hiện các công trình bảo vệ 

môi trường ph映c v映 giai đoạn vận hành 
c栄a dự án đến Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Công bố mới TTHC theo văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành 

Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành công trình bảo 

vệ môi trường; 

- Một (01) bản sao quyết định phê 
duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan chuyên môn 
xem xét tính hợp lệ c栄a hồ sơ theo quy 
định. 

Bước 3 Tiến hành kiểm tra: 



69 

- Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi 
trường ph映c v映 giai đoạn vận hành c栄a 

dự án được tiến hành thông qua đoàn 
kiểm tra do th栄 trưởng Bộ, cơ quan ngang 
Bộ hoặc cơ quan được 栄y quyền thành 
lập.  

- Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và kiểm 

tra thực tế các công trình bảo vệ môi 
trường c栄a dự án. Kết quả kiểm tra các 
công trình bảo vệ môi trường c栄a dự án 
phải được thể hiện dưới hình thức biên 
bản kiểm tra. 

giá tác động môi trường c栄a dự án đã 
được phê duyệt; 

- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực 

hiện các công trình bảo vệ môi trường 

ph映c v映 giai đoạn vận hành c栄a dự 

án. Trường hợp dự án nằm trên địa 

bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trở lên, ch栄 dự án 
phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng 

số lượng các tỉnh tăng thêm để ph映c 

v映 công tác kiểm tra. 

Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ 

đầu tư hoặc có các hạng m映c độc lập, 

ch栄 dự án được lập hồ sơ báo cáo kết 

quả thực hiện các công trình bảo vệ 

môi trường ph映c v映 giai đoạn vận 

hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc 

cho từng hạng m映c độc lập c栄a dự án 
với điều kiện đã hoàn thành các công 
trình bảo vệ môi trường ph映c v映 giai 

đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu 

tư hoặc cho từng hạng m映c độc lập 

c栄a dự án. 
Dự án được phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường theo quy 

định c栄a Luật Bảo vệ môi trường năm 
1993 hoặc Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2005 nhưng không thuộc danh 

m映c quy định tại cột 4 Ph映 l映c II 

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 
14 tháng 02 năm 2015 c栄a Chính ph栄, 

ch栄 dự án được mĩn trừ trách nhiệm 

lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện 

các công trình bảo vệ môi trường 

ph映c v映 giai đoạn vận hành dự án. 

Bước 4 Trả kết quả 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, trường hợp 

công trình bảo vệ môi trường ph映c v映 

giai đoạn vận hành c栄a dự án đã được xây 
dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác 
động môi trường được phê duyệt và văn 
bản chấp thuận cho phép điều chỉnh, thay 

đổi c栄a cơ quan phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (nếu có), Bộ, cơ 
quan ngang bộ hoặc cơ quan được 栄y 

quyên cấp giấy xác nhận hoàn thành công 
trình bảo vệ môi trường ph映c v映 giai 

đoạn vận hành c栄a dự án. Trường hợp 

công trình bảo vệ môi trường ph映c v映 

giai đoạn vận hành c栄a dự án chưa đáp 
ứng các yêu cầu, Bộ, cơ quan ngang bộ 

có thông báo bằng văn bản đến ch栄 dự 

án. 
Ch栄 dự án có trách nhiệm khắc ph映c các 
vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo 

vệ môi trường ph映c v映 giai đoạn vận 

hành c栄a dự án và báo cáo Bộ, cơ quan 
ngang Bộ hoặc cơ quan được 栄y quyền 

để được xem xét, xác nhận. 
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c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

Cấpàgiấ┞à┝=Iàﾐhậﾐàho<ﾐàth<ﾐhàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàphụIàvụàgiaiàđoạﾐàvậﾐàh<ﾐhàIủaàdựà=ﾐ
Cá

c 
bư

ớc
 th

ực
 h

iệ
n

... Bộ, IơàケuaﾐàﾐgaﾐgàBộ Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đoàn kiểm tra 
nghiên cứu hồ sơ, 

kiểm tra thực tế

Hồàsơ:

- Mộtà(01) Hảﾐàsaoàケu┞ếtà
địﾐhàphZàdu┞ệtàkXﾏàtheoà
HảﾐàsaoàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Ià
độﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàIủaàdựà=ﾐà
đ?àđượIàphZàdu┞ệt;
- Bả┞à(07) HảﾐàH=oàI=oàkếtà
ケuảàthựIàhiệﾐàI=IàIﾚﾐgàtヴｸﾐhà
HảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàphụIàvụà
giaiàđoạﾐàvậﾐàh<ﾐhàIủaàdựà
án.

ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐàđ=pà
ứﾐgà┞ZuàIầuàhoặIàkhﾚﾐgà
(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàdựà=ﾐ
 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

ThﾚﾐgàtiﾐàvềàIﾚﾐgà
tヴｸﾐhàHảoàvệàﾏﾚià
tヴườﾐg

 

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

Cấpàgiấ┞à┝=Iàﾐhậﾐàho<ﾐàth<ﾐhàIﾚﾐgàtヴｸﾐhàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàphụIàvụàgiaiàđoạﾐàvậﾐàh<ﾐhàIủaàdựà=ﾐà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, IơàケuaﾐàﾐgaﾐgàBộ Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Đoàn kiểm tra 
nghiên cứu hồ sơ, 

kiểm tra thực tế

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg

ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐàđ=pàứﾐgà
┞ZuàIầuàhoặIàkhﾚﾐgà(số, 

giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- Mộtà(01) Hảﾐàsaoàケu┞ếtà
địﾐhàphZàdu┞ệtàkXﾏàtheoà
HảﾐàsaoàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Ià
độﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàIủaàdựà=ﾐà
đ?àđượIàphZàdu┞ệt;
- Bả┞à(07) HảﾐàH=oàI=oàkếtà
ケuảàthựIàhiệﾐàI=IàIﾚﾐgàtヴｸﾐhà
HảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàphụIàvụà
giaiàđoạﾐàvậﾐàh<ﾐhàIủaàdựà
án.

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

ThﾚﾐgàtiﾐàvềàIﾚﾐgà
tヴｸﾐhàHảoàvệàﾏﾚià
tヴườﾐg

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt: được quản lỦ trên hệ thống (do 

người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 
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+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.8. 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 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung 
Thành phần hồ 

sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp báo cáo bằng văn bản đến Bộ, cơ 
quan ngang Bộ. 

Công bố mới 

TTHC theo văn 
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Bước 2 Kiểm tra, xem xét: Bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện kiểm tra, 

xem xét 
bản quy phạm 

pháp luật hiện 

hành 

Thành phần hồ sơ: 
Báo cáo bằng văn 
bản 

Số lượng hồ sơ: 
không quy định. 

Bước 3 Thông báo kết quả:  Bộ, cơ quan ngang Bộ có Ủ kiến chấp 

thuận 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 c栄a 

dự án. 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

ChấpàthuậﾐàviệIàđiềuàIhỉﾐh, tha┞àđổiàﾐộiàduﾐgàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàliZﾐàケuaﾐàđếﾐàphạﾏàvi, quy mô, Iﾚﾐgàsuất, công 

ﾐghệàsảﾐà┝uất, các công trình, Hiệﾐàph=pàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàIủaàdựà=ﾐ

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, IơàケuaﾐàﾐgaﾐgàBộ Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Bộ, cơ quan 
ngang Bộ xem xét 

đánh giá

Hồàsơ:

- B=oàI=oàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ

ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐà
IhấpàthuậﾐàhoặIàkhﾚﾐgà
(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàdựà=ﾐ
 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàt=Ià
độﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgà
Iủaàdựà=ﾐ

 

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

ChấpàthuậﾐàviệIàđiềuàIhỉﾐh, tha┞àđổiàﾐộiàduﾐgàH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàliZﾐàケuaﾐàđếﾐàphạﾏàvi, quy mô, Iﾚﾐgàsuất, công 

ﾐghệàsảﾐà┝uất, các công trình, Hiệﾐàph=pàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàIủaàdựà=ﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, IơàケuaﾐàﾐgaﾐgàBộ Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Bộ, cơ quan 
ngang Bộ xem xét 

đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg

ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐàIhấpà
thuậﾐàhoặIàkhﾚﾐgà(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- B=oàI=oàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàt=Ià
độﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgà
Iủaàdựà=ﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh thay đổi báo cáo: được quản lỦ 
trên hệ thống (do người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ 

thống) 
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+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác 
CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác 
CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.9. 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 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 
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- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT BTNMT ngày 30/6/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp báo cáo: Ch栄 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch v映 thống nhất với ch栄 đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao và gửi báo cáo 
giải pháp tách đấu nối để tự xử lỦ nước thải 

đến Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Công bố mới TTHC theo văn 
bản quy phạm pháp luật hiện 

hành 

Một (01) văn bản đề nghị và báo 
cáo giải pháp tách đấu nối để tự 

xử lỦ nước thải c栄a cơ sở theo 

mẫu quy định tại Ph映 l映c 3 ban 

hành kèm theo Thông tư số 

35/2015/TT-BTNMT ngày 30 
tháng 6 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (kèm theo 
kết quả quan trắc nước thải định 

kỳ mới nhất); 

Một biên bản thỏa thuận tách 
đấu nối với ch栄 đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng khu công 
nghiệp. 

Bước 2 Xem xét, đánh giá báo cáo: Bộ, cơ quan ngang 
Bộ tổ chức xem xét, đánh giá báo cáo giải 

pháp tách đấu nối để tự xử lỦ nước thải. 

Bước 3 Thông báo kết quả 

Sau khi tổ chức xem xét, đánh giá báo cáo, 
Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét và thông báo 
kết quả về việc chấp thuận hoặc không chấp 

thuận cho ch栄 đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao và ch栄 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch v映. 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

Chấpàthuậﾐàt=Ihàđấuàﾐốiàkhỏiàhệàthốﾐgà┝ửàlýàﾐướIàthảiàtậpàtヴuﾐgàkhuàIﾚﾐgàﾐghiệp , khuàIhếà┝uất, khuàIﾚﾐgàﾐghệàIaoàv<àtựà┝ửàlýàﾐướIàthảià
phát sinh

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, IơàケuaﾐàﾐgaﾐgàBộ Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Bộ, cơ quan 
ngang Bộ xem xét 

đánh giá

Hồàsơ:

- Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
v<àH=oàI=oàgiảiàph=pàt=Ihà
đấuàﾐốiàđểàtựà┝ửàlýàﾐướIà
thảiàIủaàIơàsở;

- MộtàHiZﾐàHảﾐàthỏaàthuậﾐà
t=IhàđấuàﾐốiàvớiàIhủàđầuàtưà
┝>┞àdựﾐgàv<àkiﾐhàdoaﾐhàhạà
tầﾐgàkhuàIﾚﾐgàﾐghiệp

ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐà
IhấpàthuậﾐàhoặIàkhﾚﾐgà
(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàdựà=ﾐ
 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàhệà
thốﾐgà┝ửàlýàﾐướIà
thải
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d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

Chấpàthuậﾐàt=Ihàđấuàﾐốiàkhỏiàhệàthốﾐgà┝ửàlýàﾐướIàthảiàtậpàtヴuﾐgàkhuàIﾚﾐgàﾐghiệp , khuàIhếà┝uất, khuàIﾚﾐgàﾐghệàIaoàv<àtựà┝ửàlýàﾐướIà
thảiàph=tàsiﾐhà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n
... Bộ, IơàケuaﾐàﾐgaﾐgàBộ Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Bộ, cơ quan 
ngang Bộ xem xét 

đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg

ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐàIhấpà
thuậﾐàhoặIàkhﾚﾐgà(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
v<àH=oàI=oàgiảiàph=pàt=Ihà
đấuàﾐốiàđểàtựà┝ửàlýàﾐướIà
thảiàIủaàIơàsở;

- MộtàHiZﾐàHảﾐàthỏaàthuậﾐà
t=IhàđấuàﾐốiàvớiàIhủàđầuàtưà
┝>┞àdựﾐgàv<àkiﾐhàdoaﾐhàhạà
tầﾐgàkhuàIﾚﾐgàﾐghiệp

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
công dân

- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàhệà
thốﾐgà┝ửàlýàﾐướIà
thải

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị chấp thuận: được quản lỦ trên hệ thống (do người nộp 

hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác 
CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
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+ Thông tin về báo cáo: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác 
CSDL Môi trường 

+ Thông tin về hệ thống xử lỦ nước thải: tra cứu trên hệ thống xử lỦ nước 

thải. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.10. 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 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT BTNMT ngày 30/6/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp báo cáo: Ch栄 đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao gửi 

báo cáo về việc điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng 

kỹ thuật, danh m映c ngành nghề trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao đến Bộ, cơ quan ngang 
Bộ. 

Công bố mới TTHC 

theo văn bản quy 

phạm pháp luật hiện 

hành 

Một (01) báo cáo 
điều chỉnh về quy 

mô, quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật, danh 

m映c ngành nghề 

trong khu công 
nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao 

theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 4 ban hành 
kèm theo Thông tư 
số 35/2015/TT-

BTNMT ngày 30 

tháng 6 năm 2015 

Bước 2 Xem xét, đánh giá báo cáo: Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức 

xem xét, đánh giá báo cáo việc điều chỉnh về quy mô, quy 
hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh m映c ngành nghề trong khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trường 

hợp cần thiết, tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, lấy Ủ kiến 

chuyên gia và cơ quan có liên quan để xem xét, quyết 

định. 

Bước 3 Trả kết quả 

Sau khi tổ chức xem xét, đánh giá báo cáo, Bộ, cơ quan 
ngang Bộ xem xét và thông báo kết quả về việc chấp 

thuận hoặc không chấp thuận cho ch栄 đầu tư xây dựng và 
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kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao. 

c栄a Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

ChấpàthuậﾐàđiềuàIhỉﾐhàvềàケu┞àﾏﾚ, ケu┞àhoạIh, hạàtầﾐgàkỹàthuật, daﾐhàﾏụIàﾐg<ﾐhàﾐghềàtヴoﾐgàkhuàIﾚﾐgàﾐghiệp, khuàIhếà┝uất, khuàIﾚﾐgàﾐghệàIao

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, cơ quan ngang Bộ Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Bộ, cơ quan 
ngang Bộ xem 
xét, đánh giá

Hồàsơ:

Mộtà(01) H=oàI=oàđiềuàIhỉﾐhàvềà
quy mô, ケu┞àhoạIh, hạàtầﾐgàkỹà
thuật, daﾐhàﾏụIàﾐg<ﾐhàﾐghềà
tヴoﾐgàkhuàIﾚﾐgàﾐghiệp, khuàIhếà
┝uất, khuàIﾚﾐgàﾐghệàIao

VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐà
hoặIàtừàIhốià(số,giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐàhoặIà
từàIhối
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàđầuà
tư
- C=Iàloạiàhồàsơ

Thông tin quy mô, 

ケu┞àhoạIh, hạàtầﾐg

ụ kiến cơ quan, 

chuyên gia

 

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

ChấpàthuậﾐàđiềuàIhỉﾐhàvềàケu┞àﾏﾚ, ケu┞àhoạIh, hạàtầﾐgàkỹàthuật, daﾐhàﾏụIàﾐg<ﾐhàﾐghềàtヴoﾐgàkhuàIﾚﾐgàﾐghiệp, khuàIhếà┝uất, khuàIﾚﾐgàﾐghệàIao- địﾐhà
hướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... Bộ, cơ quan ngang Bộ Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(vị trí công trình, 

đề án...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo văn 
bản… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Bộ, cơ quan 
ngang Bộ xem 
xét, đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàhạàtầﾐg, quy 

hoạIhà

VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐàhoặIàtừà
Ihốià(số,giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐà
hoặIàtừàIhối
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

Mộtà(01) H=oàI=oàđiềuàIhỉﾐhàvềà
quy mô, ケu┞àhoạIh, hạàtầﾐgàkỹà
thuật, daﾐhàﾏụIàﾐg<ﾐhàﾐghềà
tヴoﾐgàkhuàIﾚﾐgàﾐghiệp , khuàIhếà
┝uất, khuàIﾚﾐgàﾐghệàIao

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàhạà
tầﾐg, ケu┞àhoạIh
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thông tin quy mô, 

ケu┞àhoạIh, hạàtầﾐg

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

ụ kiến cơ quan, 

chuyên gia

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh: được quản lỦ trên hệ thống (do 

người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo điều chỉnh: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 

khai thác CSDL Môi trường 
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+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác 
CSDL Môi trường 

+ Thông tin về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh m映c ngành nghề: 

tra cứu trên CSDL quy hoạch, hạ tầng, danh m映c ngành nghề. 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.11. Cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/ 9/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá 
nhân nộp hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy xác nhận đ栄 điều 

kiện về bảo vệ môi trường 

Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp 
luật hiện hành 
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trong nhập khẩu phế liệu 

làm nguyên liệu sản xuất 

đến Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. Hồ sơ sẽ trả 

lại cho tổ chức, cá nhân 
ngay sau khi xác định 

chưa đầy đ栄 theo quy 

định. 

Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Ph映 

l映c 2a ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-

BTNMT; 

Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 3a, 3b ban hành kèm 
theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT; 

Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp; Giấy chứng nhận 

đăng kỦ mã số thuế; 

Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê 
duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và 
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng 
kỦ đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng 
kỦ Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê 
duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận đăng 
kỦ đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt 

đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận đăng 
kỦ đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác nhận 

đăng kỦ kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông 
báo về việc chấp nhận đăng kỦ bản cam kết bảo vệ 

môi trường; 

Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn 
thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

theo quy định c栄a pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành 
việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc 

các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có); 
 Hợp đồng chuyển giao, xử lỦ tạp chất, chất thải với 

đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp 

không có công nghệ, thiết bị xử lỦ tạp chất đi kèm, 
chất thải phát sinh); 
 Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ c栄a cơ 
sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát 
môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lỦ chất 

thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử d映ng phế 

liệu thì phải bổ sung); (trường hợp phế liệu lần đầu 

tiên được đề nghị nhập khẩu và công trình, thiết bị 
sản xuất, tái chế, tái sử d映ng phế liệu đề nghị nhập 

khẩu chưa đi vào vận hành tại thời điểm đề nghị cấp 

Giấy xác nhận không phải nộp báo cáo kết quả giám 
sát môi trường định kỳ c栄a cơ sở. Trong thời hạn sáu 
(06) tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận, tổ 

chức, cá nhân phải nộp bổ sung báo cáo kết quả giám 
sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lỦ 
chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử d映ng 

phế liệu cho cơ quan có thẩm quyền; trường hợp cần 

thiết, cơ quan cấp Giấy xác nhận tổ chức kiểm tra 

thực tế, lấy mẫu phân tích; trường hợp không đ栄 điều 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Tổng c映c 

Môi trường xem xét hồ 

sơ; trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đ栄 trong vòng 5 ngày 
làm việc có văn bản thông 
báo gửi tổ chức, cá nhân 
để hoàn thiện. 

Bước 3 Thẩm định 

Tổng c映c Môi trường 

trình Bộ Tài nguyên và 
Môi trường thành lập 

đoàn kiểm tra và tiến hành 
kiểm tra điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập 

khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất; trường hợp 

cần thiết, tiến hành lấy 

mẫu, phân tích, tham vấn 

các tổ chức, cá nhân có 
liên quan và trình Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường xem xét cấp 

quyết định việc cấp hoặc 

từ chối cấp Giấy xác 
nhận. 

Bước 4 Trả kết quả 

Trường hợp tổ chức, cá 
nhân đáp ứng đ栄 điều kiện 

về bảo vệ môi trường theo 

quy định, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường xem xét, 
cấp Giấy xác nhận; 

trường hợp tổ chức, cá 
nhân chưa đáp ứng đ栄 

điều kiện bảo vệ môi 
trường theo quy định, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

thông báo bằng văn bản 

cho tổ chức, cá nhân hoàn 
thiện hồ sơ, điều kiện về 
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bảo vệ môi trường theo 

yêu cầu. 

Tổ chức, cá nhân thực 

hiện đúng các yêu cầu c栄a 

văn bản thông báo và 
hoàn thiện, gửi lại hồ sơ 
đã hoàn thiện đến Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

xem xét; trường hợp cần 

thiết, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức kiểm 

tra lại các điều kiện về bảo 

vệ môi trường và xem xét, 
cấp Giấy xác nhận. 

Trường hợp không cấp 

Giấy xác nhận, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lỦ do. 

kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền quyết 

định thu hồi Giấy xác nhận theo quy định c栄a pháp 
luật.  

Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lỦ phế liệu nhập 

khẩu theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 4a ban hành kèm 
theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT. 

Trường hợp cấp lại: 

Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp 
luật hiện hành 

Một (01) văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định 

tại Ph映 l映c 2b ban hành kèm theo Thông tư;  
- Ba (03) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 3a, 3b ban hành kèm 
theo Thông tư; 
- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ gần 

nhất c栄a cơ sở, nhưng không quá sáu (06) tháng kể 

đến ngày đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, 
cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn. 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

Cấpàgiấ┞à┝=IàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàđốiàvớiàtổàIhứI, I=àﾐh>ﾐàtヴựIàtiếpàsửàdụﾐgàphếàliệuàﾐhậpàkhẩuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uất

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đoàn kiểm tra 
Tổng c映c MT, 

xem xét, đánh giá

Hồàsơ:

-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
-Bả┞à(07) H=oàI=oàI=Iàđiềuà
kiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgà
tヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuà
l<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uất
 -Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýà
kinh doanh ,...;

-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

Giấ┞à┝=IàﾐhậﾐàhoặIàvăﾐà
HảﾐàtừàIhốià(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàdựà=ﾐ
 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Tham vấn các tổ 
chức, cá nhân có 

liên quan
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d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

Cấpàgiấ┞à┝=IàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàđốiàvớiàtổàIhứI, I=àﾐh>ﾐàtヴựIàtiếpàsửàdụﾐgàphếàliệuàﾐhậpàkhẩuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtà- địﾐhà
hướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n
... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Đoàn kiểm tra 
Tổng c映c MT, 

xem xét, đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg
5. Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếàliệu

Giấ┞à┝=IàﾐhậﾐàhoặIàvăﾐàHảﾐàà
từàIhốià(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
-Bả┞à(07) H=oàI=oàI=Iàđiềuà
kiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgà
tヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuà
l<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uất
 -Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýà
kinh doanh ,...;

-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàphếà
liệu
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3. Tham vấn các 
tổ chức, cá nhân 

có liên quan

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận: được quản lỦ trên hệ thống 

(do người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 

danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 
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+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu: tra cứu CSDL 

danh m映c phế liệu 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.12. Cấp, 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 nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/ 9/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nhận 

栄y thác nhập khẩu cho tổ chức, cá 
nhân sử d映ng phế liệu nhập khẩu 

làm nguyên liệu sản xuất nộp hồ sơ 
đề nghị cấp Giấy xác nhận đ栄 điều 

kiện về bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất đến Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. Hồ sơ sẽ trả cho tổ 

chức, cá nhân ngay sau khi xác 
định hồ sơ chưa đầy đ栄 theo quy 

định. 

Công bố mới TTHC theo văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành 

Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy 

định tại Ph映 l映c 2a ban hành kèm theo 
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT; 

 Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 3a, 3c ban hành kèm theo Thông 
tư số 41/2015/TT-BTNMT; 

 Các hồ sơ sau đây trong trường hợp tổ 

chức, cá nhân nhận 栄y thác nhập khẩu phế 

liệu có kho bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Tổng c映c Môi 
trường xem xét hồ sơ; trường hợp 

hồ sơ chưa đầy đ栄, trong thời hạn 

năm (05) ngày làm việc có văn bản 
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thông báo gửi tổ chức, cá nhân để 

hoàn thiện. 

Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp; 

Giấy chứng nhận đăng kỦ mã số thuế; 

 Một (01) trong các văn bản sau: Quyết 

định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và Quyết định phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 

(nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng kỦ 
đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận 

đăng kỦ Bản cam kết bảo vệ môi trường; 

Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi 
trường; Giấy xác nhận đăng kỦ đề án bảo 

vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án 
bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận 

đăng kỦ đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 

Giấy xác nhận đăng kỦ kế hoạch bảo vệ 

môi trường; Văn bản thông báo về việc 

chấp nhận đăng kỦ bản cam kết bảo vệ môi 
trường; 

Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác 
nhận hoàn thành các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường theo quy định c栄a pháp 
luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ 
sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc 

thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu 

có); 
 Hợp đồng chuyển giao, xử lỦ tạp chất, 

chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp 

(trong trường hợp không có công nghệ, 

thiết bị xử lỦ tạp chất đi kèm, chất thải phát 
sinh); 

Báo cáo kết quả giám sát môi trường định 

kỳ c栄a cơ sở (trường hợp báo cáo không 
có kết quả giám sát môi trường đối với các 
công trình, thiết bị xử lỦ chất thải trong 

quá trình sản xuất, tái chế, tái sử d映ng phế 

liệu thì phải bổ sung); 

Các hợp đồng nguyên tắc 栄y thác nhập 

khẩu kỦ với tổ chức, cá nhân sử d映ng phế 

liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

đã được cấp Giấy xác nhận; 

Giấy xác nhận còn hiệu lực c栄a các tổ 

chức, cá nhân trực tiếp sử d映ng phế liệu 

nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 

Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lỦ phế liệu 

nhập khẩu theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 

4b ban hành kèm theo Thông tư số 

41/2015/TT-BTNMT 

Bước 3 Thẩm định 

Tổng c映c Môi trường trình Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thành lập 

đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra 

điều kiện về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu phế liệu c栄a cơ sở 

nhận 栄y thác nhập khẩu cho tổ 

chức, cá nhân sử d映ng phế liệu 

nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất có kho bãi chứa phế liệu; 

trường hợp cần thiết, tiến hành lấy 

mẫu, phân tích, tham vấn các tổ 

chức, cá nhân có liên quan và 
quyết định việc cấp, từ chối cấp 

Giấy xác nhận.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

không tổ chức đoàn kiểm tra đối 

với trường hợp tổ chức, cá nhân 
nhận 栄y thác nhập khẩu phế liệu 

làm nguyên liệu sản xuất không có 
kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập 

khẩu. 

Bước 4 Trả kết quả 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp 
ứng đ栄 điều kiện về bảo vệ môi 
trường theo quy định, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường xem xét, 
cấp Giấy xác nhận; trường hợp tổ 

chức, cá nhân chưa đáp ứng đ栄 

điều kiện bảo vệ môi trường theo 

quy định, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thông báo bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, 
điều kiện về bảo vệ môi trường 

theo yêu cầu. 

Tổ chức, cá nhân thực hiện đúng 
các yêu cầu c栄a văn bản thông báo 
và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn 
thiện đến Bộ Tài nguyên và Môi 
trường xem xét; trường hợp cần 

thiết, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường tổ chức kiểm tra lại các điều 

kiện về bảo vệ môi trường và xem 
xét, cấp Giấy xác nhận. Trường 

hợp không cấp Giấy xác nhận, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thông 
báo bằng văn bản và nêu rõ lỦ do. 
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Đối với trường hợp cấp lại: 

Công bố mới TTHC theo văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành 

Một (01) văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu 

quy định tại Ph映 l映c 2b ban hành kèm theo 
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT;  

Ba (03) báo cáo các điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 3a, 3c ban hành kèm theo Thông 
tư số 41/2015/TT-BTNMT 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

CấpàGiấ┞à┝=IàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàtヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtàIhoàtổàIhứI , I=àﾐh>ﾐàﾐhậﾐàủ┞àth=Iàﾐhậpàkhẩuà
IhoàtổàIhứI, I=àﾐh>ﾐàsửàdụﾐgàphếàliệuàﾐhậpàkhẩuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uất

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đoàn kiểm tra 
Tổng c映c MT, 

xem xét, đánh giá

Hồàsơ
-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
-Bả┞à(07) H=oàI=oàI=Iàđiềuàkiệﾐàvềà
Hảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàtヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuà
phếàliệuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtà
 -Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhà
doanh

-Qu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệtàB=oàI=oàđ=ﾐhà
gi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgà
-Giấ┞à┝=Iàﾐhậﾐàho<ﾐàth<ﾐhàI=IàIﾚﾐgà
trình, Hiệﾐàph=pàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐg
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

Giấ┞à┝=IàﾐhậﾐàhoặIàvăﾐà
HảﾐàtừàIhốià(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàdựà=ﾐ
 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐà
Hảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Tham vấn các tổ 
chức, cá nhân có 

liên quan

 

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

CấpàGiấ┞à┝=IàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàtヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtàIhoàtổàIhứI , I=àﾐh>ﾐàﾐhậﾐàủ┞àth=Iàﾐhậpàkhẩuà
IhoàtổàIhứI, I=àﾐh>ﾐàsửàdụﾐgàphếàliệuàﾐhậpàkhẩuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Đoàn kiểm tra 
Tổng c映c MT, 

xem xét, đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg
5. Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếàliệu

Giấ┞à┝=IàﾐhậﾐàhoặIàvăﾐàHảﾐà
từàIhốià(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ
-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
-Bả┞à(07) H=oàI=oàI=Iàđiềuà
kiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgà
tヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuà
l<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtà
 -Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýà
kinh doanh

-Qu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệtàB=oà
I=oàđ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚià
tヴườﾐgà
-Giấ┞à┝=Iàﾐhậﾐàho<ﾐàth<ﾐhà
các công trình, Hiệﾐàph=pà
Hảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐg
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàphếà
liệu
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3. Tham vấn các 
tổ chức, cá nhân 

có liên quan

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận: được quản lỦ trên hệ thống 

(do người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 
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+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu: tra cứu CSDL 

danh m映c phế liệu 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 
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2.5.13. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác 
nhận bị mất hoặc hư hỏng)   
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/ 9/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề 

nghị cấp lại Giấy xác nhận do bị mất hoặc hư 
hỏng Giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo vệ môi 
trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Công bố mới TTHC theo văn 
bản quy phạm pháp luật hiện 

hành 

Văn bản đề nghị cấp lại theo 

mẫu quy định tại Ph映 l映c 2c 

(ban hành kèm theo Thông tư 
41/2015/TT-BTNMT). 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xem xét hồ sơ 

Bước 3 Thẩm định: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm 

định 

Bước 4 Trả kết quả 

Tổ chức, cá nhân đáp ứng đ栄 điều kiện Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp lại cho tổ chức, cá 
nhân. 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

CấpàlạiàGiấ┞à┝=IàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàtヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtà(tヴoﾐgàtヴườﾐgàhợpàGiấ┞à┝=Ià
ﾐhậﾐàHịàﾏấtàhoặIàhưàhỏﾐg)  

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... BộàTNMT Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Bộ TNMT xem 
xét, đánh giá

Hồàsơ:

-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
Iấpàlại;
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

Giấ┞à┝=IàﾐhậﾐàhoặIàvăﾐà
HảﾐàtừàIhốià(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI, cá 

nhân

 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐàHảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu
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d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

CấpàlạiàGiấ┞à┝=IàﾐhậﾐàđủàđiềuàkiệﾐàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàtヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtà(tヴoﾐgàtヴườﾐgàhợpàGiấ┞à┝=Ià
ﾐhậﾐàHịàﾏấtàhoặIàhưàhỏﾐg)  - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n
... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Bộ TNMT xem 
xét, đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg
5. Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếàliệu

Giấ┞à┝=IàﾐhậﾐàhoặIàvăﾐàHảﾐà
từàIhốià(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
Iấpàlại;
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàphếà
liệu
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận: được quản lỦ trên hệ thống (do 

người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
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+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu: tra cứu CSDL 

danh m映c phế liệu 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.14. Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh 
mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/ 9/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập 

khẩu phế liệu không thuộc Danh m映c phế liệu 

được phép nhập khẩu theo quy định c栄a cơ quan 
có thẩm quyền để thử nghiệm làm nguyên liệu 

sản xuất gửi văn bản đề nghị nhập khẩu mẫu phế 

liệu để phân tích đến Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để được xem xét, chấp thuận. 

Công bố mới TTHC theo văn 
bản quy phạm pháp luật hiện 

hành 

Một (01) văn bản đề nghị cho 

phép nhập khẩu mẫu phế liệu 

để phân tích ph映c v映 thử 

nghiệm theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 9 ban hành kèm theo 
Thông tư số 41/2015/TT-

BTNMT 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xem xét hồ sơ 

Bước 3 Thẩm định: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm 

định 

Bước 4 Trả kết quả 
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Tổ chức, cá nhân đáp ứng đ栄 điều kiện Bộ Tài 
nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

ChấpàthuậﾐàﾐhậpàkhẩuàﾏẫuàphếàliệuàkhﾚﾐgàthuộIàDaﾐhàﾏụIàphếàliệuàđượIàphYpàﾐhậpàkhẩuàđểàph>ﾐàtｹIh

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... BộàTNMT Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Bộ TNMT xem 
xét, đánh giá

Hồàsơ:

-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
IhoàphYpàﾐhậpàkhẩuàﾏẫuà
phếàliệuàđểàph>ﾐàtｹIhàphụIà
vụàthửàﾐghiệﾏ
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐà
hoặIàtừàIhốià(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI, cá 

nhân

 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐàHảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

 

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

ChấpàthuậﾐàﾐhậpàkhẩuàﾏẫuàphếàliệuàkhﾚﾐgàthuộIàDaﾐhàﾏụIàphếàliệuàđượIàphYpàﾐhậpàkhẩuàđểàph>ﾐàtｹIhàà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Bộ TNMT xem 
xét, đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg
5. Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếàliệu

VăﾐàHảﾐàIhấpàthuậﾐàhoặIàtừà
Ihốià(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
IhoàphYpàﾐhậpàkhẩuàﾏẫuà
phếàliệuàđểàph>ﾐàtｹIhàphụIà
vụàthửàﾐghiệﾏ
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàphếà
liệu
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị chấp thuận: được quản lỦ trên hệ thống (do người nộp 

hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 
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+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu: tra cứu CSDL 

danh m映c phế liệu 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.15. Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế 
liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/ 9/2015 
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b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 

Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu nhập 

khẩu phế liệu không 
thuộc Danh m映c phế liệu 

được phép nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất theo 

quy định c栄a cơ quan có 
thẩm quyền để thử 

nghiệm làm nguyên liệu 

sản xuất gửi văn bản đề 

nghị nhập khẩu để thử 

nghiệm đến Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp 
luật hiện hành 

Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Ph映 

l映c 10 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-

BTNMT; 

Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 3a, 3b ban hành kèm 
theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT; 

Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp và Giấy chứng 

nhận đăng kỦ mã số thuế; 

Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê 
duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm 
theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản 

đăng kỦ đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận 

đăng kỦ bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định 

phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận 

đăng kỦ đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê 
duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận 

đăng kỦ đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Giấy xác 
nhận đăng kỦ kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản 

thông báo về việc chấp nhận đăng kỦ bản cam kết 

bảo vệ môi trường; 

Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn 
thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

theo quy định c栄a pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành 
việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc 

các hồ sơ, giấy tờ tương đương (nếu có); 
Hợp đồng chuyển giao, xử lỦ tạp chất, chất thải với 

đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp 

không có công nghệ, thiết bị xử lỦ tạp chất đi kèm, 
chất thải phát sinh); 
Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ c栄a cơ 
sở (trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát 
môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lỦ chất 

thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử d映ng phế 

liệu thì phải bổ sung); 

Một (01) mẫu phế liệu nhập khẩu và kết quả phân 
tích do tổ chức giám định hoặc tổ chức có Giấy 

chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt động dịch v映 quan trắc 

môi trường phù hợp với các chỉ tiêu cần phân tích 
thực hiện; 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Tổng c映c 

Môi trường xem xét hồ sơ 
và mẫu phế liệu, thông 
báo cho tổ chức, cá nhân 
để bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ nếu không đầy đ栄, hợp 

lệ theo quy định. 

Bước 3 Thẩm định, thông báo kết 

quả thẩm định: Tổng c映c 

Môi trường tổ chức kiểm 

tra điều kiện bảo vệ môi 
trường tại cơ sở dự kiến 

thử nghiệm phế liệu nhập 

khẩu. Trường hợp cần 

thiết tổ chức giám định 

mẫu phế liệu dự kiến nhập 

khẩu và lấy Ủ kiến c栄a các 
tổ chức, cá nhân liên 
quan; Báo cáo Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi 
trường trình Th栄 tướng 

Chính ph栄 xem xét, quyết 

định về loại, khối lượng, 

yêu cầu về bảo vệ môi 
trường đối với phế liệu 

nhập khẩu để thử nghiệm 

và thời gian thử nghiệm 

phế liệu nhập khẩu 

Bước 4 Trả kết quả 

Tổ chức, cá nhân đáp ứng 

đ栄 điều kiện Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường 

xem xét chấp thuận 

 

Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

ChoàphYpàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuàkhﾚﾐgàthuộIàDaﾐhàﾏụIàphếàliệuàđượIàphYpàﾐhậpàkhẩuàđểàthửàﾐghiệﾏàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uất

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Th栄 tướng chính ph栄Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Tổng c映c MT, Bộ 
TNMT xem xét, 

đánh giá

Hồàsơ
-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
-Bả┞à(07) H=oàI=oàI=IàđiềuàkiệﾐàvềàHảoà
vệàﾏﾚiàtヴườﾐgàtヴoﾐgàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuà
l<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uất
-Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐhà
- Qu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệtàB=oàI=oàđ=ﾐhàgi=à
t=Iàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐg; Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐà
BảﾐàđăﾐgàkýàđạtàtiZuàIhuẩﾐàﾏﾚiàtヴườﾐg;

-Mộtà(01) ﾏẫuàphếàliệuàﾐhậpàkhẩuàv<àkếtà
ケuảàph>ﾐàtｹIhà
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

VăﾐàHảﾐàIhoàphYpàhoặIà
văﾐàHảﾐàtừàIhốià(số, 

giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI, cá 

nhân

 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐàHảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Tham vấn các tổ 
chức, cá nhân có 

liên quan

Xeﾏà┝Ytàケu┞ếtàđịﾐhà
vềàloại, khốiàlượﾐg, 

thờiàgiaﾐàthửà
ﾐghiệﾏ

 

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

ChoàphYpàﾐhậpàkhẩuàphếàliệuàkhﾚﾐgàthuộIàDaﾐhàﾏụIàphếàliệuàđượIàphYpàﾐhậpàkhẩuàđểàthửàﾐghiệﾏàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uấtà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Th栄 tướng chính ph栄Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Tổng c映c MT, 

Bộ TNMT xem 
xét, đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg
5. Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếàliệu

VăﾐàHảﾐàIhoàphYpàhoặIàvăﾐà
HảﾐàtừàIhốià(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ
-Mộtà(01) văﾐàHảﾐàđềàﾐghịà
-Bả┞à(07) H=oàI=oàI=Iàđiềuàkiệﾐàvềà
Hảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgàtヴoﾐgàﾐhậpà
khẩuàphếàliệuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà
┝uất
-Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhà
doanh 

- Qu┞ếtàđịﾐhàphZàdu┞ệtàB=oàI=oà
đ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐg; 

Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàBảﾐàđăﾐgàkýàđạtà
tiZuàIhuẩﾐàﾏﾚiàtヴườﾐg;

-Mộtà(01) ﾏẫuàphếàliệuàﾐhậpàkhẩuà
v<àkếtàケuảàph>ﾐàtｹIhà
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàphếà
liệu
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Tham vấn các tổ 
chức, cá nhân có 

liên quan

Xeﾏà┝Ytàケu┞ếtàđịﾐhà
vềàloại, khốiàlượﾐg, 

thờiàgiaﾐàthửà
ﾐghiệﾏ

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu: được quản lỦ trên hệ thống 

(do người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 

nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 
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+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu: tra cứu CSDL 

danh m映c phế liệu 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.16. Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT. 

- Thông tư số 09/2009/TT-BTKHCN ngày 08/4/2009 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 
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Bước 1 Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu tham gia 

chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật môi 
trường đối với phế liệu 

nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất gửi văn bản 

đăng kỦ tham gia chứng 

nhận sự phù hợp đến Bộ 

Tài nguyên và Môi 
trường. 

Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp 
luật hiện hành 

Giấy đăng kỦ chỉ định đánh giá sự phù hợp theo mẫu 

quy định tại Ph映 l映c I c栄a Thông tư số 09/2009/TT-

BKHCN; 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng kỦ lĩnh vực hoạt 

động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; 

Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm 

định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy 

định tại điểm c Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 

41/2015/TT-BTNMT, theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 

II c栄a Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;  

Danh m映c tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình 
thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận 

tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi 
trường đăng kỦ chỉ định theo mẫu quy định tại Ph映 

l映c III c栄a Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN; 

Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm, Chứng thư giám 
định, Giấy chứng nhận kiểm định, Giấy chứng nhận; 

 Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng yêu cầu khác 
quy định tại điểm 1.2.2 khoản 1 M映c II Thông tư số 

09/2009/TT-BKHCN (nếu có); 
 Chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm, giám 
định, kiểm định, chứng nhận do tổ chức công nhận 

cấp quy định tại điểm 1.3 khoản 1 M映c II Thông tư 
số 09/2009/TT-BKHCN (nếu có) và điểm c Khoản 2 

Điều 11 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT; 

 Kết quả hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm 

định, chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng 
kỦ c栄a một năm gần nhất (nếu có) 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

xem xét hồ sơ, có trách 
nhiệm thông báo cho tổ 

chức, cá nhân để bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ 
không đầy đ栄, hợp lệ theo 

quy định. 

Bước 3 Thẩm định: Sau khi tiếp 

nhận hồ sơ đầy đ栄 hợp lệ, 

Bộ Tài nguyên và môi 
trường tiến hành thẩm 

định hồ sơ, xem xét năng 
lực c栄a tổ chức đăng kỦ 
thông qua hồ sơ 

Bước 4 Trả kết quả 

Quyết định chỉ định tổ 

chức tham gia đánh giá sự 

phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường đối với 

phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất hoặc 

từ chối chỉ định và có văn 
bản nêu rõ lỦ do 
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c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

ChỉàđịﾐhàtổàIhứIàthaﾏàgiaàIhứﾐgàﾐhậﾐàph┍àhợpàケu┞àIhuẩﾐàkỹàthuậtàﾏﾚiàtヴườﾐgàđốiàvớiàphếàliệuàﾐhậpàkhẩuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uất
Cá

c 
bư

ớc
 th

ực
 h

iệ
n

... BộàTNMT Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Bộ TNMT xem 
xét, đánh giá

Hồàsơ:

-Giấ┞àđăﾐgàkýàIhỉàđịﾐhàđ=ﾐhàgi=àsựà
ph┍àhợp
-BảﾐàsaoàGiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýà
lĩﾐhàvựIàhoạtàđộﾐgàthửàﾐghiệﾏ, giám 

địﾐh, kiểﾏàđịﾐh, Ihứﾐgàﾐhậﾐ;

-Daﾐhàs=IhàthửàﾐghiệﾏàviZﾐ, giám 

địﾐhàviZﾐ, kiểﾏàđịﾐhàviZﾐ, chuyên gia 

đ=ﾐhàgi=à
- Kếtàケuảàhoạtàđộﾐgàthửàﾐghiệﾏ, 

gi=ﾏàđịﾐh
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

Qu┞ếtàđịﾐhàIhỉàđịﾐhà
hoặIàtừàIhốià(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI, cá 

nhân

 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐàHảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

 

d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

ChỉàđịﾐhàtổàIhứIàthaﾏàgiaàIhứﾐgàﾐhậﾐàph┍àhợpàケu┞àIhuẩﾐàkỹàthuậtàﾏﾚiàtヴườﾐgàđốiàvớiàphếàliệuàﾐhậpàkhẩuàl<ﾏàﾐgu┞Zﾐàliệuàsảﾐà┝uất - địﾐhà
hướﾐgàtiﾐàhọIàho=

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Bộ TNMT xem 
xét, đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg
5. Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếàliệu

Qu┞ếtàđịﾐhàIhỉàđịﾐhàhoặIàtừà
Ihốià(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

-Giấ┞àđăﾐgàkýàIhỉàđịﾐhàđ=ﾐhàgi=àsựà
ph┍àhợp
-BảﾐàsaoàGiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýà
lĩﾐhàvựIàhoạtàđộﾐgàthửàﾐghiệﾏ, 

gi=ﾏàđịﾐh, kiểﾏàđịﾐh, Ihứﾐgà
ﾐhậﾐ;

-Daﾐhàs=IhàthửàﾐghiệﾏàviZﾐ, giám 

địﾐhàviZﾐ, kiểﾏàđịﾐhàviZﾐ, chuyên 

giaàđ=ﾐhàgi=à
- Kếtàケuảàhoạtàđộﾐgàthửàﾐghiệﾏ, 

gi=ﾏàđịﾐh
-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàphếà
liệu
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Giấy đăng kỦ chỉ định đánh giá: được quản lỦ trên hệ thống (do người 

nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 



96 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu: tra cứu CSDL 

danh m映c phế liệu 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.17. Cấp, cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

là các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009  
- Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 

- Thông tư số 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

Trình tự Nội dung Thành phần hồ sơ 
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Bước 1 Nộp hồ sơ: Ch栄 hàng 
nguy hiểm hoặc ch栄 

phương tiện vận chuyển 

hàng nguy hiểm gửi hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất 

độc hại, chất lây nhĩm 

đến Tổng c映c Môi 
trường, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

Thay thế th栄 t映c cấp, điều chỉnh, gai hạn, cấp lại Giấy 

phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, 

chất lây nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ đã được công bố tại Quyết định số 332/QĐ-

BTNMT ngày 11/3/2014 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm (theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 3 Thông tư số 

52/2013/TT-BTNMT). 

Bảng kê danh m映c, khối lượng và lịch trình vận 

chuyển hàng nguy hiểm; Danh sách phương tiện vận 

chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển và 
người áp tải hàng nguy hiểm (theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 4 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT). 

Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá 

nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy phép điều 

khiển phương tiện còn hiệu lực c栄a người điều khiển 

phương tiện vận chuyển, Giấy đăng kỦ phương tiện 

vận chuyển, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường c栄a phương tiện vận 

chuyển, do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá 

nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy chứng nhận 

cần thiết còn hiệu lực c栄a người điều khiển phương 
tiện vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm (theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 

52/2013/TT-BTNMT). 

Bản sao Giấy đăng kỦ kinh doanh có chữ kỦ, đóng dấu 

xác nhận c栄a tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép 
vận chuyển hàng nguy hiểm và các hồ sơ khác (nếu 

có), thể hiện rõ việc tổ chức, cá nhân được cấp phép 
hoạt động kinh doanh hoặc vận chuyển hàng hóa. 
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu c栄a 

người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp 
tải hàng nguy hiểm có chữ kỦ, đóng dấu xác nhận c栄a 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm. 

Hợp đồng kinh tế hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc 

vận chuyển hàng nguy hiểm có chữ kỦ, đóng dấu xác 

nhận c栄a các bên kỦ hợp đồng (trong trường hợp ch栄 

hàng nguy hiểm thuê vận chuyển). 

Phiếu an toàn hóa chất c栄a hàng nguy hiểm cần vận 

chuyển bằng tiếng Việt có chữ kỦ, đóng dấu xác nhận 

c栄a tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm. 

Bước 2 Kiểm tra hồ sơ: Trong 
thời hạn 05 (năm) ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, Tổng 

c映c Môi trường có trách 
nhiệm thông báo qua 
điện thoại, email hoặc 

bằng văn bản tới tổ 

chức, cá nhân để bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ 
nếu hồ sơ không hợp lệ. 

Bước 3 Thẩm định hồ sơ: Trong 
thời hạn 10 (mười) ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đ栄, 

hợp lệ, Tổng c映c Môi 
trường tổ chức thẩm 

định hồ sơ và cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng 
nguy hiểm cho tổ chức, 

cá nhân.  
Nếu thông tin trong hồ 

sơ đăng kỦ có dấu hiệu 

khai báo sai hoặc hàng 
nguy hiểm vận chuyển 

với khối lượng lớn hoặc 

có tính nguy hại cao, 

Tổng c映c Môi trường sẽ 

trực tiếp kiểm tra hoặc 

ch栄 trì,  phối hợp với 

các cơ quan chuyên 
môn về bảo vệ môi 
trường ở địa phương 
kiểm tra điều kiện vận 

chuyển hàng nguy hiểm 

c栄a tổ chức, cá nhân 
theo quy định tại Thông 
tư này trước khi cấp 
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Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm. 

Trường hợp cấp điều 

chỉnh, cấp lại, gia hạn: 

Trong thời hạn 10 

(mười) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ 
đầy đ栄, hợp lệ, Tổng 

c映c Môi trường tổ chức 

thẩm định hồ sơ và cấp, 

điều chỉnh, gia hạn, cấp 

lại Giấy phép vận 

chuyển hàng nguy hiểm 

cho tổ chức, cá nhân 
(theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 9 Thông tư số 

52/2013/TT-BTNMT). 

Kết quả thử nghiệm bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm 

có chữ kỦ, đóng dấu xác nhận c栄a tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (nếu 

có). 
Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

trong vận chuyển hàng nguy hiểm có chữ kỦ, đóng dấu 

xác nhận c栄a tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép 
vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 5 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT). 

Phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu 

về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc vận chuyển theo 

các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường có chữ 

kỦ, đóng dấu xác nhận c栄a tổ chức, cá nhân đề nghị 
cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu 

quy định tại Ph映 l映c 6 Thông tư số 52/2013/TT-

BTNMT) 

Trường hợp cấp điều chỉnh: 

Đơn đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm (theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 3 

Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT). 

 Nội dung thay đổi, bổ sung so với nội dung c栄a Giấy 

phép vận chuyển hàng nguy hiểm. 

 Bản sao Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

Bước 4 Trả kết quả 

Cấp giấy phép hoặc văn 
bản từ chối nêu rõ lỦ do 

 

c) Mô hình quy trình th栄 t映c 

CấpàGiấ┞àphYp vận Ihu┞ển h<ng nguy hiểm l<àI=c Ihất độc hại, Ihất lây ﾐhi ﾏàHằﾐgàphươﾐgàtiệﾐàgiaoàthﾚﾐgàIơàgiớiàđườﾐgàHộà

Cá
c 

bư
ớc

 th
ực

 h
iệ

n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Tổng c映c MT, Bộ 
TNMT xem xét, 

đánh giá

Hồàsơ
-ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàGiấ┞àphYpàvậﾐàIhu┞ểﾐà
h<ng nguy hiểm 

-BảﾐgàkZàdaﾐhàﾏụI, khốiàlượﾐgàv<àlịIhà
tヴｸﾐhàvậﾐàIhu┞ểﾐàh<ﾐgàﾐgu┞àhiểﾏ; Danh 

s=IhàphươﾐgàtiệﾐàvậﾐàIhu┞ểﾐ, ﾐgườià
điềuàkhiểﾐàphươﾐgàtiệﾐàvậﾐàIhu┞ểﾐàv<à
ﾐgườià=pàtảiàh<ﾐgàﾐgu┞àhiểﾏ
KếtàケuảàthửàﾐghiệﾏàHaoàHｸ, vậtàIhứaà
h<ﾐgàﾐgu┞àhiểﾏàIﾙàIhữàký
Phươﾐgà=ﾐàl<ﾏàsạIhàthiếtàHịàv<àHảoàđảﾏà
I=Ià┞ZuàIầuàvềàHảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐg-Các 

loạiàgiấ┞àtờàkh=I

Giấ┞àphYpàhoặIàvăﾐàHảﾐà
từàIhốià(số, giấ┞)

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI, cá 

nhân

 - C=Iàloạiàhồàsơ, văﾐàHảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Tham vấn các cơ 
quan môi trường 

địa phương
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d) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

CấpàGiấ┞àphYp vận Ihu┞ển h<ng nguy hiểm l<àI=c Ihất độc hại, Ihất lây ﾐhi ﾏàHằﾐgàphươﾐgàtiệﾐàgiaoàthﾚﾐgàIơàgiớiàđườﾐgàHộàà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
Cá

c 
bư

ớc
 th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàIụIàﾏﾚiàtヴườﾐg, BộàTNMT Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(hồ sơ năng lực, 

văn bản liên 
quan...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, Ủ kiến bằng 
văn bản… đóng 
gói gửi sang HT 

QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(tính và thanh 

toán trên hệ 
thống)

5. Phê duyệt 
(cho Ủ kiến, 

kỦ số xác 
nhận, luân 

chuyển…)

3. Tổng c映c MT, 

Bộ TNMT xem 
xét, đánh giá

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg
5. Thﾚﾐgàtiﾐàvềàh<ﾐgà
ﾐgu┞àhiểﾏ

Giấ┞àphYpàhoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
Ihốià(số, giấ┞)

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- ÝàkiếﾐàHằﾐgàvăﾐàHảﾐ
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐà
khác

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ
-ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàGiấ┞àphYpàvậﾐà
Ihu┞ểﾐàh<ng nguy hiểm 

-BảﾐgàkZàdaﾐhàﾏụI, khốiàlượﾐgàv<à
lịIhàtヴｸﾐhàvậﾐàIhu┞ểﾐàh<ﾐgàﾐgu┞à
hiểﾏ; Daﾐhàs=Ihàphươﾐgàtiệﾐàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ, ﾐgườiàđiềuàkhiểﾐàphươﾐgà
tiệﾐàvậﾐàIhu┞ểﾐàv<àﾐgườià=pàtảià
h<ﾐgàﾐgu┞àhiểﾏ
KếtàケuảàthửàﾐghiệﾏàHaoàHｸ, vậtà
Ihứaàh<ﾐgàﾐgu┞àhiểﾏàIﾙàIhữàký
Phươﾐgà=ﾐàl<ﾏàsạIhàthiếtàHịàv<à
HảoàđảﾏàI=Ià┞ZuàIầuàvềàHảoàvệà
ﾏﾚiàtヴườﾐg-C=Iàloạiàgiấ┞àtờàkh=I

- Địﾐhàdaﾐh
- Thông tin 

thanh toán

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐàphếà
liệu
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàvềàphếà
liệuàﾐhậpàkhẩu

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

hoá

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Tham vấn các cơ 
quan môi trường 

địa phương

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm: được quản 

lỦ trên hệ thống (do người nộp hồ sơ hoặc cán bộ Văn phòng một cửa nhập vào 
hệ thống) 

+ Thông tin định danh CMT và Giấy phép kinh doanh, quyết định thành 
lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lỦ liên quan đến ch栄 cơ sở, ch栄 dự án: 
Kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 khai thác CSDL Dân cư và CSDL Doanh 
nghiệp, so sánh với bản giấy theo quy định nếu cần. 

+ Thông tin tài khoản thuế: kiểm tra trên hệ thống thông qua dịch v映 tra 

cứu CSDL Thuế 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
giấy phép 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 2: Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

Thông tin doanh nghiệp, thuế được tra cứu trên CSDL Doanh nghiệp và 
CSDL Thuế. Quản lỦ danh m映c phí, lệ phí, thuế trên hệ thống. Quản lỦ thực hiện 

nghĩa v映 tài chính thông qua dịch v映 thanh toán trực tuyến. 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
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+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về danh m映c chất độc hại, chất lây nhĩm: tra cứu CSDL danh 

m映c chất độc hại, chất lây nhĩm 

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ trình 

Hệ thống hỗ trợ in giấy chứng nhận, tờ trình và các tài liệu theo biểu mẫu 

có sẵn ra dạng giấy hoặc số theo yêu cầu. 

- Bước 5: Phê duyệt 

Chuyển tờ trình và các tài liệu liên quan vào hệ thống Điều hành tác nghiệp 

để phê duyệt kết quả 

e) Kết quả phân tích tổng hợp và các yêu cầu tin học hóa 

 

2.5.18. Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011  
- Thông tư 07/2012/TT-BTNMT ngày 04/7/2012 

- Quyết định số 1431/QĐ-BTNMT ngày 31/08/2015 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ 01 (một) bản đăng kỦ công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường 

+ 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp hoặc Giấy đăng 
kỦ kinh doanh. 

+ 01 (một) bản sao c栄a 01 (một) trong các văn bản sau: Quyết định phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ 

môi trường, Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy chứng 

nhận đăng kỦ đạt tiêu chuẩn môi trường, Giấy xác nhận đăng kỦ bản cam kết bảo 

vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng kỦ bản cam kết bảo vệ 

môi trường, Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận đăng kỦ đề 

án bảo vệ môi trường đơn giản. 

+ 01 (một) bản sao c栄a 01 (một) trong các văn bản sau: 

* Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường: Giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung c栄a báo cáo và 
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yêu cầu c栄a Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

c栄a dự án trước khi đi vào vận hành chính thức; Giấy xác nhận việc đã thực 

hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ph映c v映 giai đoạn vận 

hành; 
* Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết: Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết c栄a cơ sở. 

+ 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (Certiíicate of 
Origin) đối với sản phẩm túi ni lông nhập khẩu. 

+ 01 (một) báo cáo kết quả quan trắc, giám sát môi trường định kỳ mới nhất 

c栄a cơ sở sản xuất. 

+ 01 (một) Phiếu kết quả thử nghiệm và 02 mẫu sản phẩm đáp ứng các tiêu 
chí quy định. 

+ 01 (một) bản mô tả sản phẩm túi ni lông có khả năng phân h栄y sinh học 

và các tài liệu có liên quan; 
Chi tiết quy định tại Điều 10, thông tư số 07/2012/TT-BTNMT do Bộ TNMT ban 

hành ngày 04 tháng 7 năm 2012 quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông 
thân thiện với môi trường. 

- Trình tự thực hiện 

Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Báo cáo ĐTM, TT quan 

trắc MT)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Bảﾐàđăﾐgàký
- B=oàI=oàĐTM/Đềà=ﾐ BV 

MT

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhàdoaﾐh
- TTàThuế, t<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐà
h<ﾐg

- ĐTM/ đềà=ﾐ BVMT

- TTàケuaﾐàtヴắIàMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 12, thông tư số 07/2012/TT-BTNMT 

do Bộ TNMT ban hành ngày 04 tháng 7 năm 2012 quy định tiêu chí, trình tự, th栄 

t映c công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấpàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàt┎iàﾐiàlﾚﾐgàth>ﾐàthiệﾐàvớiàﾏﾚiàtヴườﾐgà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏà
tヴaàhồàsơ

(B=oàI=oàĐTM, TT 

ケuaﾐàtヴắIàMT)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
chứng nhận… 

đóng gói gửi sang 
HT QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CSDL ĐTM
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞ Ihứﾐgà
ﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Bảﾐàđăﾐgàký
- B=oàI=oàĐTM/Đềà=ﾐ BV MT

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐà
BVMT

- TTàQuaﾐàtヴắIàMT
- TTàGiấ┞àphYpàTNMT

- Thﾚﾐgàtiﾐ ĐTM/ đềà
=ﾐ BVMT

- TTàケuaﾐàtヴắIàMT

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL ĐTM (CSDL Môi trường) 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp cho cá nhân, tổ chức: tra cứu trên CSDL 
Giấy phép môi trường 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL ĐTM (CSDL Môi trường) 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映  

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 
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  - Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

 

2.5.19. Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi 
trường 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011  
- Thông tư 07/2012/TT-BTNMT ngày 04/7/2012 

- Quyết định số 1431/QĐ-BTNMT ngày 31/08/2015 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+  01 (một) bản đăng kỦ gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện vói 
môi trường theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 6 c栄a Thông tư số 07/2012/TT-

BTNMT, kèm theo mô tả sản phẩm bảo đảm đáp ứng các tiêu chí quy định tại 

Điều 8 c栄a Thông tư; 
+ 01 (một) Bản sao Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường 

đã được cấp. 

Chi tiết quy định tại Điều 14, thông tư số 07/2012/TT-BTNMT do Bộ TNMT ban 

hành ngày 04 tháng 7 năm 2012. 

- Trình tự thực hiện 
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Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Giấy chứng nhận đã cấp)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Bảﾐàđăﾐgàkýàgiaàhạﾐ
- Bảﾐàsaoàgiấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐàđ?àIấp

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhàdoaﾐh
- TTàThuế, t<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐà
h<ﾐg

- ĐTM/ đềà=ﾐ BVMT

- TTàケuaﾐàtヴắIàMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 14, thông tư số 07/2012/TT-BTNMT 

do Bộ TNMT ban hành ngày 04 tháng 7 năm 2012 quy định tiêu chí, trình tự, th栄 

t映c công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

GiaàhạﾐàGiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàt┎iàﾐiàlﾚﾐgàth>ﾐàthiệﾐàvớiàﾏﾚiàtヴườﾐgà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏà
tヴaàhồàsơ

(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐà
đ?àIấp)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
chứng nhận… 

đóng gói gửi sang 
HT QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CSDL ĐTM
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo QĐàgiaàhạﾐ 

giấ┞ Ihứﾐgàﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Bảﾐàđăﾐgàkýàgiaàhạﾐ

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐà
BVMT

- TTàケuaﾐàtヴắIàMT
- TTàGiấ┞àphYpàTNMT

- Thﾚﾐgàtiﾐ ĐTM/ đềà
=ﾐ BVMT

- TTàケuaﾐàtヴắIàMT
- TT Thanh tra MT

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin Giấy chứng nhận đã cấp: kiểm tra trong CSDL Giấy phép 
TNMT 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
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+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL ĐTM (CSDL Môi trường) 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về thanh tra môi trường: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

 

2.5.20. Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến 
đổi gen 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 

- Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16/5/2013 

- Quyết định số 1431/QĐ-BTNMT ngày 31/08/2015 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Một (01) đơn đăng kỦ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học theo mẫu 

quy định tại Ph映 l映c 1 Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT; 

+ Mười (10) bản báo cáo kết quả khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn công nhận đạt yêu cầu (trong đó, có một (01) bản chính và 
chín (09) bản sao) kèm theo một (01) bản sao văn bản c栄a Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn công nhận kết quả khảo nghiệm; 
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+ Mười (10) bản báo cáo đánh giá r栄i ro c栄a cây trồng biến đổi gen đối với 

môi trường và đa dạng sinh học (sau đây gọi tắt là Báo cáo đánh giá r栄i ro) kèm 
theo tệp tin điện tử theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 2 Thông tư số 08/2013/TT-

BTNMT; 

+ Một (01) tệp tin điện tử chứa thông tin về Báo cáo đánh giá r栄i ro c栄a cây 
trồng biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 3 Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT. 

Chi tiết quy định tại Điều 5, thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cấp và 
thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. 

- Trình tự thực hiện 

Cấpàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàaﾐàto<ﾐàsiﾐhàhọIàđốiàvớiàI>┞àtヴồﾐgàHiếﾐàđổiàgeﾐ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Mã cây trồng)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ
Hồàsơ:

- Bảﾐàđăﾐgàký
- BCàKếtàケuảàkhảoà
ﾐghiệﾏà(BộàNNPTNT)

- BCàđ=ﾐhàgi=àヴủiàヴoàﾏﾚià
tヴườﾐgàv<àĐDìH

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhàdoaﾐh
- TTàThuế, t<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐà
h<ﾐg

- BCàkếtàケuảàkhảoà
ﾐghiệﾏ
- BCàđ=ﾐhàgi=àヴủiàヴoà
ﾏﾚiàtヴườﾐgàv<àĐDìH

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 6, 7, 8 c栄a thông tư số 08/2013/TT-

BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định trình tự, th栄 t映c cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với 

cây trồng biến đổi gen. 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấpàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàaﾐàto<ﾐàsiﾐhàhọIàđốiàvớiàI>┞àtヴồﾐgàHiếﾐàđổiàgeﾐ   - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏà
tヴaàhồàsơ

(M?àI>┞àtヴồﾐg)

5. Hoàn thiện hồ sơ trình 
(lập tờ trình, dự thảo giấy 
chứng nhận… đóng gói 

gửi sang HT QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà(chi 

tiếtàtạiàケu┞àtヴｸﾐhà
phZàdu┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Lấ┞àýàkiếﾐàIﾚﾐgà
Ih┎ﾐg

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CSDL ĐDìH
2. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo QĐàgiaàhạﾐ 

giấ┞ Ihứﾐgàﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Bảﾐàđăﾐgàký
- BCàKếtàケuảàkhảoàﾐghiệﾏà
(BộàNNPTNT)

- BCàđ=ﾐhàgi=àヴủiàヴoàﾏﾚià
tヴườﾐgàv<àĐDìH

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- TTàGiấ┞àphYpàTNMT
- Khảoàs=tàv<àlấ┞àýàkiếﾐà
IﾚﾐgàIh┎ﾐg

- TTàBCàđ=ﾐhàgi=àヴủià
ヴoàﾏﾚiàtヴườﾐgàv<à
ĐDìH
- ÝàkiếﾐàIﾚﾐgàIh┎ﾐg

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

- TT BC 

đ=ﾐhàgi=à
ヴủiàヴoà
ﾏﾚià
tヴườﾐgà
v<àĐDìH

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin về báo cáo kết quả khảo nghiệm an toàn sinh học được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận đạt yêu cầu: bản số/giấy 

+ Thông tin báo cáo đánh giá r栄i ro c栄a cây trồng biến đổi gen đối với môi 
trường và đa dạng sinh học: bản số/giấy 

+ Thông tin giấy chứng nhận an toàn sinh học đã cấp cho tổ chức: tra cứu 

trên CSDL Giấy phép TNMT 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy Ủ kiến công chúng 

Thông tin báo cáo đánh giá r栄i ro c栄a cây trồng biến đổi gen đối với môi 
trường và đa dạng sinh học bản số được tự động đưa lên trang 
www.antoansinhhoc.vn để khảo sát, lấy Ủ kiến rộng rãi từ công chúng. Các Ủ kiến 

này được hệ thống Khảo sát và lấy Ủ kiến thu thập, tổng hợp thành báo cáo tự 

động ph映c v映 cho công tác đánh giá hồ sơ 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về cây trồng và đa dạng sinh học: tra cứu trên hệ thống dựa 

trên dịch v映 khai thác CSDL Đa dạng sinh học (CSDL Môi trường) 

http://www.antoansinhhoc.vn/
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+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về Ủ kiến công chúng: tra cứu từ Dịch v映 Khảo sát và lấy Ủ 
kiến 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Lấy Ủ kiến công 
chúng 

Khảo sát và lấy Ủ kiến  

2 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra các chứng nhận 

đã cấp cho tổ chức, cá nhân 
(nếu cần) 

CSDL Giấy phép môi trường 

  - Thông tin cây trồng, đa 
dạng sinh học 

CSDL Đa dạng sinh học 

(CSDL Môi trường) 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

  - Tra cứu báo cáo kết quả 

khảo nghiệm an toàn sinh 
học được Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 
công nhận 

CSDL Cây trồng (nếu có) 

 

2.5.21. Nhóm thủ tục chứng nhận, chứng nhận lại nhãn sinh thái 
cho các sản phẩm thân thiện với môi trường 

TT Tên th栄 t映c hành chính 

1 Chứng nhận nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường 

2 Chứng nhận lại nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường 

a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP 

- Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT 

- Quyết định số 1431/QĐ-BTNMT ngày 31/08/2015 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
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b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Doanh nghiệp đăng kỦ chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chí Nhãn xanh Việt 

Nam nộp 01 (một) bộ hồ sơ, bao gồm: 

+ 01 (một) đơn đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo mẫu tại Ph映 

l映c 1 kèm theo Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT. 

+ 01 (một) bản chính Báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường c栄a doanh 

nghiệp theo mẫu tại Ph映 l映c 2 kèm theo Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT; hoặc 

01 bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng kỦ lĩnh vực 

hoạt động theo quy định c栄a pháp luật cấp; hoặc 01 bản sao y bản chính có chứng 

thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 do tổ chức 

công nhận là thành viên c栄a Dĩn đàn Công nhận quốc tế(IFA), Hiệp hội Công 
nhận Thái Bình Dương (PAC) cấp; hoặc tiêu chuẩn tương đương; 

+ 01 (một) bản chính Báo cáo đánh giá sản phẩm đáp ứng tiêu chí Nhãn 
xanh Việt Nam theo quy định c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường cho từng nhóm 
sản phẩm tương ứng, kèm theo kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm cấp 

có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày Tổng c映c Môi trường nhận được Hồ 

sơ đăng kỦ hợp lệ; 

+ 01 (một) bản sao y bản chính giấy chứng nhận đăng kỦ nhãn hiệu hàng 
hóa; 

+ 01 (một) bản ch映p hoặc vẽ kiểu dáng công nghiệp c栄a sản phẩm có kích 
cỡ bằng 21 cm x 29 cm. 

Chi tiết quy định tại Điều 7 của thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình 
tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường. 

- Trình tự thực hiện 

Chứng nhận, chứng nhận lại nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Giấy chứng nhận đạt 

chuẩn MT, Mã nhãn hiệu 
hàng hóa)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ
Hồàsơ:

- Bảﾐàđăﾐgàký
- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđạtà
IhuẩﾐàMTà(ISO 14001)

- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgà
kýàﾐh?ﾐàhiệuàh<ﾐgàhﾙa

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhàdoaﾐh
- TTàThuế, t<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐà
h<ﾐg

- Thﾚﾐgàtiﾐàsảﾐà
phẩﾏ
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Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 8 c栄a thông tư số 41/2013/TT-BTNMT 

quy định trình tự, th栄 t映c, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với 

môi trường  

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Chứﾐgàﾐhậﾐ, Ihứﾐgàﾐhậﾐàlạiàﾐh?ﾐàsiﾐhàth=iàIhoàI=Iàsảﾐàphẩﾏàth>ﾐàthiệﾐàvớiàﾏﾚiàtヴườﾐgà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏà
tヴaàhồàsơ

(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐà
đạtàIhuẩﾐàMT, 

M?àﾐh?ﾐàhiệuà
h<ﾐgàhﾙa)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
chứng nhận… 

đóng gói gửi sang 
HT QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo QĐàIấpàgiấ┞ 
Ihứﾐgàﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Bảﾐàđăﾐgàký
- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđạtàIhuẩﾐà
MT (ISO 14001)

- Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýà
ﾐh?ﾐàhiệuàh<ﾐgàhﾙa

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- TTàGiấ┞àphYpàTNMT

- Thﾚﾐgàtiﾐàsảﾐà
phẩﾏ

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin về giấy chứng nhận đạt chuẩn môi trường (tiêu chuẩn Việt nam 

TCVN ISO 14001 hoặc  tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004): nếu trong CSDL 

doanh nghiệp (hoặc CSDL khác c栄a Bộ KHCN) có các thông tin này thì hệ thống 

sẽ kiểm tra và xác nhận tự động từ CSDL doanh nghiệp. Nếu không thì nhập tệp 

số vào hệ thống và kiểm tra xác thực bằng bản giấy (nếu cần) 

+ Thông tin về giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa: nếu trong CSDL 

doanh nghiệp có các thông tin này thì hệ thống sẽ kiểm tra và xác nhận tự động 

từ CSDL doanh nghiệp. Nếu không thì nhập tệp số vào hệ thống và kiểm tra xác 
thực bằng bản giấy theo yêu cầu 

+ Thông tin các chứng nhận nhãn sinh thái đã cấp: tra cứu trong CSDL 

Giấy phép MT 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về sản phẩm đăng kỦ cấp chứng nhận xanh: nếu các thông tin 
này có trong CSDL Doanh nghiệp thì hệ thống sẽ tự động trích xuất các thông tin 
cần thiết để làm căn cứ đánh giá 
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+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra thông tin sản 

phẩm 

CSDL Doanh nghiệp (nếu có) 

  - Kiểm tra thông tin các 
giấy chứng nhận đạt chuẩn 

môi trường 

CSDL Doanh nghiệp (nếu có) 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

 

2.5.22. Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các 

chất độc hại, chất lây nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009  
- Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013  
- Thông tư số 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015  

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (theo 

mẫu quy định tại Ph映 l映c 3 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT). 

+ Báo cáo quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 7 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT). 

+ Bản sao Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm. 

Chi tiết quy định tại Điều 16 của thông tư 52/2013/TT-BTNMT về việc vận chuyển 

hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm. 

- Trình tự thực hiện 
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Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Giấ┞àphYpàđ?àIấp, Giấ┞à
phYpàl=ià┝e, đăﾐgàkiểﾏ, 

...)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Bảﾐàđăﾐgàkýàgiaàhạﾐ
- Giấ┞àphYpàđ?àIấp

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhàdoaﾐh
- TTàThuế, t<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐà
h<ﾐg

- TTàケu=àtヴｸﾐhàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ
- C=Iàt<iàliệuàkh=I

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 16 c栄a thông tư 52/2013/TT-BTNMT 

về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

CấpàgiaàhạﾐàGiấ┞àphYp vận Ihu┞ển h<ng nguy hiểm l<àI=c Ihất độc hại, Ihấtàl>┞àﾐhi ﾏàHằﾐgàphươﾐgàtiệﾐàgiaoàthﾚﾐgàIơàgiớiàđườﾐgàHộàà - địﾐhà
hướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏà
tヴaàhồàsơ

(Giấ┞àphYpàđ?à
Iấp, Giấ┞àphYpàl=ià
xe, đăﾐgàkiểﾏ, ...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
chứng nhận… 

đóng gói gửi sang 
HT QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàGiaoàthﾚﾐgàvậﾐà
tải

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo QĐàgiaàhạﾐ 

giấ┞ Ihứﾐgàﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Bảﾐàđăﾐgàkýàgiaàhạﾐ

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- TTàGiấ┞àphYpàTNMT
- TTàgiấ┞àphYpàl=ià┝e, 

đăﾐgàkiểﾏà┝e, ...

- TTàケu=àtヴｸﾐhàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ
- C=Iàt<iàliệuàkh=I

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin về giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, ... : tra cứu từ 

CSDL Giao thông vận tải (nếu có) 
+ Thông tin về giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm: tra cứu trong CSDL 

Giấy phép TNMT. 
+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên danh 
sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
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+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra thông tin 
phương tiện: ch栄 đăng kỦ, 
đăng kiểm, ... 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Kiểm tra thông tin quá 
trình vận chuyển 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

 

2.5.23. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất 

độc hại, chất lây nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009  
- Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013  
- Thông tư số 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015  

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu 

quy định tại Ph映 l映c 3 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT). 

+ Báo cáo quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu quy định tại 

Ph映 l映c 7 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT). 

+ Bản sao chứng thực Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm. 

Chi tiết quy định tại Điều 17 của thông tư 52/2013/TT-BTNMT về việc vận chuyển 

hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm. 

- Trình tự thực hiện 
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Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Giấy phép đã cấp, Giấy 
phép lái xe, đăng kiểm, 

...)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- BảﾐàđăﾐgàkýàIấpàlại

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhàdoaﾐh
- TTàThuế, t<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐà
h<ﾐg

- TTàケu=àtヴｸﾐhàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ
- I=Iàt<iàliệuàkh=I

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 17 c栄a thông tư 52/2013/TT-BTNMT 

về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

CấpàlạiàGiấ┞àphYp vận Ihu┞ển h<ng nguy hiểm l<àI=c Ihất độc hại, Ihấtàl>┞àﾐhi ﾏàHằﾐgàphươﾐgàtiệﾐàgiaoàthﾚﾐgàIơàgiớiàđườﾐgàHộàà - địﾐhà
hướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏà
tヴaàhồàsơ

(Giấ┞àphYpàđ?à
Iấp, Giấ┞àphYpàl=ià
xe, đăﾐgàkiểﾏ, ...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
chứng nhận… 

đóng gói gửi sang 
HT QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàGiaoàthﾚﾐgàvậﾐà
tải

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo QĐàIấpàlạiàgiấ┞ 
Ihứﾐgàﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- BảﾐàđăﾐgàkýàIấpàlại

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- TTàGiấ┞àphYpàTNMT
- TTàgiấ┞àphYpàl=ià┝e, 

đăﾐgàkiểﾏà┝e, ...

- TTàケu=àtヴｸﾐhàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ
- C=Iàt<iàliệuàkh=I

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin về giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, ... : tra cứu từ 

CSDL Giao thông vận tải (nếu có) 
+ Thông tin về giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm: tra cứu trong CSDL 

Giấy phép môi trường. 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên danh 
sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 



115 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra thông tin 
phương tiện: ch栄 đăng kỦ, 
đăng kiểm, ... 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Kiểm tra thông tin quá 
trình vận chuyển 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

 

2.5.24. Xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam 

a) Căn cứ pháp lỦ 

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản đăng kỦ tham dự. 

+ Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng Báo cáo thành 
tích phải có xác nhận c栄a Bộ, ngành, Hội Trung ương quản lỦ trực tiếp hoặc xác 
nhận c栄a Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi 
tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường. 

+ Tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp d映ng trong thực tĩn thuộc các 
lĩnh vực xét tặng Giải thưởng (nếu có): Bằng khen, Giấy khen, giấy chứng nhận 

thành tích, sáng kiến, sáng tạo về lĩnh vực môi trường, ảnh, đĩa hình chứng minh 

thành tích xuất sắc c栄a tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi 
trường, các loại văn bản chứng minh tuân th栄 luật pháp c栄a Việt Nam về bảo vệ 

môi trường. 

+ Hai (02) ảnh cỡ 4x6 c栄a cá nhân, biểu tượng c栄a tổ chức hoặc ảnh ch映p 

đội ngũ cán bộ c栄a cơ quan, đơn vị. 
Chi tiết quy định tại Điều 8 của thông tư số 62/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2015 quy định về Giải thưởng 

Môi trường Việt Nam 
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- Trình tự thực hiện 

Xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Hồàsơàtưàph=p, Bằﾐgà

khen, Hồàsơà┝ửàphạtàh<ﾐhà
Ihｹﾐh)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Bảﾐàđăﾐgàkýàthaﾏàdự
- B=oàI=oàth<ﾐhàtｹIh
- Hồàsơàtưàph=p
- Bằﾐgàkheﾐ, ...

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàBằﾐgàkheﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhàdoaﾐh
- TTàThuế, t<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐà
h<ﾐg

- B=oàI=oàth<ﾐhàtｹIh
- Hồàsơàtưàph=p
- Giấ┞àkheﾐ, Hằﾐgàkheﾐ, ...

- Hồàsơà┝ửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 9 c栄a thông tư số 62/2015/TT-BTNMT 

c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2015 quy định 

về Giải thưởng Môi trường Việt Nam 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

XYtàtặﾐgàgiảiàthưởﾐgàMﾚiàtヴườﾐgàViệtàNaﾏà - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏà
tヴaàhồàsơ

(Hồàsơàtưàph=p, 

Bằﾐgàkheﾐ, Hồàsơà
┝ửàphạtàh<ﾐhà

Ihｹﾐh)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
khen… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 
chính

1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàTưàph=p
3. CìDLàThiàđuaàkheﾐàthưởﾐgà(CìDLàMﾚià
tヴườﾐg)

4. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àkheﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Bảﾐàđăﾐgàkýàthaﾏàdự
- B=oàI=oàth<ﾐhàtｹIh
- Hồàsơàtưàph=p
- Bằﾐgàkheﾐ, ...

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMTà(TTàviàphạﾏ, 

thuàhồiàgiấ┞àphYp)

- Hồàsơàtưàph=p
- Bằﾐgàkheﾐ, giảiàthưởﾐgàMT, ...

- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh

- B=oàI=oàth<ﾐhàtｹIh
- Hồàsơàtưàph=p
- Giấ┞àkheﾐ, Hằﾐgà
khen, ...

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin về thành tích, bằng khen, ... liên quan đến môi trường: tra cứu 

từ CSDL Thi đua khen thưởng (CSDL Môi trường) 

+ Thông tin về hồ sơ tư pháp c栄a tổ chức, cá nhân: tra cứu từ CSDL Tư 
pháp c栄a Bộ Tư pháp (nếu có) 

+ Thông tin các hoạt động tác động đến môi trường: tra cứu các thông tin 
về giấy phép bị thu hồi trong CSDL Giấy phép MT, tra cứu các thông tin liên quan 
đến hoạt động c栄a doanh nghiệp trên mạng xã hội 
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+ Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá nhân: tra cứu trong 

CSDL Xử phạt hành chính (nếu có) 
+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên danh 
sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu hồ sơ tư pháp CSDL Tư pháp (nếu có) 

  - Tra cứu bằng khen, giải 

thưởng MT 

CSDL Thi đua khen thưởng 

(CSDL Môi trường) 

  - Thông tin giấy phép bị thu 

hồi (nếu có) 
CSDL Giấy phép TNMT 

  - Thông tin hồ sơ xử phạt 

hành chính 

CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

  - Thông tin liên quan đến 

hoạt động c栄a doanh 

nghiệp trích xuất từ dịch v映 

khai thác dữ liệu từ mạng 

xã hội, ... 

 

 

2.5.25. Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường 

a) Căn cứ pháp lỦ 

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

Văn bản/hồ sơ thông báo thay đổi điều kiện hoạt động dịch v映 quan trắc 

môi trường . 

Chi tiết quy định tại Điều 8, 9 của Nghị định 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 
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- Trình tự thực hiện 

ThﾚﾐgàH=oàvềàviệIàtha┞àđổiàđiềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgàdịIhàvụàケuaﾐàtヴắIàﾏﾚiàtヴườﾐg
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(TT thiết bị, vật tư quan 
trắc, Quy trình vận hành, 

Trang bị bảo hộ, ...)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- HồàsơàthﾚﾐgàH=oàtha┞à
đổi

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàGiấ┞àphYp
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhàdoaﾐh
- TTàThuế, t<iàkhoảﾐàﾐg>ﾐà
h<ﾐg

- Giấ┞àphYpàlĩﾐhàvựIàケuaﾐà
tヴắI
- TTàthiếtàHịàケuaﾐàtヴắI
- TTàQu┞àtヴｸﾐhàvậﾐàh<ﾐhà
- TヴaﾐgàHịàHảoàhộ

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 10 c栄a Nghị định 124/2004/NĐ-CP c栄a 

Chính ph栄 ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định điều kiện c栄a tổ chức hoạt động 

dịch v映 quan trắc môi trường 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

ThﾚﾐgàH=oàvềàviệIàtha┞àđổiàđiềuàkiệﾐàhoạtàđộﾐgàdịIhàvụàケuaﾐàtヴắIàﾏﾚiàtヴườﾐg  - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaà
hồàsơ

(TTàthiếtàHị, vậtàtưà
ケuaﾐàtヴắI, Qu┞àtヴｸﾐhà
vậﾐàh<ﾐh, TヴaﾐgàHịà

Hảoàhộ, ...)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 
chính

1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- HồàsơàthﾚﾐgàH=oàtha┞àđổi

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàthiếtàHịàケuaﾐàtヴắI, ケu┞àtヴｸﾐhà
vậﾐàh<ﾐh, tヴaﾐgàHịàHảoàhộàkhiàthựIàhiệﾐà
ケuaﾐàtヴắIàtạiàhiệﾐàtヴườﾐg, ...

- Giấ┞àphYpàlĩﾐhàvựIàケuaﾐàtヴắI
- TTàthiếtàHịàケuaﾐàtヴắI
- TTàQu┞àtヴｸﾐhàvậﾐàh<ﾐhà
- TヴaﾐgàHịàHảoàhộ
- TTàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin về thiết bị quan trắc, quy trình vận hành, trang bị bảo hộ khi 

quan trắc, ...: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Quan trắc 

+ Thông tin ĐTM/đề án BVMT: khai thác từ CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 
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+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin về thiết bị quan trắc, quy trình vận hành, trang bị bảo hộ khi 

quan trắc, ...: tra cứu trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Quan trắc 

+ Thông tin về ĐTM/đề án BVMT: tra cứu trên CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra thông tin giấy 

phép liên quan 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra thông tin thiết bị 
quan trắc, quy trình vận 

hành, thiết bị bảo hộ khi 

quan trắc, ... 

CSDL Quan trắc 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

 

2.5.26. 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) 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản 2010 

- Luật Bảo vệ môi trường 2014 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án; 

+ 07 (bảy) bản thuyết minh phương án; 
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+ 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch 

bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng kỦ đạt tiêu 
chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận. 

Chi tiết quy định tại Điều 3 của thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản. 

- Trình tự thực hiện 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(tヴườﾐgàhợpàIﾙàphươﾐgà=ﾐàv<àH=oàI=oà
đ=ﾐhàgi=àt=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàkhﾚﾐgàI┍ﾐgàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệt)

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(TT ĐTM/đề án 
BVMT)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Thu┞ếtàﾏiﾐhàphươﾐgà
=ﾐ
- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT
- Ýàkiếﾐà
Iộﾐgàđồﾐg

Lấy Ủ kiến 
cộng đồng

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 5 c栄a thông tư số 38/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, ph映c hồi môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản.  

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(tヴườﾐgàhợpàIﾙàphươﾐgà=ﾐàv<àH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚià
tヴườﾐgàkhﾚﾐgàI┍ﾐgàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệt)  - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, 
kiểﾏàtヴaàhồàsơ

(TTàĐTM, TT 

QuaﾐàtヴắI)

5. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Thu┞ếtàﾏiﾐhàphươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàケuaﾐàtヴắI
- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- CổﾐgàtiếpàﾐhậﾐàthﾚﾐgàtiﾐàIủaàUBNDàIấpà
tỉﾐh, ìởàTNMTà(ﾐơiàdựà=ﾐàthựIàhiệﾐ), Quỹà
Hảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgà(ﾐơiàkýàケuỹ)

- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI
- ÝàkiếﾐàIﾚﾐgà
Ih┎ﾐg
- TTàgiấ┞à
phYp, ┝ửà
phạt

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3.Lấ┞àýàkiếﾐà
IﾚﾐgàIh┎ﾐg

- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 
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+ Thông tin về dữ liệu quan trắc tại khu vực thực hiện phương án: tra cứu 

trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Quan trắc 

+ Thông tin ĐTM/đề án BVMT: khai thác từ CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy Ủ kiến công chúng 

Thông tin về phương án ph映c hồi, cải tạo môi trường được gửi cho các 
chuyên gia, tổ chức xã hội, ... để lấy Ủ kiến. Các Ủ kiến này được hệ thống Khảo 

sát và lấy Ủ kiến thu thập, tổng hợp thành báo cáo tự động ph映c v映 cho công tác 
đánh giá hồ sơ 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép liên quan đã cấp cho tổ chức: tra cứu từ CSDL 

Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin Ủ kiến c栄a cộng đồng: lấy từ dịch v映 Khảo sát và lấy Ủ kiến 

+ Kiểm tra các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

cấp phép: từ CSDL Xử phạt hành chính 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Lấy Ủ kiến công 
chúng 

- Khảo sát và lấy Ủ kiến  

3 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL thông tin báo cáo 
ĐTM/đề án BVMT 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  - Kiểm tra các giấy phép đã 
cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
CSDL Xử phạt hành chính 
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nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

 

 

2.5.27. 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) 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản 2010 

- Luật Bảo vệ môi trường 2014 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung; 

+ 07 (bảy) bản thuyết minh phương án bổ sung; 

+ 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch 

bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng kỦ đạt tiêu 
chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận; 

+ 01 (một) bản sao phương án kèm theo quyết định đã phê duyệt. 

Chi tiết quy định tại Điều 3 của thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản. 

- Trình tự thực hiện 
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Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàHổàsuﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(tヴườﾐgàhợpàIﾙàphươﾐgà=ﾐàHổà
suﾐgàv<àH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàkhﾚﾐgàI┍ﾐgàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệt)

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(Giấy phép đã 
cấp, TT ĐTM/đề 

án BVMT)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Thu┞ếtàﾏiﾐhàphươﾐgà
=ﾐàHổàsuﾐg
- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT
- Ýàkiếﾐà
Iộﾐgàđồﾐg

Lấy Ủ kiến 
cộng đồng

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 5 c栄a thông tư số 38/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, ph映c hồi môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản.  

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàHổàsuﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(tヴườﾐgàhợpàIﾙàphươﾐgà=ﾐàHổàsuﾐgàv<àH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Ià
độﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàkhﾚﾐgàI┍ﾐgàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệt)  - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, 
kiểﾏàtヴaàhồàsơ
(Giấ┞àphYpàđ?à
Iấp, TTàĐTM, 

TTàQuaﾐàtヴắI)

5. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Thu┞ếtàﾏiﾐhàphươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàケuaﾐàtヴắI
- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- CổﾐgàtiếpàﾐhậﾐàthﾚﾐgàtiﾐàIủaàìởàTNMTà
(ﾐơiàdựà=ﾐàthựIàhiệﾐ), QuỹàHảoàvệàﾏﾚià
tヴườﾐgà(ﾐơiàkýàケuỹ)

- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI
- ÝàkiếﾐàIﾚﾐgà
Ih┎ﾐg
- TTàgiấ┞à
phYp, ┝ửà
phạt

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3.Lấ┞àýàkiếﾐà
IﾚﾐgàIh┎ﾐg

- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin giấy phép đã cấp: tra cứu trên hệ thống từ CSDL Giấy phép 
TNMT 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc tại khu vực thực hiện phương án: tra cứu 

trên hệ thống dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Quan trắc 

+ Thông tin ĐTM/đề án BVMT: khai thác từ CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy Ủ kiến công chúng 



124 

Thông tin về phương án ph映c hồi, cải tạo môi trường được gửi cho các 
chuyên gia, tổ chức xã hội, ... để lấy Ủ kiến. Các Ủ kiến này được hệ thống Khảo 

sát và lấy Ủ kiến thu thập, tổng hợp thành báo cáo tự động ph映c v映 cho công tác 
đánh giá hồ sơ 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép liên quan đã cấp cho tổ chức: tra cứu từ CSDL 

Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin Ủ kiến c栄a cộng đồng: lấy từ dịch v映 Khảo sát và lấy Ủ kiến 

+ Kiểm tra các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

cấp phép: từ CSDL Xử phạt hành chính 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Lấy Ủ kiến công 
chúng 

- Khảo sát và lấy Ủ kiến  

3 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL thông tin báo cáo 
ĐTM/đề án BVMT 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  - Kiểm tra các giấy phép đã 
cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

 

 



125 

2.5.28. Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục 
hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt 
động khai thác khoáng sản 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật Khoáng sản năm 2010 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần cải tạo, ph映c 

hồi môi trường. 

+ 07 (bảy) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung. 

Chi tiết quy định tại Điều 16 của thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản.  

- Trình tự thực hiện 

X=Iàﾐhậﾐàho<ﾐàth<ﾐhàtừﾐgàphầﾐàPhươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐg, Phươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàHổàsuﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgà
khaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(Giấy phép đã 
cấp, TT ĐTM/đề 

án BVMT)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Đơﾐàđềàﾐghịàkiểﾏàtヴa
- BCàho<ﾐàth<ﾐhàIảiàtạo

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
Ihốià┝=Iàﾐhậﾐ

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- BCàho<ﾐàth<ﾐhàIảiàtạo
- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- TTàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgà
sảﾐ

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 17 c栄a thông tư số 38/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, ph映c hồi 

môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

X=Iàﾐhậﾐàho<ﾐàth<ﾐhàtừﾐgàphầﾐàPhươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐg, Phươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàHổàsuﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐ - địﾐhà
hướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, 
kiểﾏàtヴaàhồàsơ
(Giấ┞àphYpàđ?à
Iấp, TTàĐTM, 

TTàQuaﾐàtヴắI)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh
4. CìDLàĐịaàIhấtàv<àKho=ﾐgàsảﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo Qu┞ếtàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐàđềàﾐghịàkiểﾏàtヴa
- BCàho<ﾐàth<ﾐhàIảiàtạo

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàケuaﾐàtヴắI
- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- CổﾐgàtiếpàﾐhậﾐàthﾚﾐgàtiﾐàIủaàìởàTNMTà
(ﾐơiàdựà=ﾐàthựIàhiệﾐ), QuỹàHảoàvệàﾏﾚià
tヴườﾐgà(ﾐơiàkýàケuỹ)

- Thﾚﾐgàtiﾐàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgàsảﾐ

- BCàho<ﾐàth<ﾐhàIảiàtạo
- TTàĐTM
- TTàQuaﾐàtヴắI
- TTàgiấ┞àphYp, ┝ửàphạt
- TTàtヴữàlượﾐgàkho=ﾐgàsảﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin về trữ lượng khoáng sản trong khu vực xác nhận: tra cứu từ 

dịch v映 thông tin trữ lượng khoáng sản c栄a Tổng c映c Địa chất và Khoáng sản khai 

thác từ CSDL Địa chất và Khoáng sản. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 
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1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL thông tin báo cáo 
ĐTM/đề án BVMT 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  - Kiểm tra các giấy phép 
liên quan 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra trữ lượng 

khoáng sản trong khu vực 

CSDL Địa chất và Khoáng sản 

2.5.29. 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) 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản 2010 

- Luật Bảo vệ môi trường 2014 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và phương án cải tạo, ph映c hồi môi trường; 

- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường c栄a dự án và 07 (bảy) 

bản bản thuyết minh phương án cải tạo, ph映c hồi môi trường; Trường hợp số 

lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, ch栄 dự án phải 

cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải 

tạo, ph映c hồi môi trường; 

- 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc 

tài liệu tương đương khác; 
Chi tiết quy định tại Điều 3 của thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản. 

- Trình tự thực hiện 
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Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(tヴườﾐgàhợpàIﾙàphươﾐgà=ﾐàv<àH=oàI=oà
đ=ﾐhàgi=àt=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàkhﾚﾐgàI┍ﾐgàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệt)

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(TT ĐTM/đề án 
BVMT)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Thu┞ếtàﾏiﾐhàphươﾐgà
=ﾐ
- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT
- Ýàkiếﾐà
Iộﾐgàđồﾐg

Lấy Ủ kiến 
cộng đồng

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 5 c栄a thông tư số 38/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, ph映c hồi môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản.  

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(tヴườﾐgàhợpàIﾙàphươﾐgà=ﾐàv<àH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=Iàđộﾐgàﾏﾚià
tヴườﾐgàI┍ﾐgàﾏộtàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệt)  - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, 
kiểﾏàtヴaàhồàsơ

(TTàĐTM, TT 

QuaﾐàtヴắI)

5. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Thu┞ếtàﾏiﾐhàphươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàケuaﾐàtヴắI
- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- CổﾐgàtiếpàﾐhậﾐàthﾚﾐgàtiﾐàIủaàUBNDàIấpà
tỉﾐh, ìởàTNMTà(ﾐơiàdựà=ﾐàthựIàhiệﾐ), Quỹà
Hảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgà(ﾐơiàkýàケuỹ)

- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI
- ÝàkiếﾐàIﾚﾐgà
Ih┎ﾐg
- TTàgiấ┞à
phYp, ┝ửà
phạt

3.Lấ┞àýàkiếﾐà
IﾚﾐgàIh┎ﾐg

- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy Ủ kiến công chúng 

Thông tin về phương án ph映c hồi, cải tạo môi trường được gửi cho các 
chuyên gia, tổ chức xã hội, ... để lấy Ủ kiến. Các Ủ kiến này được hệ thống Khảo 
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sát và lấy Ủ kiến thu thập, tổng hợp thành báo cáo tự động ph映c v映 cho công tác 
đánh giá hồ sơ 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép liên quan đã cấp cho tổ chức: tra cứu từ CSDL 

Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 

+ Thông tin Ủ kiến c栄a cộng đồng: lấy từ dịch v映 Khảo sát và lấy Ủ kiến 

+ Kiểm tra các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

cấp phép: từ CSDL Xử phạt hành chính 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Lấy Ủ kiến công 
chúng 

- Khảo sát và lấy Ủ kiến  

3 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL thông tin báo cáo 
ĐTM/đề án BVMT 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  - Kiểm tra các giấy phép đã 
cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

2.5.30. 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 cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi 
trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) 
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật khoáng sản 2010 

- Luật Bảo vệ môi trường 2014 
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- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và phương án cải tạo, ph映c hồi môi trường bổ sung; 

+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường c栄a dự án và 07 (bảy) 

bản bản thuyết minh phương án cải tạo, ph映c hồi môi trường; Trường hợp số 

lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, ch栄 dự án phải 

cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải 

tạo, ph映c hồi môi trường; 

+ 01 (một) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc 

tài liệu tương đương khác; 
Chi tiết quy định tại Điều 3 của thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản. 

- Trình tự thực hiện 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàHổàsuﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(tヴườﾐgàhợpàIﾙàphươﾐgà=ﾐàIảià
tạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàHổàsuﾐgàv<àH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàI┍ﾐgàﾏộtàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệt )

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(TT ĐTM/đề án 
BVMT)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Thu┞ếtàﾏiﾐhàphươﾐgà
=ﾐàHổàsuﾐg
- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT
- Ýàkiếﾐà
Iộﾐgàđồﾐg

Lấy Ủ kiến 
cộng đồng

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 5 c栄a thông tư số 38/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2015 c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, ph映c hồi môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản.  
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Thẩﾏàđịﾐh, phZàdu┞ệtàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàHổàsuﾐgàđốiàvớiàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=Iàkho=ﾐgàsảﾐà(tヴườﾐgàhợpàIﾙàphươﾐgà=ﾐàIảiàtạo, phụIàhồiàﾏﾚiàtヴườﾐgàHổà
suﾐgàv<àH=oàI=oàđ=ﾐhàgi=àt=IàđộﾐgàﾏﾚiàtヴườﾐgàI┍ﾐgàﾏộtàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàphZàdu┞ệt)  - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, 
kiểﾏàtヴaàhồàsơ

(TTàĐTM, TT 

QuaﾐàtヴắI)

5. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Thu┞ếtàﾏiﾐhàphươﾐgà=ﾐàHổà
sung

- BCàĐTM/đềà=ﾐàBVMT

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàケuaﾐàtヴắI
- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- CổﾐgàtiếpàﾐhậﾐàthﾚﾐgàtiﾐàIủaàUBNDàIấpà
tỉﾐh, ìởàTNMTà(ﾐơiàdựà=ﾐàthựIàhiệﾐ), Quỹà
Hảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgà(ﾐơiàkýàケuỹ)

- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI
- ÝàkiếﾐàIﾚﾐgà
Ih┎ﾐg
- TTàgiấ┞à
phYp, ┝ửà
phạt

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3.Lấ┞àýàkiếﾐà
IﾚﾐgàIh┎ﾐg

- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 

+ Kiểm tra các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

cấp phép: từ CSDL Xử phạt hành chính 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy Ủ kiến công chúng 

Thông tin về phương án ph映c hồi, cải tạo môi trường bổ sung được gửi cho 

các chuyên gia, tổ chức xã hội, ... để lấy Ủ kiến. Các Ủ kiến này được hệ thống 

Khảo sát và lấy Ủ kiến thu thập, tổng hợp thành báo cáo tự động ph映c v映 cho công 
tác đánh giá hồ sơ 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép liên quan đã cấp cho tổ chức: tra cứu từ CSDL 

Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường tra cứu từ dịch v映 tra cứu dữ 

liệu quan trắc khai thác từ CSDL Quan trắc. 
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+ Thông tin Ủ kiến c栄a cộng đồng: lấy từ dịch v映 Khảo sát và lấy Ủ kiến 

+ Kiểm tra các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

cấp phép: từ CSDL Xử phạt hành chính 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Lấy Ủ kiến công 
chúng 

- Khảo sát và lấy Ủ kiến  

3 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL thông tin báo cáo 
ĐTM/đề án BVMT 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  - Kiểm tra các giấy phép đã 
cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

 

 

 

2.5.31. Cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lỦ chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015  
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Đơn đăng kỦ 

+ Hồ sơ pháp lỦ đối với cơ sở xử lỦ: Bản sao Giấy chứng nhận đăng kỦ 
doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng kỦ đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lỦ chất thải hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay 

thế (Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lỦ nhà nước có thẩm quyền 

ban hành đối với cơ sở xử lỦ chất thải đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 tháng 
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7 năm 2006 gồm: Giấy xác nhận đăng kỦ đạt tiêu chuẩn môi trường; Văn bản 

thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi 
trường; Phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc các giấy tờ tương 
đương với các văn bản này); Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường theo 

quy định đối với cơ sở xử lỦ chất thải đã đưa vào hoạt động; Bản sao Quyết định 

phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc hồ sơ giấy tờ 

tương đương) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch v映 có nhu cầu đồng xử 

lỦ CTNH theo quy định tại Khoản 9 Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. 

+ Hồ sơ pháp lỦ đối với trạm trung chuyển CTNH (nếu có): Các giấy tờ về 

đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê địa điểm làm trạm trung chuyển CTNH; Bản 

sao kế hoạch BVMT hoặc cam kết BVMT (trước đây) được cơ quan quản lỦ nhà 
nước có thẩm quyền xác nhận cho dự án đầu tư các hạng m映c công trình ph映c v映 

hoạt động lưu giữ CTNH tại trạm trung chuyển CTNH; Bản mô tả các cơ sở xử 

lỦ chất thải và trạm trung chuyển CTNH (nếu có) đã đầu tư; Vị trí và quy mô: Vị 
trí (địa chỉ; các hướng tiếp giáp; khoảng cách đến khu dân cư và doanh nghiệp sản 

xuất gần nhất; đặc điểm khu vực...), Quy mô (tổng diện tích; kích thước; đặc điểm 

khu đất...); Điều kiện địa chất - thuỷ văn khu vực xung quanh; Mô tả các hạng 

m映c công trình (Các hạng m映c công trình xử lỦ CTNH, Các hạng m映c công trình 
cho quản lỦ CTNH tại trạm trung chuyển (nếu có), Các hạng m映c công trình xử 

lỦ CTRSH (nếu có), Các hạng m映c công trình xử lỦ CTRCNTT (nếu có)) 
+ Hồ sơ kỹ thuật c栄a các phương tiện, thiết bị đã đầu tư cho việc vận 

chuyển, xử lỦ và lưu giữ chất thải: Bảng giới thiệu tóm tắt các phương tiện, thiết 

bị đã đầu tư cho việc quản lỦ chất thải (TT Tên phương tiện, thiết bị Mô tả Chức 

năng Ghi chú); Các phương tiện, thiết bị đã đầu tư cho việc xử lỦ CTNH (bao gồm 

tại cơ sở xử lỦ và trạm trung chuyển CTNH (nếu có)); Các phương tiện, thiết bị 
đã đầu tư cho việc xử lỦ CTRSH (nếu có); Các phương tiện, thiết bị đã đầu tư cho 
việc xử lỦ CTRCNTT (nếu có); Hồ sơ kỹ thuật c栄a phương tiện/thiết bị cho xử lỦ 
CTNH (Hồ sơ kỹ thuật c栄a (tên phương tiện/thiết bị), Chức năng (nêu thêm là 
thuộc cơ sở xử lỦ hay trạm trung chuyển CTNH), Công suất, quy mô, kích 
thước…, Thiết kế, cấu tạo, quy trình công nghệ và tính chất các loại CTNH có 
khả năng quản lỦ (phân tích về thiết kế, cấu tạo, vật liệu và các đặc tính kỹ thuật, 

quy trình công nghệ để chứng minh khả năng quản lỦ an toàn chúng), Thiết bị ph映 

trợ (thiết bị cảnh báo và xử lỦ sự cố, thiết bị tự động ngắt, thiết bị thông tin liên 
lạc, dấu hiệu cảnh báo-phòng ngừa …), Các vấn đề liên quan khác…) 

Chi tiết quy định tại Điều 16 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại 

- Trình tự thực hiện 
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Cấpàgiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ 
sơ

(TT ĐTM/đề án 
BVMT, vị trí và quy 
mô công trình, TT 

nguồn thải, tuyến vận 
chuyển)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ
Hồàsơ:

- Đơﾐà┞ZuàIầuàIấpàphYp
- KếàhoạIhà┝ửàlýàCTNH
- BìàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- Hìàph=pàlýàtヴạﾏàtヴuﾐgà
Ihu┞ểﾐàCTNH

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- KếàhoạIhà
┝ửàlý
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT
- Ýàkiếﾐà
Iộﾐgàđồﾐg

Lấ┞àýàkiếﾐàìởà
TNMT

- Thu┞ếtà
minh 

phươﾐgà=ﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 17 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

c栄a Bộ TNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lỦ chất thải nguy hại 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấpàgiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạià - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaà
hồàsơ

(TTàĐTM/đềà=ﾐà
BVMT, vịàtヴｹàv<àケu┞à
ﾏﾚàIﾚﾐgàtヴｸﾐh, Tt 

ﾐguồﾐàthải, tu┞ếﾐàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ)

5. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh
4. CìDLàBảﾐàđồ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┞ZuàIầuàIấpàphYp
- KếàhoạIhà┝ửàlýàCTNH
- BìàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- Hìàph=pàlýàtヴạﾏàtヴuﾐgà
Ihu┞ểﾐàCTNH

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàケuaﾐàtヴắI
- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- CổﾐgàtiếpàﾐhậﾐàthﾚﾐgàtiﾐàIủaàUBNDàIấpà
tỉﾐh, ìởàTNMTà(ﾐơiàdựà=ﾐàthựIàhiệﾐ), Quỹà
Hảoàvệàﾏﾚiàtヴườﾐgà(ﾐơiàkýàケuỹ)

- DịIhàvụàHảﾐàđồàケu┞àhoạIhà(hạàtầﾐgà
khﾚﾐgàgiaﾐàケuốIàgia)

- KHà┝ửàlýàCTNH
- TTàĐTM
- TTàQuaﾐàtヴắI
- ÝàkiếﾐàIﾚﾐgà
Ih┎ﾐg
- TTàgiấ┞àphYp, 

┝ửàphạt

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3.Lấ┞àýàkiếﾐàìởà
TNMT

- KếàhoạIhà┝ửà
lýàCTNH
- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về vị trí: tra cứu từ dịch v映 Thông tin địa lỦ khai thác từ CSDL 

Bản đồ và các dịch v映 khác từ hạ tầng không gian quốc gia 
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+ Thông tin về tuyến đường: tra cứu từ dịch v映 khai thác thông tin các tuyến 

đường giao thông từ CSDL Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy Ủ kiến Sở TNMT địa phương 

Hồ sơ và thông tin cần thiết được gửi xin Ủ kiến tới Sở TNMT địa phương 
thông qua hệ thống Khảo sát và lấy Ủ kiến thu thập, tổng hợp thành báo cáo tự 

động ph映c v映 cho công tác đánh giá hồ sơ 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về vị trí, quy hoạch: tra cứu từ dịch v映 Thông tin địa lỦ khai 
thác từ CSDL Bản đồ và các dịch v映 khác từ hạ tầng không gian quốc gia  

+ Thông tin về tuyến đường: tra cứu từ dịch v映 khai thác thông tin các tuyến 

đường giao thông từ CSDL Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  Kiểm tra các vi phạm hành 
chính c栄a tổ chức, cá nhân 
liên quan đến việc cấp phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

  - Kiểm tra thông tin vị trí, 
quy hoạch quanh khu vực 

xử lỦ CTNH 

CSDL Bản đồ (quy hoạch sử 

d映ng đất, quy hoạch sử d映ng 

biển, ...) 
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CSDL Giao thông vận tải (quy 

hoạch đường và công trình 
giao thông) 
CSDL Quy hoạch đô thị, ... 

  - Kiểm tra thông tin 
phương tiện: ch栄 đăng kỦ, 
đăng kiểm, ... 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Kiểm tra thông tin quá 
trình vận chuyển 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Lấy Ủ kiến c栄a Sở TNMT 

địa phương 

 

 

2.5.32. Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lỦ chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015  
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản đăng kỦ cấp lại 

+ Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã lập trong Bộ hồ sơ 
đăng kỦ (trong thời gian 01 năm trước thời điểm đăng kỦ cấp lại hoặc điều chỉnh; 

trừ trường hợp đăng kỦ cấp lại trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày được cấp 

phép gần nhất thì không phải báo cáo), bao gồm: Thực hiện kế hoạch kiểm soát ô 
nhĩm và bảo vệ môi trường;  Thực hiện chương trình giám sát môi trường, giám 
sát vận hành xử lỦ và đánh giá hiệu quả xử lỦ chất thải; Thực hiện kế hoạch về an 

toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; Thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự 

cố; Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm 

+ Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận, xử 

lỦ vi phạm (nếu có) liên quan c栄a các cơ quan có thẩm quyền (trong thời gian 03 

năm trước thời điểm đăng kỦ cấp lại hoặc cấp điều chỉnh). 

Chi tiết quy định tại Điều 16 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại 

- Trình tự thực hiện 
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CấpàlạiàGiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ 
sơ

(TT ĐTM/đề án 
BVMT, vị trí và quy 
mô công trình, TT 

nguồn thải, tuyến vận 
chuyển)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ
Hồàsơ:

- Đơﾐà┞ZuàIầuàIấpàlại
- KếàhoạIhà┝ửàlýàCTNH
- BìàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- Hìàph=pàlýàtヴạﾏàtヴuﾐgà
Ihu┞ểﾐàCTNH
- BCàthựIàhiệﾐ

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- KếàhoạIhà
┝ửàlý
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT
- Ýàkiếﾐàìởà
TNMT

Lấy Ủ kiến Sở 
TNMT địa 

phương

- KHà┝ửàlýà
CTNH

- BCàthựIà
hiệﾐ
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 18 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

c栄a Bộ TNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lỦ chất thải nguy hại 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

CấpàlạiàGiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạià - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaà
hồàsơ

(TTàĐTM/đềà=ﾐà
BVMT, vịàtヴｹàv<àケu┞à
ﾏﾚàIﾚﾐgàtヴｸﾐh, Tt 

ﾐguồﾐàthải, tu┞ếﾐàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ)

5. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh
4. CìDLàBảﾐàđồ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┞ZuàIầuàIấpàphYp
- KếàhoạIhà┝ửàlýàCTNH
- BìàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- Hìàph=pàlýàtヴạﾏàtヴuﾐgà
Ihu┞ểﾐàCTNH

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàケuaﾐàtヴắI
- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- Cổﾐgàtiếpàﾐhậﾐàv<àtヴaoàđổiàthﾚﾐgàtiﾐàIủaàà
ìởàTNMTà(ﾐơiàdựà=ﾐàthựIàhiệﾐ), QuỹàHảoà
vệàﾏﾚiàtヴườﾐgà(ﾐơiàkýàケuỹ)

- DịIhàvụàHảﾐàđồàケu┞àhoạIhà(hạàtầﾐgà
khﾚﾐgàgiaﾐàケuốIàgia)

- KHà┝ửàlýàCTNH
- BCàthựIàhiệﾐ
- TTàĐTM
- TTàQuaﾐàtヴắI
- ÝàkiếﾐàIﾚﾐgà
Ih┎ﾐg
- TTàgiấ┞àphYp, 

┝ửàphạt

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3.Lấ┞àýàkiếﾐàìởà
TNMTàđịaà
phươﾐg

- KếàhoạIhà┝ửà
lýàCTNH
- BCàthựIà
hiệﾐ
- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về vị trí, quy hoạch: tra cứu từ dịch v映 Thông tin địa lỦ khai 
thác từ CSDL Bản đồ và các dịch v映 khác từ hạ tầng không gian quốc gia 
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+ Thông tin về tuyến đường: tra cứu từ dịch v映 khai thác thông tin các tuyến 

đường giao thông từ CSDL Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy Ủ kiến Sở TNMT địa phương 

Hồ sơ và thông tin cần thiết được gửi xin Ủ kiến tới Sở TNMT địa phương 
thông qua hệ thống Khảo sát và lấy Ủ kiến thu thập, tổng hợp thành báo cáo tự 

động ph映c v映 cho công tác đánh giá hồ sơ 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về vị trí, quy hoạch: tra cứu từ dịch v映 Thông tin địa lỦ khai 
thác từ CSDL Bản đồ và các dịch v映 khác từ hạ tầng không gian quốc gia 

+ + Thông tin về tuyến đường: tra cứu từ dịch v映 khai thác thông tin các 
tuyến đường giao thông từ CSDL Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 

  Kiểm tra các vi phạm hành 
chính c栄a tổ chức, cá nhân 
liên quan đến việc cấp phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

  - Kiểm tra thông tin vị trí, 
quy hoạch quanh khu vực 

xử lỦ CTNH 

CSDL Bản đồ (quy hoạch sử 

d映ng đất, quy hoạch sử d映ng 

biển, ...) 
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CSDL Giao thông vận tải (quy 

hoạch đường và công trình 
giao thông) 
CSDL Quy hoạch đô thị, ... 

  - Kiểm tra thông tin 
phương tiện: ch栄 đăng kỦ, 
đăng kiểm, ... 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Kiểm tra thông tin quá 
trình vận chuyển 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Lấy Ủ kiến c栄a Sở TNMT 

địa phương 

 

 

2.5.33. Điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lỦ chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015  
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản đăng kỦ điều chỉnh 

+ Các hồ sơ, giấy tờ từ m映c 1 đến 14 trong Ph映 l映c 5.B.1 c栄a thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT. Chỉ trình bày các nội dung cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu 

có)   
+ Bản tổng hợp giải trình các nội dung thay đổi, bổ sung. 

+ Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã lập trong Bộ hồ sơ 
đăng kỦ (trong thời gian 01 năm trước thời điểm đăng kỦ cấp điều chỉnh, trừ 

trường hợp đăng kỦ cấp điều chỉnh trong vòng 06 tháng kể từ ngày được cấp lần 

đầu thì không phải báo cáo), bao gồm: Thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhĩm và 
bảo vệ môi trường; Thực hiện chương trình giám sát môi trường, giám sát vận 

hành xử lỦ và đánh giá hiệu quả xử lỦ CTNH ; Thực hiện kế hoạch về an toàn lao 
động và bảo vệ sức khoẻ; Thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; Thực 

hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm. 
+ Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra, các văn bản kết luận, xử 

lỦ vi phạm (nếu có) liên quan c栄a các cơ quan có thẩm quyền (trong thời gian 03 

năm trước thời điểm đăng kỦ cấp điều chỉnh). 
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Chi tiết quy định tại Điều 16 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại 

- Trình tự thực hiện 

ĐiềuàIhỉﾐhàGiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ 
sơ

(TT ĐTM/đề án 
BVMT, vị trí và quy 
mô công trình, TT 

nguồn thải, tuyến vận 
chuyển)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ
Hồàsơ:

- Đơﾐà┞ZuàIầuàđiềuàIhỉﾐh
- KếàhoạIhà┝ửàlýàCTNH
- BìàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- Hìàph=pàlýàtヴạﾏàtヴuﾐgà
Ihu┞ểﾐàCTNH
- GiảiàtヴｸﾐhàđiềuàIhỉﾐh

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- KếàhoạIhà
┝ửàlý
- Giảiàtヴｸﾐhà
điềuàIhỉﾐh
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT
- Ýàkiếﾐàìởà
TNMT

Lấy Ủ kiến Sở 
TNMT địa 

phương

- KHà┝ửàlýà
CTNH

- Giảiàtヴｸﾐhà
điềuàIhỉﾐh
- BCàĐTM/

đềà=ﾐàBVMT

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 18 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

c栄a Bộ TNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lỦ chất thải nguy hại 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

ĐiềuàIhỉﾐhàGiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạià - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaà
hồàsơ

(TTàĐTM/đềà=ﾐà
BVMT, vịàtヴｹàv<àケu┞à
ﾏﾚàIﾚﾐgàtヴｸﾐh, Tt 

ﾐguồﾐàthải, tu┞ếﾐàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ)

5. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàQuaﾐàtヴắI
3. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh
4. CìDLàBảﾐàđồ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┞ZuàIầuàđiềuàIhỉﾐh
- GiảiàtヴｸﾐhàđiềuàIhỉﾐh
- KếàhoạIhà┝ửàlýàCTNH
- BìàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- Hìàph=pàlýàtヴạﾏàtヴuﾐgà
Ihu┞ểﾐàCTNH

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàケuaﾐàtヴắI
- ThﾚﾐgàtiﾐàĐTM/đềà=ﾐàBVMT
- Cổﾐgàtiếpàﾐhậﾐàv<àtヴaoàđổiàthﾚﾐgàtiﾐàIủaàà
ìởàTNMTà(ﾐơiàdựà=ﾐàthựIàhiệﾐ), QuỹàHảoà
vệàﾏﾚiàtヴườﾐgà(ﾐơiàkýàケuỹ)

- DịIhàvụàHảﾐàđồàケu┞àhoạIhà(hạàtầﾐgà
khﾚﾐgàgiaﾐàケuốIàgia)

- KHà┝ửàlýàCTNH
- Giảiàtヴｸﾐhàđiềuà
Ihỉﾐh
- TTàĐTM
- TTàQuaﾐàtヴắI
- ÝàkiếﾐàIﾚﾐgà
Ih┎ﾐg
- TTàgiấ┞àphYp, 

┝ửàphạt

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3.Lấ┞àýàkiếﾐàìởà
TNMTàđịaà
phươﾐg

- KếàhoạIhà┝ửà
lýàCTNH
- Giảiàtヴｸﾐhà
điềuàIhỉﾐh
- TTàĐTM
- TT Quan 

tヴắI

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 
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+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về vị trí, quy hoạch: tra cứu từ dịch v映 Thông tin địa lỦ khai 
thác từ CSDL Bản đồ và các dịch v映 khác từ hạ tầng không gian quốc gia 

+ Thông tin về tuyến đường: tra cứu từ dịch v映 khai thác thông tin các tuyến 

đường giao thông từ CSDL Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy Ủ kiến Sở TNMT địa phương 

Hồ sơ và thông tin cần thiết được gửi xin Ủ kiến tới Sở TNMT địa phương 
thông qua hệ thống Khảo sát và lấy Ủ kiến thu thập, tổng hợp thành báo cáo tự 

động ph映c v映 cho công tác đánh giá hồ sơ 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về báo cáo ĐTM hoặc các đề án BVMT: tra cứu trên hệ thống 

dựa trên dịch v映 khai thác CSDL Môi trường 

+ Thông tin quan trắc tại khu vực: tra cứu từ CSDL Quan trắc 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về vị trí, quy hoạch: tra cứu từ dịch v映 Thông tin địa lỦ khai 
thác từ CSDL Bản đồ và các dịch v映 khác từ hạ tầng không gian quốc gia 

+ + Thông tin về tuyến đường: tra cứu từ dịch v映 khai thác thông tin các 
tuyến đường giao thông từ CSDL Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra báo cáo ĐTM/đề 

án BVMT 

CSDL ĐTM (CSDL Môi 
trường) 

  - Kiểm tra thông tin quan 
trắc môi trường gần nhất 

CSDL Quan trắc 
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  Kiểm tra các vi phạm hành 
chính c栄a tổ chức, cá nhân 
liên quan đến việc cấp phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

  - Kiểm tra thông tin vị trí, 
quy hoạch quanh khu vực 

xử lỦ CTNH 

CSDL Bản đồ (quy hoạch sử 

d映ng đất, quy hoạch sử d映ng 

biển, ...) 

CSDL Giao thông vận tải (quy 

hoạch đường và công trình 
giao thông) 
CSDL Quy hoạch đô thị, ... 

  - Kiểm tra thông tin 
phương tiện: ch栄 đăng kỦ, 
đăng kiểm, ... 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Kiểm tra thông tin quá 
trình vận chuyển 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Lấy Ủ kiến c栄a Sở TNMT 

địa phương 

 

2.5.34. Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại 
a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lỦ chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015  
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản đăng kỦ điều chỉnh 

- Đơn đăng kỦ vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại;  

- Thông báo vận chuyển bằng tiếng Anh theo mẫu quy định c栄a Công ước 

Basel (http://www.basel.int/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.pdf); 

- Bản sao hợp đồng xử lỦ chất thải nguy hại với đơn vị xử lỦ chất thải nguy 

hại tại quốc gia nhập khẩu;  

- Các tài liệu, giấy tờ có liên quan tới các thông tin theo quy định tại Đơn 
đăng kỦ vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại. 

Chi tiết quy định tại Điều 22 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại 

- Trình tự thực hiện 
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ĐăﾐgàkýàvậﾐàIhu┞ểﾐà┝u┞ZﾐàHiZﾐàgiớiàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

Văn phòng một cửa Bộ TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ
CổﾐgàthﾚﾐgàtiﾐàﾏộtàIửaàケuốIà

gia

Xem xét, kiểm tra hồ 
sơ

(Giấy phép liên quan, 

TT CTNH, TT nguồn 
thải, tuyến vận 

chuyển)

Hoàn thiện hồ 
sơ trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá 
hồ sơ

Hồàsơ:

- Đơﾐàđăﾐgàký
- ThﾚﾐgàH=oàvậﾐàIhu┞ểﾐ
- HợpàđồﾐgàvậﾐàIhu┞ểﾐ
- HìàvậﾐàIhu┞ểﾐ

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- ThﾚﾐgàH=oà
vậﾐàIhu┞ệﾐ
- Hợpàđồﾐgà
vậﾐàIhu┞ểﾐ
- Hồàsơàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ
- Giấ┞àphYpà
liZﾐàケuaﾐ
- Viàphạﾏà
h<ﾐhàIhｹﾐh

Lấy Ủ kiến Cơ quan 
thẩm quyền Công ước 

Basel c栄a quốc gia 
nhập khẩu và quốc gia 
quá cảnh CTNH (nếu 

có)

- ThﾚﾐgàH=oà
vậﾐàIhu┞ểﾐà
CTNH

Trao đổi hồ sơ

Kếtàケuả

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 22 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

c栄a Bộ TNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lỦ chất thải nguy hại 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

ĐăﾐgàkýàvậﾐàIhu┞ểﾐà┝u┞ZﾐàHiZﾐàgiớiàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạià - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

Hệ thống cổng TTĐT 
Bộ TNMT TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

CổﾐgàthﾚﾐgàtiﾐàﾏộtàIửaàケuốIà
gia

Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaàhồà
sơ

(Giấ┞àphYpàliZﾐàケuaﾐ, 

TT CTNH, TTàﾐguồﾐà
thải, tu┞ếﾐàvậﾐà

Ihu┞ểﾐ)

5. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

Kết quả

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

6. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

4.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh
3. CìDLàMﾚiàtヴườﾐg
4. CìDLàBảﾐàđồ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơ:

- Đơﾐàđăﾐgàký
- ThﾚﾐgàH=oàvậﾐàIhu┞ểﾐ
- HợpàđồﾐgàvậﾐàIhu┞ểﾐ
- HìàvậﾐàIhu┞ểﾐ

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- TTàﾐguồﾐàthải
- DịIhàvụàHảﾐàđồàケu┞àhoạIhà(hạàtầﾐgà
khﾚﾐgàgiaﾐàケuốIàgia)

- TTàtu┞ếﾐàvậﾐàIhu┞ểﾐ
- DịIhàvụàtヴaoàđổiàdữàliệuàvớiàCổﾐgàTTĐTà
ケuốIàgia
- DịIhàvụàtヴaoàđổiàdữàliệuàvớiàCổﾐgàthﾚﾐgà
tiﾐàIủaàI=IàIơàケuaﾐàthẩﾏàケu┞ềﾐàCﾚﾐgàướIà
Basel

- ThﾚﾐgàH=oàvậﾐà
Ihu┞ệﾐ
- Hợpàđồﾐgàvậﾐà
Ihu┞ểﾐ
- HồàsơàvậﾐàIhu┞ểﾐ
- Giấ┞àphYpàliZﾐà
quan

- Viàphạﾏàh<ﾐhà
Ihｹﾐh

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

3.Lấ┞àýàkiếﾐàCơàケuaﾐà
thẩﾏàケu┞ềﾐàCﾚﾐgà
ướIàBaselàIủaàケuốIà
giaàﾐhậpàkhẩuàv<à
ケuốIàgiaàケu=àIảﾐhà

CTNH (ﾐếuàIﾙ)

- ThﾚﾐgàH=oà
vậﾐàIhu┞ểﾐà
CTNH

Trao đổi hồ sơ

Kếtàケuả

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin nguồn thải và chất thải nguy hại: tra cứu từ CSDL Môi trường 

+ Thông tin về phương tiện vận chuyển, tuyến đường vận chuyển: tra cứu 

từ dịch v映 khai thác thông tin các tuyến đường giao thông từ CSDL Giao thông 
vận tải (Bộ Giao thông vận tải) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Lấy xác nhận cho phép c栄a các cơ quan thẩm quyền Công ước 

Basel c栄a quốc gia nhập khẩu và quá cảnh 
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Hồ sơ và thông tin cần thiết được gửi qua cổng dịch v映 trao đổi dữ liệu 

trong cổng TTĐT Bộ TNMT với dịch v映 c栄a các cơ quan thẩm quyền Công ước 

Basel c栄a quốc gia nhập khẩu và quá cảnh. Thông tin xác nhận cho phép vận 

chuyển c栄a các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel c栄a quốc gia nhập khẩu và 
quá cảnh sẽ trả lại cổng TTĐT Bộ và chuyển cho Tổng c映c Môi trường để làm 
th栄 t映c cấp phép. 

- Bước 4: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin nguồn thải và chất thải nguy hại: tra cứu từ CSDL Môi trường 

+ Thông tin về phương tiện vận chuyển, tuyến đường vận chuyển: tra cứu 

từ dịch v映 khai thác thông tin các tuyến đường giao thông từ CSDL Giao thông 
vận tải (Bộ Giao thông vận tải) 

+ Văn bản chấp thuận c栄a các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel nơi vận 

chuyển CTNH qua: trao đổi qua cổng TTĐT c栄a các cơ quan liên quan. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra thông tin chất 

thải nguy hại, nguồn thải 

CSDL Môi trường 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

  - Kiểm tra thông tin 
phương tiện: ch栄 đăng kỦ, 
đăng kiểm, ... 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

  - Kiểm tra thông tin quá 
trình vận chuyển 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 
CSDL Môi trường 



145 

  - Dịch v映 trao đổi dữ liệu 

với Cổng TTĐT quốc gia 

 

  - Dịch v映 trao đổi dữ liệu 

với Cổng thông tin c栄a các 
cơ quan thẩm quyền Công 
ước Basel 

 

2.5.35. Cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại 
a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lỦ chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015  
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Ph映 l映c 9.C. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quản lỦ CTNH (ban hành kèm 
theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT); 

+ Ph映 l映c 9.D. Bảng tổng hợp kết quả đào tạo (ban hành kèm theo Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT); 

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân c栄a các đối tượng cấp Chứng chỉ; 
+ Bản sao các văn bản, giấy tờ có liên quan đến quy định tại Điều 30 Thông 

tư 36/2015/TT-BTNMT. 

Chi tiết quy định tại Điều 30 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại 

- Trình tự thực hiện 

CấpàIhứﾐgàIhỉàケuảﾐàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ 
sơ

(Định danh giảng 
viên, học sinh; TT 

văn bằng)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ
Hồàsơ:

- Đơﾐà┞ZuàIầuàIấpàIhứﾐgà
ﾐhậﾐ
- Bảﾐgàtổﾐgàhợpàkếtàケuảà
đ<oàtạo
- BảﾐàsaoàCMT
- VăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉ

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- Bảﾐgàtổﾐgàhợpàkếtàケuảà
đ<oàtạo
- BảﾐàsaoàCMT
- VăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉ
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Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 32 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

c栄a Bộ TNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lỦ chất thải nguy hại 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

CấpàIhứﾐgàIhỉàケuảﾐàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạià- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaà
hồàsơ

(Địﾐhàdaﾐhàgiảﾐgà
viZﾐ, họIàsiﾐh; TTàvăﾐà
HằﾐgàgiảﾐgàviZﾐ, Giấ┞à

phYpàliZﾐàケuaﾐ)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh
3. CìDLàD>ﾐàIư
4. CìDLàĐ<oàtạo

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┞ZuàIầuàIấpàIhứﾐgà
ﾐhậﾐ
- Bảﾐgàtổﾐgàhợpàkếtàケuảàđ<oà
tạo
- BảﾐàsaoàCMT
- VăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉàgiảﾐgà
viZﾐ

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàđịﾐhàdaﾐhàgiảﾐgàviZﾐ, họIàsiﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàvăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉàđ<oàtạo

- Bảﾐgàtổﾐgàhợpàkếtàケuảà
đ<oàtạo
- VăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉà
IủaàgiảﾐgàviZﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin định danh giảng viên, học sinh: tra cứu từ CSDL Dân cư 

+ Thông tin bằng cấp, chứng chỉ c栄a giảng viên: tra cứu từ CSDL Đào tạo 

(nếu có - được cung cấp bởi Bộ GD&ĐT, Bộ TNMT, ...) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin định danh giảng viên, học sinh: tra cứu từ CSDL Dân cư 

+ Thông tin bằng cấp, chứng chỉ c栄a giảng viên: tra cứu từ CSDL Đào tạo 

(nếu có - được cung cấp bởi Bộ GD&ĐT, Bộ TNMT, ...) 
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d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

  - Kiểm tra định danh giảng 

viên, học viên 

CSDL Dân cư 

  - Kiểm tra thông tin văn 
bằng, chứng chỉ 

CSDL Đào tạo - được cung 

cấp bởi Bộ GD&ĐT, Bộ 

TNMT, ... (nếu có) 

2.5.36. Cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại 
a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lỦ chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015  
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Trường hợp cấp lại: Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ quản lỦ CTNH (mẫu 

quy định tại Ph映 l映c 9.E) 

+ Trường hợp cấp theo quy định tại Khoản 5 Điều 32 Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT: Đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ quản lỦ CTNH (mẫu quy 

định tại Ph映 l映c 9.Đ) và Giấy xác nhận c栄a nơi làm việc 

Chi tiết quy định tại Điều 32 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại 

- Trình tự thực hiện 
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CấpàlạiàIhứﾐgàIhỉàケuảﾐàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ 
sơ

(Định danh; TT văn 
bằng)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Đơﾐà┞ZuàIầuàIấpàlạià
Ihứﾐgàﾐhậﾐ
- X=Iàﾐhậﾐàﾐơiàl<ﾏàviệI
- VăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉ

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàQu┞ếtàđịﾐhàphZà
du┞ệt
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- X=Iàﾐhậﾐàﾐơiàl<ﾏàviệIà
v<àkiﾐhàﾐghiệﾏ
- VăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉ

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 32 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

c栄a Bộ TNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lỦ chất thải nguy hại 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

CấpàlạiàIhứﾐgàIhỉàケuảﾐàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạià- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaà
hồàsơ

(Địﾐhàdaﾐh; TTàvăﾐà
HằﾐgàgiảﾐgàviZﾐ, Giấ┞à

IhứﾐgàﾐhậﾐàliZﾐà
quan)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 

chứng nhận… 
đóng gói gửi sang 

HT QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh
3. CìDLàD>ﾐàIư
4. CìDLàĐ<oàtạo

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┞ZuàIầuàIấpàlạiàIhứﾐgà
ﾐhậﾐ
- X=Iàﾐhậﾐàﾐơiàl<ﾏàviệI
- VăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉ

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐàđịﾐhàdaﾐhàﾐgườià┞ZuàIầuàIấpà
IhứﾐgàIhỉ
- ThﾚﾐgàtiﾐàvăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉàđ<oàtạo

- X=Iàﾐhậﾐàﾐơiàl<ﾏàviệIà
v<àkiﾐhàﾐghiệﾏ
- VăﾐàHằﾐgàIhứﾐgàIhỉ
- TTàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin định danh người yêu cầu cấp lại chứng chỉ: tra cứu từ CSDL 

Dân cư 

+ Thông tin bằng cấp, chứng chỉ c栄a người yêu cầu cấp chứng chỉ: tra cứu 

từ CSDL Đào tạo (nếu có - được cung cấp bởi Bộ GD&ĐT, Bộ TNMT, ...) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 
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- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin định danh người yêu cầu cấp lại chứng chỉ: tra cứu từ CSDL 

Dân cư 

+ Thông tin bằng cấp, chứng chỉ c栄a người yêu cầu cấp chứng chỉ: tra cứu 

từ CSDL Đào tạo (nếu có - được cung cấp bởi Bộ GD&ĐT, Bộ TNMT, ...) 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

  - Kiểm tra định danh giảng 

viên, học viên 

CSDL Dân cư 

  - Kiểm tra thông tin văn 
bằng, chứng chỉ 

CSDL Đào tạo - được cung 

cấp bởi Bộ GD&ĐT, Bộ 

TNMT, ... (nếu có) 

2.5.37. Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không 
ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại chất thải nguy hại/Giấy phép quản 
lý chất thải nguy hại 
a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lỦ chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015   
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ báo cáo 
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Chi tiết quy định tại Điều 9 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại 

- Trình tự thực hiện 

ChấpàthuậﾐàviệIàsửàdụﾐgàI=IàphươﾐgàtiệﾐàvậﾐàIhu┞ểﾐàkhﾚﾐgàghiàtヴoﾐgàGiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạiàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại/Giấ┞àphYpàケuảﾐàlýà
Ihấtàthảiàﾐgu┞àhại

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ 
sơ

(TT phương tiện)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Đơﾐà┞ZuàIầu
- Hồàsơàphươﾐgàtiệﾐ

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàGiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

TTàphươﾐgà
tiệﾐ

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 9 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT c栄a 

Bộ TNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lỦ chất thải nguy hại 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

ChấpàthuậﾐàviệIàsửàdụﾐgàI=IàphươﾐgàtiệﾐàvậﾐàIhu┞ểﾐàkhﾚﾐgàghiàtヴoﾐgàGiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạiàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại/Giấ┞àphYpàケuảﾐàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạià - địﾐhà
hướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaà
hồàsơ

(Giấ┞àphYpàđ?àIấp, TT 

phươﾐgàtiệﾐ)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh
3. CìDLàGiaoàthﾚﾐgàvậﾐàtải

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┞ZuàIầu
- Hồàsơàphươﾐgàtiệﾐ

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh
- ThﾚﾐgàtiﾐàphươﾐgàtiệﾐàvậﾐàIhu┞ểﾐ

TTàphươﾐgàtiệﾐ

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về phương tiện vận chuyển: tra cứu từ dịch v映 khai thác thông 
tin các phương tiện giao thông từ CSDL Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận 

tải) 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 
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- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 

+ Thông tin về phương tiện vận chuyển: tra cứu từ dịch v映 khai thác thông 
tin các phương tiện giao thông từ CSDL Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận 

tải) 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

  - Kiểm tra thông tin 
phương tiện: ch栄 đăng kỦ, 
đăng kiểm, ... 

CSDL Giao thông vận tải (nếu 

có) 

2.5.38. Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không 
có trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy 
hại 
a) Căn cứ pháp lỦ 

-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lỦ chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015   
b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản gửi cơ quan cấp phép về việc liên kết chuyển giao trách nhiệm 

xử lỦ CTNH; 
+ Hợp đồng liên kết giữa hai bên. 
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Chi tiết quy định tại Điều 9 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ TNMT ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại 

- Trình tự thực hiện 

ChấpàthuậﾐàliZﾐàkếtàđểàIhu┞ểﾐàgiaoàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạiàkhﾚﾐgàIﾙàtヴoﾐgàGiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại/Giấ┞àphYpàケuảﾐàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Cơàケuaﾐ/Đơﾐàvịàliêﾐàケuaﾐ

Xem xét, kiểm tra hồ 
sơ

(Giấy phép đã cấp)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Phê duyệt

Đánh giá hồ sơ

Hồàsơ:

- Đơﾐà┞ZuàIầu
- HợpàđồﾐgàIhu┞ểﾐàgiao

Giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- DựàthảoàGiấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ
- Kếtàケuả đ=ﾐhàgi=àhồàsơ

Kếtàケuảà
đ=ﾐhàgi=

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- Giấ┞àĐKàkiﾐhà
doanh

- TTàThuế, t<iàkhoảﾐà
ﾐg>ﾐàh<ﾐg

- Giấ┞àphYpà
đ?àIấp
- Hợpàđồﾐgà
Ihu┞ểﾐàgiao

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều 9 thông tư số 36/2015/TT-BTNMT c栄a 

Bộ TNMT ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lỦ chất thải nguy hại 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

ChấpàthuậﾐàliZﾐàkếtàđểàIhu┞ểﾐàgiaoàIhấtàthảiàﾐgu┞àhạiàkhﾚﾐgàIﾙàtヴoﾐgàGiấ┞àphYpà┝ửàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại/Giấ┞àphYpàケuảﾐàlýàIhấtàthảiàﾐgu┞àhại - địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... TổﾐgàcụcàMôiàtヴườﾐg Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏàtヴaà
hồàsơ

(Giấ┞àphYpàđ?àIấp)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xửàlýàﾐghĩaàvụà
t<iàIhｹﾐhà

(Ihiàtiếtàtạiàケu┞à
tヴｸﾐhà┝ửàlýàﾐghĩaà
vụàt<iàIhｹﾐh)

5. PhZàdu┞ệtà
(Ihiàtiếtàtạià

ケu┞àtヴｸﾐhàphZà
du┞ệtàhồàsơà

tヴｸﾐh)

3.Đ=ﾐhàgi=àhồàsơ
Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành 

chính
1. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT
2. CìDLàXửàphạtàh<ﾐhàIhｹﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảo giấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐ
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┞ZuàIầu
- HợpàđồﾐgàIhu┞ểﾐàgiao

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- ThﾚﾐgàtiﾐàGiấ┞àphYpàTNMT
- Thﾚﾐgàtiﾐà┝ửàlýàviàphạﾏàh<ﾐhàIhｹﾐh

- Giấ┞àphYpàđ?à
Iấp
- Hợpàđồﾐgà
Ihu┞ểﾐàgiao

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Bước 1: xem xét, kiểm tra hồ sơ 

+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Quản lỦ hồ sơ số trên hệ thống 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ 

+ Quản lỦ thông tin đánh giá hồ sơ: hệ thống hỗ trợ lập lịch làm việc, lên 
danh sách chuyên gia, quản lỦ các tài liệu trung gian trong quá trình đánh giá, ... 
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+ Thông tin các giấy phép đã cấp liên quan: tra cứu trên hệ thống dựa trên 
dịch v映 khai thác CSDL Giấy phép TNMT 

+ Thông tin về vi phạm hành chính: tra cứu từ CSDL Xử phạt hành chính 
(nếu có) 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 

STT Nghiệp v映 
Yêu cầu dịch v映 

CNTT 
Yêu cầu CSDL 

1 Kiểm tra hồ sơ, 
thẩm định hồ sơ 

- Tra cứu giấy chứng nhận 

đã cấp 

CSDL Giấy phép TNMT 

  - Kiểm tra các vi phạm 

hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp 

phép 

CSDL Xử phạt hành chính 

 

2.6. Lĩnh vực khí tượng th栄y văn 

2.6.1. Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên 
dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

a) Căn cứu pháp lỦ 

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng th栄y văn; 

- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 c栄a Bộ 
Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động c栄a 
công trình Khí tượng th栄y văn chuyên dùng. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng thuỷ 
văn chuyên dùng; 

- Báo cáo chi tiết về m映c đích, yêu cầu c栄a việc xây dựng và quy mô 
công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; 

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn c栄a 
người ph映 trách kỹ thuật hoặc cá nhân; 

- Giấy chứng nhận quyền sử d映ng đất, hoặc hợp đồng thuê đất c栄a công 
trình có công chứng; 

- Hồ sơ c栄a công trình: 
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+ Đối với công trình khí tượng: Sơ hoạ địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu 
vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét; Sơ đồ bố trí mặt bằng 
công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc); Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có); Mô 
tả ảnh hưởng c栄a các vật che chắn công trình. 

+ Đối với công trình thuỷ văn: Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công 
trình; Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc); Cao độ sử d映ng 
(quốc gia, hoặc giả định). 

b2) Trình tự các bước thực hiện: Khoản III. M映c 3 tại Thông tư số 

11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 

Cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - định hướng tin 
học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép
- Hồ sơ c栄a công trình
- ...

Giấy phép (số,giấy)

hoặc văn bản từ chối cấp 
phép

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên quan khác

Kết quả 
thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Phối hợp xử lỦ

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - định hướng tin 
học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Cơ quan/Đơn vị liên quan

1. Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

(Sơ hoạ địa hình, Sơ 
đồ bố trí mặt bằng,...)

4. Hoàn thiện hồ sơ trình 
(lập tờ trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói gửi sang 

HT QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính 

(tính và thanh toán 

trên hệ thống)

5. Phê duyệt (cho ý 

kiến, kỦ số xác nhận, 

luân chuyển…)

3. Thẩm định hồ sơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế

Kết quả
(số, giấy)

- Tờ trình
- Dự thảo giấy phép
- Văn bản liên quan

Kết quả thẩm 
định

Hồ sơ (số hoá/giấy):

- Đơn xin cấp phép
- Hồ sơ c栄a công trình
- ... - Định danh

- Thông tin thanh toán

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin toàn bộ HS

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 
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- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin địa hình, th栄y hệ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về công trình 
KTTV 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Doanh nghiệp 

- Giấy phép 

- Hồ sơ cấp phép 

- Địa hình 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

2.6.2. Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn 
chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

a) Căn cứu pháp lỦ 

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng th栄y văn; 

- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình Khí 
tượng th栄y văn chuyên dùng. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép; 

- Giấy phép bị rách nát, hư hỏng cho cơ quan th映 lỦ hồ sơ cấp phép. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: Khoản III. M映c 5. Điểm b) tại Thông tư số 

11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007. 
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Cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại 
giấy phép
- Giấy phép bị rách nát, 
hư hỏng

Giấy phép (số,giấy)

hoặc văn bản từ chối cấp 
lại

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - định hướng tin 
học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL Cấp phép

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn đề nghị cấp 
lại giấy phép, Giấy phép)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại 
giấy phép
- Giấy phép bị rách nát, 
hư hỏng

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Kết quả
(số, giấy)

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Doanh nghiệp 

- Giấy phép 

- Hồ sơ cấp phép 
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2.6.3. Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng 
thủy văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

a) Căn cứu pháp lỦ 

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng th栄y văn; 

- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình Khí 
tượng th栄y văn chuyên dùng. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép; 

- Báo cáo tình hình hoạt động c栄a công trình khí tượng thuỷ văn chuyên 
dùng kể từ khi được cấp giấy phép; 

- Giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: Khoản III. M映c 4. Điểm b) tại Thông tư số 

11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007. 

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

Đơn đề nghị điều chỉnh; 

Giấy phép; Báo cáo tình 

hình hoạt động c栄a công 
trình

Giấy phép (số,giấy)

hoặc văn bản từ chối cấp 
phép

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên quan khác

Kết quả 
thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Phối hợp xử lỦ
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - 
định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn, Giấy phép,..)

4. Hoàn thiện hồ sơ trình (lập 
tờ trình, dự thảo giấy phép… 

đóng gói gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính 

(tính và thanh toán trên 

hệ thống)

5. Phê duyệt (cho ý 

kiến, kỦ số xác nhận, 

luân chuyển…)

3. Thẩm định hồ sơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL Cấp phép

Kết quả
(số, giấy)

- Tờ trình
- Dự thảo giấy phép
- Văn bản liên quan

Kết quả thẩm 
định

Hồ sơ (số hoá/giấy):

Đơn đề nghị điều chỉnh; 

Giấy phép; Báo cáo tình 

hình hoạt động c栄a công 
trình

- Định danh
- Thông tin thanh toán

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin toàn bộ HS

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin địa hình, th栄y hệ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về công trình 
KTTV 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Doanh nghiệp 

- Giấy phép 

- Hồ sơ cấp phép 

- Địa hình 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

2.6.4. Gia hạn nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng 
thủy văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

a) Căn cứu pháp lỦ 

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng th栄y văn; 
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- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình Khí 
tượng th栄y văn chuyên dùng. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị gia hạn nội dung giấy phép; 

- Báo cáo tình hình hoạt động c栄a công trình khí tượng thuỷ văn chuyên 
dùng kể từ khi được cấp giấy phép; 

- Giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: Khoản III. M映c 4. Điểm b) tại Thông tư số 

11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007. 

Gia hạn nội dung giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

Đơn đề nghị gia hạn; 

Giấy phép; Báo cáo tình 

hình hoạt động c栄a công 
trình

Giấy phép (số,giấy)

hoặc văn bản từ chối cấp 
phép

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên quan khác

Kết quả 
thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Phối hợp xử lỦ

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Gia hạn nội dung giấy phép hoạt động c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp - định 
hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn, Giấy phép,..)

4. Hoàn thiện hồ sơ trình (lập 
tờ trình, dự thảo giấy phép… 

đóng gói gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 
(tính và thanh toán trên hệ 

thống)

5. Phê duyệt (cho ý 

kiến, kỦ số xác nhận, 

luân chuyển…)

3. Thẩm định hồ sơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL Cấp phép

Kết quả
(số, giấy)

- Tờ trình
- Dự thảo giấy phép
- Văn bản liên quan

Kết quả thẩm 
định

Hồ sơ (số hoá/giấy):

Đơn đề nghị gia hạn; 

Giấy phép; Báo cáo tình 

hình hoạt động c栄a công 
trình

- Định danh
- Thông tin thanh toán

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin toàn bộ HS

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  
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d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin địa hình, th栄y hệ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về công trình 
KTTV 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Doanh nghiệp 

- Giấy phép 

- Hồ sơ cấp phép 

- Địa hình 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

2.6.5. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

a) Căn cứu pháp lỦ 

- Luật khí tượng th栄y văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 c栄a Chính ph栄 
hướng dẫn Luật khí tượng th栄y văn. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ:  

- Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với tổ chức: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn 
theo Mẫu số 2 Ph映 l映c kèm theo Nghị định số 38/NĐ-CP; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết 
định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh c栄a tổ chức; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, 
chứng chỉ và hợp đồng lao động c栄a đội ngũ nhân viên; 

+ Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, 
cảnh báo khí tượng th栄y văn; quy trình quản lỦ, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh 
báo; 
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+ Bản khai kinh nghiệm công tác c栄a nhân viên tham gia dự báo, cảnh báo, 
có xác nhận c栄a cơ quan, tổ chức quản lỦ nhân sự nơi đã từng làm việc. 

- Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với cá nhân: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn 
theo Mẫu số 2 Ph映 l映c kèm theo Nghị định số 38/NĐ-CP; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, 
chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép hoạt động dự 
báo, cảnh báo; 

+ Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, 
cảnh báo khí tượng th栄y văn; quy trình quản lỦ, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh 
báo; 

+ Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận c栄a cơ quan, tổ chức quản lỦ 
nhân sự nơi đã từng làm việc. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương II. Điều 16, 17. c栄a Nghị định 

38/2016/NĐ-CP. 

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép
- Bản khai cơ sở vật chất
- ...

Giấy phép (số,giấy)

hoặc văn bản từ chối cấp 
phép

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên quan khác

Kết quả 
thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Phối hợp xử lỦ
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

(Cơ sở vật chất, quy 

trình kỹ thuật dự 
báo,...)

4. Hoàn thiện hồ sơ trình 
(lập tờ trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói gửi sang 

HT QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 
(chi tiết tại quy trình xử lỦ 

nghĩa v映 tài chính)

5. Phê duyệt (chi tiết 
tại quy trình phê 

duyệt hồ sơ trình)

3. Thẩm định hồ sơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL Giấy phép

Kết quả
(số, giấy)

- Tờ trình
- Dự thảo giấy phép
- Văn bản liên quan

Kết quả thẩm 
định

Hồ sơ (số hoá/giấy):

- Đơn xin cấp phép
- Bản khai cơ sở vật chất
- ... - Định danh

- Thông tin thanh toán

Dịch v映:

- Tra cứu thông tin 
doanh nghiệp
- Tra cứu thông tin công 
dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin toàn bộ HS

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Dịch v映 tra cứu quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn  

- Dịch v映 tra cứu quy trình quản lỦ, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Giấy phép 

- Hồ sơ cấp phép 

- Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn  

- Quy trình quản lỦ, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

2.6.6. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 
khí tượng thủy văn 

a) Căn cứu pháp lỦ 

- Luật khí tượng th栄y văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 
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- Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 c栄a Chính ph栄 
hướng dẫn Luật khí tượng th栄y văn. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép theo Mẫu số 2 
Ph映 l映c kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP; 

- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn kể từ 
khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo 
Mẫu số 3 Ph映 l映c kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP; 

- Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 
th栄y văn đã được cấp. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương II. Điều 16, 17. c栄a Nghị định 

38/2016/NĐ-CP. 

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ:

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ 
sung hoặc gia hạn giấy 
phép; Báo cáo tình hình 

hoạt độngdự báo, cảnh 
báo khí tượng th栄y văn

Giấy phép (số,giấy)

hoặc văn bản từ chối cấp 
phép

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên quan khác

Kết quả 
thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Phối hợp xử lỦ
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn, Giấy phép,..)

4. Hoàn thiện hồ sơ trình (lập 
tờ trình, dự thảo giấy phép… 

đóng gói gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 
(chi tiết tại quy trình xử lỦ 

nghĩa v映 tài chính)

5. Phê duyệt 
(chi tiết tại quy trình 

phê duyệt hồ sơ trình)

3. Thẩm định hồ sơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL Giấy phép

Kết quả
(số, giấy)

- Tờ trình
- Dự thảo giấy phép
- Văn bản liên quan

Kết quả thẩm 
định

Hồ sơ (số hoá/giấy):

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ 
sung hoặc gia hạn giấy 
phép; Báo cáo tình hình 

hoạt độngdự báo, cảnh 
báo khí tượng th栄y văn

- Định danh
- Thông tin thanh toán

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin toàn bộ HS

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Giấy phép 

- Hồ sơ cấp phép 

2.6.7. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

a) Căn cứu pháp lỦ 

- Luật khí tượng th栄y văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 c栄a Chính ph栄 
hướng dẫn Luật khí tượng th栄y văn. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 

báo khí tượng th栄y văn theo Mẫu số 2 Ph映 l映c kèm theo Nghị định số 38/NĐ-CP. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương II. Điều 18. c栄a Nghị định 

38/2016/NĐ-CP. 
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Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại 
giấy phép

Giấy phép (số, giấy)

hoặc văn bản từ chối cấp 
lại

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổng c映c Khí tượng Thuỷ văn Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL Giấy phép

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn đề nghị cấp 
lại giấy phép, Giấy phép)

3. Hoàn thiện hồ 
sơ trình

Kết quả

2. Xử lỦ nghĩa v映 tài chính
(chi tiết tại quy trình xử lỦ 

nghĩa v映 tài chính)

5. Phê duyệt
(chi tiết tại quy trình 

phê duyệt hồ sơ trình)

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại 
giấy phép

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo giấy phép
- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Kết quả
(số, giấy)

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Giấy phép 

- Hồ sơ cấp phép 
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2.7. Lĩnh vực biến đổi khí hậu 

2.7.1. Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát 
triển sạch (CDM) 
a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 03 năm 2014 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê 
duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

- Một (01) bộ tiếng Việt PIN theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 8 kèm 
Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT. 

- Văn bản c栄a các bên xây dựng dự án đề nghị xem xét và cấp Thư xác 
nhận PIN theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 1 kèm Thông tư số 
15/2014/TT-BTNMT. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Điều 8. c栄a Thông tư số 15/2014/TT-

BTNMT. 

Cấp Thư xác nhận Tài liệu Ủ tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM) 

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... C映c Biến đổi khí hậu Các bên có liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

- Tài liệu tiếng Việt PIN
- Văn bản đề nghị cấp 
Thư xác nhận PIN

Thư xác nhận (số,giấy)

hoặc văn bản từ chối cấp 
phép

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Thư xác nhận
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên quan khác

Kết quả 
thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Phối hợp xử lỦ
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấp Thư xác nhận Tài liệu Ủ tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM) - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... C映c Biến đổi khí hậu Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

(Nội dung tài liệu, 

văn bản đề nghị)

4. Hoàn thiện hồ sơ trình 
(lập tờ trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói gửi sang 

HT QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính 

(tính và thanh toán 

trên hệ thống)

5. Phê duyệt (cho ý 

kiến, kỦ số xác nhận, 

luân chuyển…)

3. Thẩm định hồ sơ
Hỗ trợ xử lỦ giải 

quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL cấp Thư xác 
nhận, cấp Thư phê duyệt 
dự án CDM

Kết quả
(số, giấy)

- Tờ trình
- Dự thảo Thư xác nhận
- Văn bản liên quan

Kết quả thẩm 
định

Hồ sơ (số hoá/giấy):

- Tài liệu tiếng Việt PIN
- Văn bản đề nghị cấp 
Thư xác nhận PIN - Định danh

- Thông tin thanh toán

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin toàn bộ HS

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Dịch v映 tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Dịch v映 tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án CDM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Hồ sơ cấp phép 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

- Địa lỦ, hành chính quốc gia 

- Đánh giá tác động môi trường 

- Dự án CDM 
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2.7.2. Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động 
(PoA-DD) theo CDM 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 03 năm 2014 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê 
duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

- Căn cứ vào loại hình dự án, các bên xây dựng dự án lập PDD, PoA-

DD và CPA-DD theo các mẫu quy định tại các Ph映 l映c 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kèm Thông tư số 15/2014/TT-

BTNMT. 

- Văn bản c栄a các bên xây dựng dự án đề nghị xem xét cấp Thư phê 
duyệt PDD hoặc PoA-DD theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 2 kèm Thông 
tư số 15/2014/TT-BTNMT. 

- Bản sao có chứng thực văn bản nhận xét c栄a các bên liên quan trực 
tiếp chịu tác động từ các hoạt động dự án theo mẫu quy định tại Ph映 
l映c 3 kèm Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT. 

- Bản sao có chứng thực Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác 
động môi trường hoặc Thông báo về việc chấp nhận đăng kỦ Bản cam 
kết bảo vệ môi trường cùng Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường. 

- Đối với các dự án phát điện lên lưới điện quốc gia phải có văn bản 
nhất trí về nguyên tắc c栄a Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với việc 
đấu nối lên lưới điện quốc gia. 

- Bản sao có chứng thực các loại giấy phép và văn bản cần thiết có liên 
quan đến hoạt động chuyên môn c栄a dự án theo quy định hiện hành. 

- Báo cáo kỹ thuật hoặc báo cáo thẩm định PDD hoặc PoA-DD c栄a 
DOE. 

- Giấy 栄y quyền c栄a nhà đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư trong nước 
về việc thực hiện các nghĩa v映 đăng kỦ và nộp lệ phí CER trong trường 
hợp nhà đầu tư nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Điều 10. c栄a Thông tư số 15/2014/TT-

BTNMT. 
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Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động (PoA-DD) theo CDM Cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình khí 
tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... C映c Biến đổi khí hậu
Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước 
khung c栄a Liên hợp quốc về biến 

đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Bản  PDD, PoA-DD và 

CPA-DD tiếng Việt 
(tiếng Anh)

- Báo cáo Đánh giá tác 
động môi trường
- ...

Thư phê duyệt PDD 
hoặc PoA-DD (số, giấy)

hoặc văn bản từ chối 

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Thư phê duyệt 
PDD hoặc PoA-DD

- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Phối hợp xử lỦ

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động (PoA-DD) theo CDM - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... C映c Biến đổi khí hậu Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL cấp Thư xác 
nhận, cấp Thư phê duyệt 
dự án CDM
Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Bản  PDD, 

PoA-DD)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Bản  PDD, PoA-DD và 

CPA-DD tiếng Việt 
(tiếng Anh)

- Báo cáo Đánh giá tác 
động môi trường
- ...

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Thư phê duyệt 
PDD hoặc PoA-DD

- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Kết quả
(số, giấy)

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Dịch v映 tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Dịch v映 tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin dựa trên hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 
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- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án CDM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Hồ sơ cấp phép 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

- Địa lỦ, hành chính quốc gia 

- Đánh giá tác động môi trường 

- Giấy phép 

- Phát thải lưới điện Việt Nam 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án CDM 

2.7.3. Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 03 năm 2014 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê 
duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị gia hạn Thư phê duyệt theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 5 
kèm Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT; 

- Thư phê duyệt đã được cấp; 

- Các Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 
15 c栄a Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Điều 12. Khoản 3. c栄a Thông tư số 

15/2014/TT-BTNMT. 
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Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD 

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... C映c Biến đổi khí hậu

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn 
Thư phê duyệt
- Thư phê duyệt đã được 
cấp
- Các Báo cáo tình hình 

thực hiện dự án

Quyết định gia hạn Thư 
phê duyệt (số, giấy)

hoặc văn bản từ chối 

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo quyết định gia hạn 
Thư phê duyệt 
- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... C映c Biến đổi khí hậu Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL cấp Thư xác 
nhận, cấp Thư phê duyệt 
dự án CDM
Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn đề nghị, 

các báo cáo tình hình 

thực hiện dự án)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn 
Thư phê duyệt
- Thư phê duyệt đã được 
cấp
- Các Báo cáo tình hình 

thực hiện dự án

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo quyết định gia hạn 
Thư phê duyệt
- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Kết quả
(số, giấy)

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án CDM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 
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- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Hồ sơ cấp phép 

- Đánh giá tác động môi trường 

- Giấy phép 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án CDM 

2.7.4. Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 03 năm 2014 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê 
duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị gia hạn Thư phê duyệt theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 5 
kèm Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT; 

- Thư phê duyệt đã được cấp; 

- Các Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 
15 c栄a Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT; 

- PDD hoặc PoA-DD sửa đổi bổ sung phù hợp với nội dung xin điều 
chỉnh và các văn bản có liên quan. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Điều 13. Khoản 4. c栄a Thông tư số 

15/2014/TT-BTNMT. 

Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD 

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... C映c Biến đổi khí hậu

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh 
nội dung Thư phê duyệt
- Thư phê duyệt đã được 
cấp
- Các Báo cáo tình hình 

thực hiện dự án
- ...

Quyết định điều chỉnh 
nội dung Thư phê duyệt 
(số, giấy)

hoặc văn bản từ chối 

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo quyết định điều chỉnh nội 
dung Thư phê duyệt 
- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... C映c Biến đổi khí hậu Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL cấp Thư xác 
nhận, cấp Thư phê duyệt 
dự án CDM
Dịch v映:

- Cung cấp thông tin 
doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin 
công dân

- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, 

kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn đề nghị, các báo cáo 

tình hình thực hiện dự án, PDD hoặc 
PoA-DD sửa đổi bổ sung)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh 
nội dung Thư phê duyệt
- Thư phê duyệt đã được 
cấp
- Các Báo cáo tình hình 

thực hiện dự án
-...

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo quyết định điều chỉnh 
nội dung Thư phê duyệt
- Các văn bản liên quan khác

- Thông tin HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Kết quả
(số, giấy)

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Dịch v映 tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Dịch v映 tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Dịch v映 tra cứu thông tin giấy phép 

- Dịch v映 tra cứu thông tin dựa trên hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án CDM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Hồ sơ cấp phép 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

- Địa lỦ, hành chính quốc gia 

- Đánh giá tác động môi trường 
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- Giấy phép 

- Phát thải lưới điện Việt Nam 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án CDM 

2.7.5. Công nhận TPE 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế 

tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị công nhận TPE. 

- Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14.065 do IAF cấp theo tiêu chuẩn ISO 
14.064-2; hoặc chứng nhận là tổ chức nghiệp v映 c栄a Cơ chế CDM. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương II. Điều 6. c栄a Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT. 

Công nhận Bên thứ ba (TPE)

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

- Đơn đề nghị.
- Chứng nhận tiêu chuẩn 
ISO 14.065; hoặc chứng 
nhận là tổ chức nghiệp 
v映 c栄a Cơ chế CDM

Công nhận hoặc không 
công nhận TPE

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Thư xác 
nhận
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác

Kết quả 
thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả
Kết quả
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Công nhận Bên thứ ba (TPE) - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung đơn đề nghị)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Xử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

- Đơn đề nghị.
- Chứng nhận tiêu chuẩn 
ISO 14.065; hoặc chứng 
nhận là tổ chức nghiệp 
v映 c栄a Cơ chế CDM

Kết quả

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Thư xác 
nhận
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác

Kết quả 
thẩm định- Thông tin toàn bộ HS

- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL xây dựng và thực hiện dự án JMC

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin công dân
- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án JCM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án JCM 
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2.7.6. Tự nguyện rút công nhận TPE 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế 

tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: Yêu cầu qua thư điện tử bao gồm các thông tin sau: 

- Tên c栄a TPE muốn tự nguyện rút công nhận; 

- Chữ kỦ điện tử c栄a người đại diện; 

- Các lĩnh vực tự nguyện rút công nhận; 

- Thời điểm việc tự nguyện rút công nhận có hiệu lực. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương II. Điều 8. c栄a Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT. 

Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE)

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Kiểm tra, tổng 
hợp hồ sơ và trình Phê duyệt

Hồ sơ:

Qua thư điện tử các 
thông tin sau:

- Tên c栄a TPE muốn tự 
nguyện rút công nhận;

- Các lĩnh vực tự nguyện 
rút công nhận;

-...

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Thông tin TPE muốn tự 
nguyện rút công nhận
- Các văn bản liên quan 
khác
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE) - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL xây dựng và thực hiện dự án JMC

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin công dân
- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Kiểm tra, tổng 
hợp hồ sơ và trình Phê duyệt

Hồ sơ:

Qua thư điện tử các 
thông tin sau:

- Tên c栄a TPE muốn tự 
nguyện rút công nhận;

- Các lĩnh vực tự nguyện 
rút công nhận;

-...

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Thông tin TPE muốn tự 
nguyện rút công nhận
- Các văn bản liên quan 
khác

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án JCM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án JCM 
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2.7.7. Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, 
bổ sung 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế 

tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ:  

- Đối với phương pháp luận đề xuất lần đầu: 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương pháp luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 2 và 2ª ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-

BTNMT. 

- Đối với phương pháp luận sửa đổi bổ sung: 

+ Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương pháp luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 2 và 2ª ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-

BTNMT. 

+ Đơn đề nghị phê duyệt phương pháp luận sửa đổi bổ sung bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 3 và 3ª ban hành kèm theo Thông tư 
số 17/2015/TT-BTNMT. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương III. Điều 9. (Đề xuất và phê 
duyệt phương pháp luận)/ Điều 10. (Sửa đổi, bổ sung phương pháp luận) c栄a 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT. 

Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sung 

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Hoàn thiện hồ sơ trìnhXử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

Các bản đề nghị phê 
duyệt phương pháp luận/

Đơn đề xuất sửa đổi 
phương pháp luận

Phê duyệt hoặc không 
phê duyệt phương pháp 
luận/phương pháp luận 
sửa đổi 

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả
Kết quả

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Các bản đề nghị phê 
duyệt phương pháp 
luận/phương pháp luận 
đề xuất sửa đổi
- Tổng hợp Ủ kiến c栄a 
công chúng

- Các văn bản liên 
quan khác
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sung - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL xây dựng và thực hiện dự án JMC

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin công dân
- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung các bản đề 

nghị phê duyệt phương 
pháp luận/phương pháp 

luận đề xuất sửa đổi)

Hoàn thiện hồ sơ trìnhXử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

Các bản đề nghị phê 
duyệt phương pháp luận/

Đơn đề xuất sửa đổi 
phương pháp luận

Kết quả

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Các bản đề nghị phê 
duyệt phương pháp 
luận/phương pháp luận 
đề xuất sửa đổi
- Tổng hợp Ủ kiến c栄a 
công chúng

- Các văn bản liên 
quan khác

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 khảo sát và lấy Ủ kiến 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án JCM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Khảo sát và lấy Ủ kiến 

- Dự án JCM 
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2.7.8. Đăng ký và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCM 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế 

tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ:   

- Dự thảo Tài liệu thiết kế dự án (PDD) bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 4 và 4ª ban hành kèm theo Thông tư số 
17/2015/TT-BTNMT.  

- Bảng kế hoạch giám sát theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 5 và 5ª ban 
hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT. 

- Phương thức liên lạc (MoC) bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu 
quy định tại Ph映 l映c 6 và 6ª ban hành kèm theo Thông tư số 
17/2015/TT-BTNMT. 

- Báo cáo thẩm định PDD c栄a TPE bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo 
mẫu quy định tại Ph映 l映c 7 và 7ª ban hành kèm theo Thông tư số 
17/2015/TT-BTNMT. 

- Đơn đề nghị đăng kỦ dự án JCM bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo 
mẫu quy định tại Ph映 l映c 8 và 8ª ban hành kèm theo Thông tư số 
17/2015/TT-BTNMT. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương IV. Điều 11. c栄a Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT. 

Đăng kỦ và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCM

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Hoàn thiện hồ sơ trìnhXử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Dự thảo PDD
- Bảng kế hoạch giám 
sát

- Báo cáo thẩm định 
PDD c栄a TPE
- Đơn đề nghị đăng kỦ 
dự án JCM
-...

Phê duyệt hoặc không 
phê duyệt dự án kèm 
theo lý do 

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả
Kết quả

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Báo cáo thẩm định 
PDD c栄a TPE
- Đơn đề nghị đăng kỦ 
dự án JCM
- Tổng hợp Ủ kiến c栄a 
công chúng

- Các văn bản liên 
quan khác
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Đăng kỦ và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCM - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL xây dựng và thực hiện dự án JMC

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin công dân
- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn đề nghị 
đăng kỦ dự án JCM; Dự 

thảo PDD; Bảng kế 
hoạch giám sát,...)

Hoàn thiện hồ sơ trìnhXử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Kết quả

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả

Hồ sơ:

- Dự thảo PDD
- Bảng kế hoạch giám 
sát

- Báo cáo thẩm định 
PDD c栄a TPE
- Đơn đề nghị đăng kỦ 
dự án JCM
-...

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Báo cáo thẩm định 
PDD c栄a TPE
- Đơn đề nghị đăng kỦ 
dự án JCM
- Tổng hợp Ủ kiến c栄a 
công chúng

- Các văn bản liên 
quan khác

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Dịch v映 tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 khảo sát và lấy Ủ kiến 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án JCM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Địa lỦ, hành chính quốc gia 

- Đánh giá tác động môi trường 
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- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Khảo sát và lấy Ủ kiến 

- Dự án JCM 

2.7.9. Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ sung 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế 

tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ:   

- Đơn đề nghị sửa đổi PDD bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu quy 
định tại Ph映 l映c 9 và 9a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-

BTNMT. 

- Dự thảo PDD sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu 
quy định tại Ph映 l映c 4 và 4a ban hành kèm theo Thông tư số 
17/2015/TT-BTNMT. 

- Báo cáo thẩm định c栄a TPE bằng tiếng Việt và tiếng Anh (theo mẫu 
tại Ph映 l映c 7 và 7a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-

BTNMT. 

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương IV. Điều 12. c栄a Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT. 

Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ sung

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Hoàn thiện hồ sơ trìnhXử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị sửa đổi 
PDD

- Dự thảo PDD sửa đổi, 
bổ sung
 -Báo cáo thẩm định c栄a 
TPE

Phê duyệt hoặc không 
phê duyệt dự án kèm 
theo lý do 

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả
Kết quả

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Đơn đề nghị sửa đổi PDD
- Dự thảo PDD sửa đổi, bổ 
sung

- Báo cáo thẩm định c栄a TPE
- Tổng hợp Ủ kiến c栄a công 
chúng

- Các văn bản liên quan khác
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ sung - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL xây dựng và thực hiện dự án JMC

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin công dân
- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn, Dự 

thảo PDD sửa đổi, bổ 
sung; Báo cáo thẩm 

định c栄a TPE)

Hoàn thiện hồ sơ trìnhXử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Kết quả

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị sửa đổi 
PDD

- Dự thảo PDD sửa đổi, 
bổ sung
- Báo cáo thẩm định c栄a 
TPE Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Đơn đề nghị sửa đổi PDD
- Dự thảo PDD sửa đổi, bổ 
sung

- Báo cáo thẩm định c栄a TPE
- Tổng hợp Ủ kiến c栄a công 
chúng

- Các văn bản liên quan khác

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Dịch v映 tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án JCM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Địa lỦ, hành chính quốc gia 

- Đánh giá tác động môi trường 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 
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- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án JCM 

2.7.10. Hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án JCM 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế 

tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ:   

- Đối với yêu cầu thôi không tham gia dự án: 

+ Đơn thôi không tham gia dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu 
quy định tại Ph映 l映c 12 và 12a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-

BTNMT. 

+ Đơn đề nghị thay đổi nội dung MoC bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo 
mẫu quy định tại Ph映 l映c 10 và 10a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-

BTNMT. 

- Đối với yêu cầu h栄y đăng kỦ dự án: Đơn xin h栄y đăng kỦ dự án bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 11 và 11ª ban 

hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT.  

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương IV. Điều 13. c栄a Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT. 

H栄y đăng kỦ hoặc thôi không tham gia dự án JCM

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Kiểm tra, tổng 
hợp hồ sơ và trình

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đối với yêu cầu thôi 
không tham gia dự án: 

Đơn thôi không tham gia 
dự án, Đơn đề nghị thay 
đổi nội dung MoC
- Đối với yêu cầu h栄y 
đăng kỦ dự án: Đơn xin 
h栄y đăng kỦ dự án

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Đơn thôi không tham gia 
hoặc h栄y đăng kỦ dự án
- Các văn bản liên quan 
khác

Quyết định c栄a 曳y ban 
hỗn hợp về h栄y đăng kỦ 
dự án hoặc thôi không 
tham gia dự án

Thông báo kết quả
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

H栄y đăng kỦ hoặc thôi không tham gia dự án JCM
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL xây dựng và thực hiện dự án JMC

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin công dân
- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Kiểm tra, tổng 
hợp hồ sơ và trình

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đối với yêu cầu thôi 
không tham gia dự án: 

Đơn thôi không tham gia 
dự án, Đơn đề nghị thay 
đổi nội dung MoC
- Đối với yêu cầu h栄y 
đăng kỦ dự án: Đơn xin 
h栄y đăng kỦ dự án

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Đơn thôi không tham gia 
hoặc h栄y đăng kỦ dự án
- Các văn bản liên quan 
khác

Kết quả Thông báo kết quả

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án JCM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án JCM 
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2.7.11. Cấp tín chỉ cho dự án JCM 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế 

tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ:   

- Đơn đề nghị cấp tín chỉ c栄a bên tham gia dự án bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 13 và 13a ban hành kèm theo 
Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT. 

- Báo cáo giám sát dự án do ch栄 dự án thực hiện. 

- Báo cáo thẩm tra dự án c栄a TPE bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo 
mẫu quy định tại Ph映 l映c 14 và 14a ban hành kèm theo Thông tư số 
17/2015/TT-BTNMT.  

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương V. Điều 15. c栄a Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT. 

Cấp tín chỉ cho dự án JCM

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Hoàn thiện hồ sơ trìnhXử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp tín chỉ
- Báo cáo giám sát dự án 
- Báo cáo thẩm tra dự án 
c栄a TPE

Kết quả cấp tín chỉ

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Đơn đề nghị cấp tín chỉ
- Báo cáo giám sát dự án 
- Báo cáo thẩm tra dự án c栄a 
TPE

- Các văn bản liên quan khác
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấp tín chỉ cho dự án JCM - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL xây dựng và thực hiện dự án JMC

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin công dân
- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung Đơn, Báo 

cáo giám sát dự án, Báo 

cáo thẩm tra dự án c栄a 
TPE)

Hoàn thiện hồ sơ trìnhXử lỦ nghĩa v映 tài chính

Phê duyệt

Kết quả

- Thông tin toàn bộ HS
- Thông tin thực hiện nghĩa 
v映 tài chính

Thông báo kết quả

Hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp tín chỉ
- Báo cáo giám sát dự án 
- Báo cáo thẩm tra dự án 
c栄a TPE

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Đơn đề nghị cấp tín chỉ
- Báo cáo giám sát dự án 
- Báo cáo thẩm tra dự án c栄a 
TPE

- Các văn bản liên quan khác

- Định danh
- Thông tin thanh toán

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án JCM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án JCM 
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2.7.12. Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM 

a) Căn cứu pháp lỦ 

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06 tháng 4 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế 

tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: Đơn h栄y yêu cầu cấp tín chỉ bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 15 và 15a ban hành kèm theo Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT.  

b2) Trình tự các bước thực hiện: tại Chương V. Điều 16. c栄a Thông tư số 

17/2015/TT-BTNMT. 

H栄y yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM 

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Kiểm tra, tổng 
hợp hồ sơ và trình Phê duyệt

Hồ sơ: Đơn h栄y yêu cầu 
cấp tín chỉ

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Đơn h栄y yêu cầu cấp tín chỉ
- Các văn bản liên quan khác

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

H栄y yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Tổ Thư kỦ (C映c Biến đổi khí hậu) 曳y ban Hỗn hợp

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Doanh nghiệp
3. CSDL Thuế
4. CSDL xây dựng và thực hiện dự án JMC

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp
- Cung cấp thông tin công dân
- Tính thuế
- Thanh toán trực tuyến
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Kiểm tra, tổng 
hợp hồ sơ và trình Phê duyệt

Hồ sơ: Đơn h栄y yêu cầu 
cấp tín chỉ

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Đơn h栄y yêu cầu cấp tín chỉ
- Các văn bản liên quan khác
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d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân  

- (Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Dịch v映 quản lỦ thông tin dự án JCM 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư  

- Doanh nghiệp 

- Hồ sơ phối hợp giữa Bộ TNMT và các cơ quan liên quan 

- Dự án JCM 

2.7.13. Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC 

Đã triển khai dịch v映 công mức độ 4 trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia. 

2.7.14. Xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b

  

Đã triển khai dịch v映 công mức độ 4 trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia. 

2.7.15. Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC  

Đã triển khai dịch v映 công mức độ 4 trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia. 

2.8. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ 

2.8.1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; 

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực 

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh; 
+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn 

bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển d映ng, giấy tờ chứng 

minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm 

c栄a kỹ thuật trưởng; 
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+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn 
bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển d映ng c栄a các nhân 
viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; 

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công 
nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, 
công nghệ. 

- Trình tự thực hiện 

Cấpàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... ìởàTNMT CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Quảﾐàlý, ┝ửàlýàhồàsơ

NhậﾐàkếtàケuảàtừàCụIà
ĐoàđạIàv<àHảﾐàđồ

GửiàHiZﾐàHảﾐàthẩﾏàđịﾐhàv<àhồàsơThẩﾏàđịﾐhàhồàsơà┝iﾐà
IấpàphYpàhoạtàđộﾐgà

đoàđạIàHảﾐàđồ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
cấp phép

Tヴảàkếtàケuả

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàgiấ┞àphYpàhoạtà
độﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ;

+ Qu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlậpàhoặIàGiấ┞à
Ihứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh;

+ HồàsơàthﾚﾐgàtiﾐàIhu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaà
kỹàthuậtàtヴưởﾐg;

+ HồàsơàthﾚﾐgàtiﾐàIhu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaà
I=Iàﾐh>ﾐàviZﾐàkỹàthuật
+ Giàấ┞àtờàIhứﾐgàﾏiﾐhàI=IàIﾚﾐgà
ﾐghệ, thiếtàHịàđoàđạIàHảﾐàđồ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2017 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấpàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... ìởàTNMT CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Quảﾐàlý, ┝ửàlýàhồàsơ

NhậﾐàkếtàケuảàtừàCụIà
ĐoàđạIàv<àHảﾐàđồ

GửiàHiZﾐàHảﾐàthẩﾏàđịﾐhàv<àhồàsơThẩﾏàđịﾐhàhồàsơà┝iﾐà
IấpàphYpàhoạtàđộﾐgà

đoàđạIàHảﾐàđồ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
cấp phép

Tヴảàkếtàケuả

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàgiấ┞àphYpàhoạtà
độﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ;

+ Qu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlậpàhoặIàGiấ┞à
Ihứﾐgàﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh;

+ HồàsơàthﾚﾐgàtiﾐàIhu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaà
kỹàthuậtàtヴưởﾐg;

+ HồàsơàthﾚﾐgàtiﾐàIhu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaà
I=Iàﾐh>ﾐàviZﾐàkỹàthuật
+ Giấ┞àtờàIhứﾐgàﾏiﾐhàI=IàIﾚﾐgà
ﾐghệ, thiếtàHịàđoàđạIàHảﾐàđồ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐoàđạIàHảﾐàđồà(Bảﾐà
đồàﾐềﾐ, HảﾐàđồàIhu┞Zﾐàđề, 

...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàI=Iàthﾚﾐgàtiﾐà
Ihu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàI=àﾐh>ﾐ
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàIấpàphYp
...

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước thẩm định hồ sơ: Các cán bộ tại Sở TNMT sử d映ng một số dịch 

v映 tra cứu để kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp và thông tin chuyên môn 
về cá nhân c栄a kỹ thuật trưởng, các chuyên viên sau đó gửi biên bản thẩm định 

và hồ sơ cho C映c đo đạc và bản đồ. 
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- Tại bước Quản lỦ và xử lỦ hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông 
tin và tiến hành quản lỦ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép để trình phê duyệt. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin đo đạc bản đồ từ CSDL đo đạc bản đồ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép lĩnh vực đo đạc bản đồ từ CSDL cấp 

phép 

2.8.2. Thủ tục Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản 
đồ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản 

đồ;  

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực 

văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển d映ng, giấy tờ 

chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ 

nhiểm kỹ thuật trưởng đối với trường hợp thay đổi kỹ thuật trưởng; 

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực 

văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển d映ng c栄a các 
nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp giấy 

phép; 
+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị công 

nghệ  đo đạc và bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp giấy phép gồm 

chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ; 

+ Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp 

- Trình tự thực hiện 
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CấpàHổàsuﾐgàﾐộiàduﾐgàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàHổàsuﾐg
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
cấp bổ sung nội 
dung giấy phép Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàHổàsuﾐg

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàHổàsuﾐgàﾐộiàduﾐgàgiấ┞à
phYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ; 

+ Qu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlậpàhoặIàGiấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh;

+ HồàsơàthﾚﾐgàtiﾐàIhu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàkỹà
thuậtàtヴưởﾐg;

+ HồàsơàthﾚﾐgàtiﾐàIhu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàI=Ià
ﾐh>ﾐàviZﾐàkỹàthuật
+ Giấ┞àtờàIhứﾐgàﾏiﾐhàI=IàIﾚﾐgàﾐghệ, thiếtà
HịàđoàđạIàHảﾐàđồ- Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoà
đạIàv<àHảﾐàđồàđ?àđượIàIấp
+ Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà
đ?àđượIàIấp

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2017 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

CấpàHổàsuﾐgàﾐộiàduﾐgàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàHổàsuﾐg
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả Phê duyệt và 
cấp bổ sung nội 
dung giấy phép Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàHổàsuﾐg

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàHổàsuﾐgàﾐộiàduﾐgàgiấ┞à
phYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ; 

+ Qu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlậpàhoặIàGiấ┞àIhứﾐgà
ﾐhậﾐàđăﾐgàkýàkiﾐhàdoaﾐh;

+ HồàsơàthﾚﾐgàtiﾐàIhu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàkỹà
thuậtàtヴưởﾐg;

+ HồàsơàthﾚﾐgàtiﾐàIhu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàI=Ià
ﾐh>ﾐàviZﾐàkỹàthuật
+ Giấ┞àtờàIhứﾐgàﾏiﾐhàI=IàIﾚﾐgàﾐghệ, thiếtà
HịàđoàđạIàHảﾐàđồ- Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoà
đạIàv<àHảﾐàđồàđ?àđượIàIấp
+ Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà
đ?àđượIàIấp

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐoàđạIàHảﾐàđồà(Bảﾐà
đồàﾐềﾐ, HảﾐàđồàIhu┞Zﾐàđề, 

...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàI=Iàthﾚﾐgàtiﾐà
Ihu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàI=àﾐh>ﾐ
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàIấpàphYp
...

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về cấp 

phép để kiểm tra giấy phép đã được cấp và kiểm tra một số thông tin về doanh 

nghiệp, các thông tin về cá nhân để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 

cấp phép, CSDL doanh nghiệp để thẩm định trước khi cấp phép cho tổ chức, cá 
nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin đo đạc bản đồ từ CSDL đo đạc bản đồ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 
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- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép lĩnh vực đo đạc bản đồ từ CSDL cấp 

phép 

2.8.3. Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2017 

- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 

7 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 c栄a 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng kỦ và cấp giấy 

phép hoạt động đo đạc và bản đồ) 

+ Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ c栄a tổ chức kể từ khi được 

cấp giấy phép theo Mẫu số 6 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 
04 tháng 5 năm 2004 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy 
chế đăng kỦ và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ) 

+ Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp 

- Trình tự thực hiện 

Giaàhạﾐàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàv<à
giaàhạﾐàgiấ┞à

phép Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ

+ Đơﾐàđềàﾐghịàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYpàhoạtà
độﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ
+ B=oàI=oàtｸﾐhàhｸﾐhàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<à
HảﾐàđồàIủaàtổàIhứI
+ Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà
đ?àđượIàIấp

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2017 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Giaàhạﾐàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàv<à
giaàhạﾐàgiấ┞à

phép Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàgiaàhạﾐ

+ Đơﾐàđềàﾐghịàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYpàhoạtà
độﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ
+ B=oàI=oàtｸﾐhàhｸﾐhàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<à
HảﾐàđồàIủaàtổàIhứI
+ Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà
đ?àđượIàIấp

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐoàđạIàHảﾐàđồà(Bảﾐà
đồàﾐềﾐ, HảﾐàđồàIhu┞Zﾐàđề, 

...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàI=Iàthﾚﾐgàtiﾐà
Ihu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàI=àﾐh>ﾐ
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàIấpàphYp
...

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về cấp 

phép để kiểm tra giấy phép đã được cấp và kiểm tra một số thông tin về doanh 

nghiệp, các thông tin về cá nhân để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 

cấp phép, CSDL doanh nghiệp để thẩm định trước khi cấp phép cho tổ chức, cá 
nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin đo đạc bản đồ từ CSDL đo đạc bản đồ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép lĩnh vực đo đạc bản đồ từ CSDL cấp 

phép 

2.8.4. Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2018 

- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 8 

+ Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị mất (Trường hợp tổ chức bị mất 

giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tìm lại được giấy phép sau khi được cấp lại 

thì phải nộp giấy phép tìm lại được cho C映c Đo đạc và Bản đồ Việt Nam) 
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+ Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị rách nát, hư hỏng không thể sử 

d映ng được 

- Trình tự thực hiện 

Cấpàlạiàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàlại
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàv<à
Iấpàlạiàgiấ┞à

phép Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàlại

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàlạiàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgà
đoàđạIàv<àHảﾐàđồàtheo
+ Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà
Hịàﾏấtà(TヴườﾐgàhợpàtổàIhứIàHịàﾏấtàgiấ┞à
phYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồàtｸﾏàlạià
đượIàgiấ┞àphYpàsauàkhiàđượIàIấpàlạiàthｸà
phảiàﾐộpàgiấ┞àphYpàtｸﾏàlạiàđượIàIhoàCụIà
ĐoàđạIàv<àBảﾐàđồàViệtàNaﾏ)

+ Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà
Hịàヴ=Ihàﾐ=t, hưàhỏﾐgàkhﾚﾐgàthểàsửàdụﾐgà
đượI

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Điều…  
c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấpàlạiàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàlại
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàv<à
Iấpàlạiàgiấ┞à

phép Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơà┝iﾐàIấpàlại

+ ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàlạiàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgà
đoàđạIàv<àHảﾐàđồàtheo
+ Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà
Hịàﾏấtà(TヴườﾐgàhợpàtổàIhứIàHịàﾏấtàgiấ┞à
phYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồàtｸﾏàlạià
đượIàgiấ┞àphYpàsauàkhiàđượIàIấpàlạiàthｸà
phảiàﾐộpàgiấ┞àphYpàtｸﾏàlạiàđượIàIhoàCụIà
ĐoàđạIàv<àBảﾐàđồàViệtàNaﾏ)

+ Giấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà
Hịàヴ=Ihàﾐ=t, hưàhỏﾐgàkhﾚﾐgàthểàsửàdụﾐgà
đượI

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐoàđạIàHảﾐàđồà(Bảﾐà
đồàﾐềﾐ, HảﾐàđồàIhu┞Zﾐàđề, 

...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàI=Iàthﾚﾐgàtiﾐà
Ihu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàI=àﾐh>ﾐ
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàIấpàphYp
...

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về cấp 

phép để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 

cấp phép, CSDL doanh nghiệp để thẩm định trước khi cấp lại giấy phép cho tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin đo đạc bản đồ từ CSDL đo đạc bản đồ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 
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- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép lĩnh vực đo đạc bản đồ từ CSDL cấp 

phép 

2.8.5. Thủ tục Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2019 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

Văn bản kiến nghị c栄a cơ quan thanh tra, kiểm tra 

- Trình tự thực hiện 

Thuàhồiàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

VăﾐàHảﾐàkiếﾐàﾐghịàtừàCQàthaﾐhàtヴa
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàv<à
thuàhồiàgiấ┞à

phép Tヴｸﾐhàhồàsơ

VăﾐàHảﾐàkiếﾐàﾐghịàIủaàIơà
quan thanh tra, kiểﾏàtヴa

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiaàhạﾐàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2017 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Thuàhồiàgiấ┞àphYpàhoạtàđộﾐgàđoàđạIàv<àHảﾐàđồà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

VăﾐàHảﾐàkiếﾐàﾐghịàtừàCQàthaﾐhàtヴa
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàv<à
thuàhồiàgiấ┞à

phép Tヴｸﾐhàhồàsơ

VăﾐàHảﾐàkiếﾐàﾐghịàIủaàIơà
quan thanh tra, kiểﾏàtヴa

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CSDL Ngân hàng

4. CìDLàĐoàđạIàHảﾐàđồà(Bảﾐà
đồàﾐềﾐ, HảﾐàđồàIhu┞Zﾐàđề, 

...)

5. CìDLàGiấ┞àphYpàTNMT

- Khai thác thông tin doanh 

ﾐghiệpà(Giấ┞àIhứﾐgàﾐhậﾐ, 

ケu┞ếtàđịﾐhàth<ﾐhàlập...)

- TヴaàIứuàI=Iàthﾚﾐgàtiﾐà
Ihu┞ZﾐàﾏﾚﾐàIủaàI=àﾐh>ﾐ
- TヴaàIứuàhồàsơàIấpàphYpàIủaà
tổàIhứIàtヴướIàkhuàthuàhồi

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

Tại bước kiểm tra hồ sơ: C映c đo đạc bản đồ sử d映ng dịch v映 tiến hành kiếm 

tra lại thông tin cấp phép c栄a doanh nghiệp để tiến hành hoàn thiện th栄 t映c thu hồi 

giấy phép 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin c栄a doanh nghiệp từ CSDL doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cá nhân từ CSDL dân cư 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cấp phép lĩnh vực đo đạc bản đồ từ CSDL cấp 

phép 

 

2.8.6. Thủ tục Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên 
các loại bản đồ trước khi xuất bản   
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  

- Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 
13/6/2006 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+ Các loại bản đồ địa hình và bản đồ nền tỷ lệ 1/50.000 và các tỷ lệ lớn hơn 
in trên giấy hoặc bản đồ số hoàn chỉnh, bản đồ hành chính toàn quốc và bản đồ 

hành chính cấp tỉnh. 
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- Trình tự thực hiện 

ThẩﾏàđịﾐhàviệIàthểàhiệﾐàđườﾐgàđịaàgiớiàh<ﾐhàIhｹﾐhàtヴZﾐàI=IàloạiàHảﾐàđồàtヴướIàkhià┝uấtàHảﾐ
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơàthẩﾏàđịﾐh
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàthẩﾏà
địﾐh

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơàthẩﾏàđịﾐh

+ VăﾐàHảﾐàđềàﾐghịàthẩﾏàđịﾐh;

+ C=IàloạiàHảﾐàđồàđịaàhｸﾐhàv<àHảﾐàđồàﾐềﾐà
tỷàlệà1/50.000 v<àI=IàtỷàlệàlớﾐàhơﾐàiﾐàtヴZﾐà
giấ┞àhoặIàHảﾐàđồàsốàho<ﾐàIhỉﾐh, Hảﾐàđồà
h<ﾐhàIhｹﾐhàto<ﾐàケuốIàv<àHảﾐàđồàh<ﾐhà
IhｹﾐhàIấpàtỉﾐh

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2017 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

ThẩﾏàđịﾐhàviệIàthểàhiệﾐàđườﾐgàđịaàgiớiàh<ﾐhàIhｹﾐhàtヴZﾐàI=IàloạiàHảﾐàđồàtヴướIàkhià┝uấtàHảﾐà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơàthẩﾏàđịﾐh
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàthẩﾏà
địﾐh

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơàthẩﾏàđịﾐh

+ VăﾐàHảﾐàđềàﾐghịàthẩﾏàđịﾐh;

+ C=IàloạiàHảﾐàđồàđịaàhｸﾐhàv<àHảﾐàđồàﾐềﾐà
tỷàlệà1/50.000 v<àI=IàtỷàlệàlớﾐàhơﾐàiﾐàtヴZﾐà
giấ┞àhoặIàHảﾐàđồàsốàho<ﾐàIhỉﾐh, Hảﾐàđồà
h<ﾐhàIhｹﾐhàto<ﾐàケuốIàv<àHảﾐàđồàh<ﾐhà
IhｹﾐhàIấpàtỉﾐh

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàĐoàđạIàHảﾐàđồà(Bảﾐà
đồàﾐềﾐ, HảﾐàđồàIhu┞Zﾐàđề, 

...)

- Khaiàth=IàthﾚﾐgàtiﾐàHảﾐàđồà
địaàhｸﾐh
- Khaiàth=IàthﾚﾐgàtiﾐàHảﾐàđồà
ﾐềﾐ
- Khaiàth=IàthﾚﾐgàtiﾐàHảﾐàđồà
h<ﾐhàIhｹﾐhàI=IàIấp
...

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin để xác 
định tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 

- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 khai thác thông tin về 

bản đồ địa hình, bản đồ nền và bản đồ hành chính các cấp nhằm thẩm định về địa 

giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ địa hình, bản đồ địa giới hành chính và 

bản đồ nền từ  CSDL đo đạc bản đồ 



199 

2.8.7. Thủ tục Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các 
loại bản đồ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  
- Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 

13/6/2006 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Văn bản đề nghị thẩm định đường biên giới, biển đảo; 

+ Bản đồ, sơ đồ, hải đồ in trên giấy hoặc bản đồ số hoàn chỉnh có liên quan 
đến đường biên giới quốc gia trên đất liền và biển đảo cần được thẩm định. 

- Trình tự thực hiện 

ThẩﾏàđịﾐhàviệIàthểàhiệﾐàđườﾐgàHiZﾐàgiớiàケuốIàgiaàtヴZﾐàI=IàloạiàHảﾐàđồ

C=
Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơàthẩﾏàđịﾐh
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàthẩﾏà
địﾐh

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơàthẩﾏàđịﾐh

+ VăﾐàHảﾐàđềàﾐghịàthẩﾏàđịﾐhàđườﾐgàHiZﾐà
giới, Hiểﾐàđảo;

+ Bảﾐàđồ, sơàđồ, hảiàđồàiﾐàtヴZﾐàgiấ┞àhoặIà
Hảﾐàđồàsốàho<ﾐàIhỉﾐhàIﾙàliZﾐàケuaﾐàđếﾐà
đườﾐgàHiZﾐàgiớiàケuốIàgiaàtヴZﾐàđấtàliềﾐàv<à
HiểﾐàđảoàIầﾐàđượIàthẩﾏàđịﾐh.

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2017 



200 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

ThẩﾏàđịﾐhàviệIàthểàhiệﾐàđườﾐgàHiZﾐàgiớiàケuốIàgiaàtヴZﾐàI=IàloạiàHảﾐàđồà- địﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàhﾙa
C=

Ià
Hư

ớI
àth

ựI
àh
iệ
ﾐ

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Thẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

Gửiàhồàsơàthẩﾏàđịﾐh
Kiểﾏàtヴaàhồàsơ

Tヴảàkếtàケuả PhZàdu┞ệtàthẩﾏà
địﾐh

Tヴｸﾐhàhồàsơ

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Gửiàhồàsơàthẩﾏàđịﾐh

+ VăﾐàHảﾐàđềàﾐghịàthẩﾏàđịﾐhàđườﾐgàHiZﾐà
giới, Hiểﾐàđảo;

+ Bảﾐàđồ, sơàđồ, hảiàđồàiﾐàtヴZﾐàgiấ┞àhoặIà
Hảﾐàđồàsốàho<ﾐàIhỉﾐhàIﾙàliZﾐàケuaﾐàđếﾐà
đườﾐgàHiZﾐàgiớiàケuốIàgiaàtヴZﾐàđấtàliềﾐàv<à
HiểﾐàđảoàIầﾐàđượIàthẩﾏàđịﾐh.

Ho<ﾐàthiệﾐàhồàsơ

- Tờàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Báo cáo 

thẩﾏàđịﾐh

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàĐoàđạIàHảﾐàđồà(Bảﾐà
đồàﾐềﾐ, HảﾐàđồàIhu┞Zﾐàđề, 

...)

- Khaiàth=IàthﾚﾐgàtiﾐàHảﾐàđồ, 

sơàđồ, hảiàđồ
- Khaiàth=IàthﾚﾐgàtiﾐàHảﾐàđồà
h<ﾐhàIhｹﾐhàI=IàIấp
...

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin để xác 
định tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 

- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 khai thác thông tin về 

bản đồ địa hình, bản đồ nền và bản đồ hành chính các cấp nhằm thẩm định việc 

thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
Dịch v映 tra cứu thông tin bản đồ, sơ đồ, hải đồ, đường biên giới quốc gia, 

bản đồ địa giới hành chính và bản đồ nền… từ  CSDL đo đạc bản đồ 

2.8.8. Thủ tục Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015  
- Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015  
- Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lỦ và sử d映ng phí khai thác và sử d映ng tư 
liệu đo đạc - bản đồ 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Đối với cá nhân: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân. 
+ Đối với cơ quan, tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu. 

+ Người trực tiếp đến yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu điền đầy đ栄 thông 
tin và kỦ Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ được lập theo 

mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày12/11/2015 
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c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lỦ, cung cấp và 
khai thác sử d映ng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

- Trình tự thực hiện 

CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐ, dữàliệuàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Kiểm tra, duyệt 
yêu cầu

Phiếu/Văn bản yêu cầu

Trích xuất dữ liệu
DữàliệuàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ

Phê duyệt
Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

+ XuấtàtヴｸﾐhàCMNDàhoặIà
giấ┞àgiớiàthiệu
+ Phiếuà┞ZuàIầuàIuﾐgà
Iấpàthﾚﾐgàtiﾐ/ dữàliệu

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

 

Trình tự thực hiện tham chiếu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2017 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐ, dữàliệuàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... CụIàĐoàđạI, Hảﾐàđồàv<àthﾚﾐgàtiﾐàđịaàlýàViệtàNaﾏ

Kiểm tra, duyệt 
yêu cầu

Phiếu/Văn bản yêu cầu

Trích xuất dữ liệu
DữàliệuàđoàđạIàv<àHảﾐàđồ

Phê duyệt
Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết 
th栄 hành chính

1. CìDLàĐoàđạIàHảﾐàđồ
2. CìDLàThuế, tài chính

- Khai thác thông tin/ dữàliệuà
đoàđạIàv<àHảﾐàđồ

+ XuấtàtヴｸﾐhàCMNDàhoặIà
giấ┞àgiớiàthiệu
+ Phiếuà┞ZuàIầuàIuﾐgà
Iấpàthﾚﾐgàtiﾐ/ dữàliệu

Dữàliệuàđoà
đạIàHảﾐàđồ

 

Mô tả mô hình (cho chuyên viên xử lỦ nghiệp v映): 

- Tại bước Kiểm tra, duyệt yêu cầu: Xác định đơn vị và dữ liệu/thông tin 
cần được cung cấp 

- Tại bước trích xuất dữ liệu: Có sử d映ng dịch v映 cung cấp dữ liệu từ CSDL 

đo đạc bản đồ để cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư (điền dần khi có thông tin) 
- Dịch v映 kiểm tra yêu cầu cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ từ CSDL đo 

đạc bản đồ 

- Dịch v映 cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ từ CSDL đo đạc và bản đồ. 
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2.9. Lĩnh vực tài nguyên nước 

2.9.1. Nhóm thủ tục cấp giấy phép thăm dò; khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước 

TT Tên th栄 t映c hành chính 

1 
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 

3.000m3/ngày đêm trở lên 

2 
Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng nước dưới đất đối với công trình có lưu 
lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên  

3 

Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng th栄y sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp 

máy từ 2.000kw trở lên; cho các m映c đích khác với lưu lượng từ 

50.000m3/ngày đêm trở lên;  
Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng nước biển cho m映c đích sản xuất, kinh 

doanh, dịch v映 với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên  

4 

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày 
đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng th栄y sản; với lưu lượng từ 

3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác 

 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật tài nguyên nước năm 2012, số 17/2012/QH13 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 c栄a Chính ph栄 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 c栄a Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 

- Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 c栄a Bộ Tài chính 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 c栄a Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: 

STT Loại hồ sơ Thành phần hồ sơ Ghi chú 

1 Cấp giấy phép thăm 
dò nước dưới đất 

đối với công trình 
có lưu lượng từ 

3.000m3/ngày đêm 
trở lên 

- Đơn đề nghị cấp giấy 

phép 

- Đề án thăm dò nước 

dưới đất 

- Quy định tại 

Khoản 1, Điều 30 

c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

Mã: B-BTM-

001769-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 
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2 Cấp giấy phép khai 
thác, sử d映ng nước 

dưới đất đối với 

công trình có lưu 
lượng từ 

3.000m3/ngày đêm 
trở lên 

- Đơn đề nghị cấp giấy 

phép 

- Sơ đồ khu vực và vị trí 
công trình khai thác nước dưới 

đất 

- Báo cáo kết quả thăm dò 
đánh giá trữ lượng nước dưới 

đất kèm theo phương án khai 
thác 

- Báo cáo hiện trạng khai 

thác đối với trường hợp công 
trình khai thác nước dưới đất 

đang hoạt động 

- Kết quả phân tích chất 

lượng nguồn nước không quá 
sáu (06) tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ. Trường hợp 

chưa có công trình khai thác 
nước dưới đất, hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép phải nộp trong 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

- Quy định tại 

Khoản 1, Điều 31 

c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

263977-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 

3 Cấp giấy phép khai 
thác, sử d映ng nước 

mặt cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi 
trồng th栄y sản với 

lưu lượng từ 

2m3/giây trở lên; 
phát điện với công 
suất lắp máy từ 

2.000kw trở lên; 
cho các m映c đích 
khác với lưu lượng 

từ 50.000m3/ngày 
đêm trở lên;  
Cấp giấy phép khai 
thác, sử d映ng nước 

biển cho m映c đích 
sản xuất, kinh 

doanh, dịch v映 với 

lưu lượng từ 

100.000m3/ ngày 
đêm trở lên 

- Đơn đề nghị cấp giấy 

phép 

- Đề án khai thác, sử d映ng 

nước đối với trường hợp chưa 
có công trình khai thác 

- Báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử d映ng nước kèm theo 
quy trình vận hành đối với 

trường hợp đã có công trình 
khai thác 

- Kết quả phân tích chất 

lượng nguồn nước không quá ba 
(03) tháng tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ 

- Sơ đồ vị trí công trình 
khai thác nước. Trường hợp 

chưa có công trình khai thác 
nước mặt, nước biển, hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép phải nộp 

trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

- Quy định tại 

Khoản 1, Điều 32 

c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

264881-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 

4 Cấp giấy phép xả 

nước thải vào 
nguồn nước với lưu 
lượng từ 

30.000m3/ngày 
đêm trở lên đối với 

hoạt động nuôi 
trồng th栄y sản; với 

- Đơn đề nghị cấp giấy 

phép 

- Đề án xả nước thải vào 
nguồn nước kèm theo quy trình 
vận hành hệ thống xử lỦ nước 

thải đối với trường hợp chưa xả 

nước thải 

- Quy định tại 

Khoản 1, Điều 33 

c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

002808-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 
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lưu lượng từ 

3.000m3/ngày đêm 
trở lên đối với các 
hoạt động khác 

- Báo cáo hiện trạng xả 

nước thải kèm theo quy trình 
vận hành hệ thống xử lỦ nước 

thải đối với trường hợp đang xả 

nước thải vào nguồn nước 

- Kết quả phân tích chất 

lượng nguồn nước tiếp nhận tại 

vị trí xả nước thải vào nguồn 

nước; kết quả phân tích chất 

lượng nước thải trước và sau khi 
xử lỦ đối với trường hợp đang 
xả nước thải 

- Sơ đồ vị trí khu vực xả 

nước thải. Trường hợp chưa có 
công trình xả nước thải vào 
nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép phải nộp trong giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư 

- Trình tự thực hiện: tham chiếu Điều 35 c栄a Nghị định 201/2013/NĐ-CP 

Nhóm cấp giấy phép thăm dò; khai thác, sử d映ng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... CụcàQuảﾐàlýàt<iàﾐgu┞êﾐàﾐước Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định đề án, 

báo cáo
Hồàsơ:

- Đơﾐà┝iﾐàIấpàphYp
- Đềà=ﾐ, I=IàH=oàI=oà
theoàケu┞àđịﾐh

Giấ┞àphYpà
(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- Kếtàケuảàthảﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- LoạiàHì
- Thﾚﾐgàtiﾐàđềà=ﾐ

Thﾚﾐgàtiﾐàđềà
=ﾐ
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

NhﾙﾏàIấpàgiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘ; khaiàth=I, sửàdụﾐgàt<iàﾐgu┞ZﾐàﾐướI; ┝ảàﾐướIàthảiàv<oàﾐguồﾐàﾐướIà- ĐịﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... CụcàQuảﾐàlýàt<iàﾐgu┞êﾐàﾐước Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(kiểm tra vị trí 
công trình, quy 

hoạch, hiện trạng 
trữ lượng nước…

trên HTTT)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(chi tiết tại quy 
trình xử lỦ nghĩa 

v映 tài chính)

5. Phê duyệt 
(chi tiết tại 

quy trình phê 
duyệt hồ sơ 

trình)

3. Thẩm định đề 
án, báo cáo

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàT<iàﾐgu┞ZﾐàﾐướI

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐ

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐà┝iﾐàIấpàphYp
- Đềà=ﾐ, I=IàH=oàI=oà
theoàケu┞àđịﾐh

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
Iﾚﾐgàd>ﾐ
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt

Thﾚﾐgàtiﾐàđềà
=ﾐ, H=oàI=o

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình: 
Tại bước “1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ”: Hệ thống hỗ trợ kiểm tra thông tin 

hiện trạng, quy hoạch vị trí công trình, trữ lượng, chất lượng nước mặt, nước 

ngầm, khả năng tiếp nhận nguồn nước xả thải… qua các HTTT/CSDL tài nguyên 
nước. 

Tại bước “3. Thẩm định đề án, báo cáo”: Hỗ trợ kiểm tra thông tin đề án, 
báo cáo trong HTTT quản lỦ đề án; hỗ trơ kiểm tra các thông tin liên quan đến đề 

án, báo cáo từ CSDL tài nguyên nước; hỗ trợ ghi nhận và lâp kết quả kết quả thẩm 

tra. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Để các bước được tin học hoá trong mô hình, cần hoàn thiện và đầu tư các 
dịch v映, HTTT: 

- Dịch v映 kiểm tra thông tin vị trí công trình trong CSDL tài nguyên nước 

từ CSDL bản đồ tài nguyên nước, bản đồ vị trí công trình thăm dò, khai thác tài 
nguyên nước 

- Dịch v映 kiểm tra thông tin trữ lượng, chất lượng nước mặt, nước ngầm 

trong CSDL tài nguyên nước từ CSDL hiện trạng, CSDL quy hoạch về trữ lượng, 

chất lượng nước mặt, nước ngầm 

- Dịch v映 tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước thải, chất lượng c栄a nguồn nước tiếp nhận nước thải từ cần CSDL tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng c栄a nguồn 

nước tiếp nhận nước thải. 
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2.9.2. Nhóm thủ tục gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 

TT Tên th栄 t映c hành chính 

1 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công 
trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên 

2 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử d映ng nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên 

3 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử d映ng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng th栄y sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát 
điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các m映c đích khác với lưu 
lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên;  
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử d映ng nước biển cho m映c 

đích sản xuất, kinh doanh, dịch v映 với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở 

lên 

4 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu 
lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng th栄y sản; 

với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác 

5 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật tài nguyên nước năm 2012, số 17/2012/QH13 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 c栄a Chính ph栄 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 c栄a Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 

- Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 c栄a Bộ Tài chính 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 c栄a Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: 

STT Loại hồ sơ Thành phần hồ sơ Ghi chú 

1 Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 

thăm dò nước dưới 

đất đối với công 
trình có lưu lượng 

từ 3.000m3/ngày 
đêm trở lên 

- Đơn đề nghị gia hạn 

hoặc điều chỉnh nội dung giấy 

phép; 
- Báo cáo tình hình thực 

hiện các quy định trong giấy 

phép; 
- Bản sao giấy phép đã 
được cấp 

- Quy định tại 

Khoản 2, Điều 30 

c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

263976-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 
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2 Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 

khai thác, sử d映ng 

nước dưới đất đối 

với công trình có 
lưu lượng từ 

3.000m3/ngày đêm 
trở lên 

- Đơn đề nghị gia hạn 

hoặc điều chỉnh giấy phép; 
- Báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử d映ng nước và tình hình 
thực hiện giấy phép. Trường 

hợp điều chỉnh giấy phép có 
liên quan đến quy mô công 
trình, số lượng giếng khai thác, 
mực nước khai thác thì phải nêu 
rõ phương án khai thác nước; 

- Kết quả phân tích chất 

lượng nguồn nước không quá 
sáu (06) tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ; 
- Bản sao giấy phép đã 
được cấp 

- Quy định tại 

Khoản 2, Điều 31 

c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

002871-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 

3 Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 
khai thác, sử d映ng 

nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng th栄y sản 

với lưu lượng từ 

2m3/giây trở lên; 
phát điện với công 
suất lắp máy từ 

2.000kw trở lên; 
cho các m映c đích 
khác với lưu lượng 

từ 50.000m3/ngày 
đêm trở lên;  
Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 
khai thác, sử d映ng 

nước biển cho m映c 

đích sản xuất, kinh 

doanh, dịch v映 với 

lưu lượng từ 

100.000m3/ ngày 
đêm trở lên 

- Đơn đề nghị gia hạn 

hoặc điều chỉnh giấy phép; 
- Báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử d映ng nước và tình hình 
thực hiện giấy phép. Trường 

hợp điều chỉnh quy mô công 
trình, phương thức, chế độ khai 

thác sử d映ng nước, quy trình 
vận hành công trình thì phải 

kèm theo đề án khai thác nước; 

- Kết quả phân tích chất 

lượng nguồn nước không quá ba 
(03) tháng tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ; 
- Bản sao giấy phép đã 
được cấp 

- Quy định tại 

Khoản 2, Điều 32 

c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

002876-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 

4 Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 
xả nước thải vào 
nguồn nước với lưu 
lượng từ 

30.000m3/ngày 
đêm trở lên đối với 

hoạt động nuôi 
trồng th栄y sản; với 

lưu lượng từ 

3.000m3/ngày đêm 

- Đơn đề nghị gia hạn 

hoặc điều chỉnh giấy phép; 
- Kết quả phân tích chất 

lượng nước thải và chất lượng 

nguồn nước tiếp nhận tại vị trí 
xả nước thải vào nguồn nước. 

Thời điểm lấy mẫu phân tích 
chất lượng nước không quá ba 
(03) tháng tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ; 

- Quy định tại 

Khoản 2, Điều 33 

c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM-

002870-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 
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trở lên đối với các 
hoạt động khác 

- Báo cáo hiện trạng xả 

nước thải và tình hình thực hiện 

các quy định trong giấy phép. 
Trường hợp điều chỉnh quy mô, 
phương thức, chế độ xả nước 

thải, quy trình vận hành thì phải 

có đề án xả nước thải; 

- Bản sao giấy phép đã 
được cấp 

5 Cấp lại giấy phép 

tài nguyên nước 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy 

phép. 
- Tài liệu chứng minh lỦ 
do đề nghị cấp lại giấy phép 

- Quy định tại Điều 

34 c栄a Nghị định 

201/2013/NĐ-CP 

- Mã: B-BTM- 

264885-TT trên 
Cổng CSDLQG về 

TTHC 

- Trình tự thực hiện: tham chiếu Điều 36 c栄a Nghị định 201/2013/NĐ-CP 

Nhóm gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép thăm dò; khai thác, sử d映ng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... CụcàQuảﾐàlýàt<iàﾐgu┞êﾐàﾐước Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ (đối chiều 
với hồ sơ đã cấp 

phép)

Hoàn thiện hồ sơ 
trình

Kết quả

Xử lỦ nghĩa v映 tài 
chính

Phê duyệt

Thẩm định đề án, 

báo cáo/Thẩm 
định hồ sơHồàsơ:

- Đơﾐàđềàﾐghịàgiaàhạﾐ, điềuà
IhỉﾐhàhoặIàIấpàlạiàgiấ┞àphYp
- C=IàH=oàI=oàtheoàケu┞àđịﾐh
- Bảﾐàsaoàgiấ┞àphYpàđ?àđượIà
Iấp

Giấ┞àphYpà(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

Hồàsơàtヴｸﾐh:

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYpàﾏới
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàIhủàHì
- LoạiàHì
- C=IàH=oàI=o

Thﾚﾐgàtiﾐàđềà
=ﾐ/hồàsơà
Iấpàlại

 

Ghi chú: Trường hợp xin cấp lại giấy phép, sẽ không thẩm định đề án, báo 
cáo, thay vào bước này, sẽ thẩm định hồ sơ xin cấp lại. 
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

NhﾙﾏàIấpàgiấ┞àphYpàthăﾏàdﾘ; khaiàth=I, sửàdụﾐgàt<iàﾐgu┞ZﾐàﾐướI; ┝ảàﾐướIàthảiàv<oàﾐguồﾐàﾐướIà- ĐịﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... CụcàQuảﾐàlýàt<iàﾐgu┞êﾐàﾐước Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xem xét, kiểm 
tra hồ sơ

(kiểm tra thông 
tin giấy phép
trên HTTT)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập phiếu 
trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(chi tiết tại quy 
trình xử lỦ nghĩa 

v映 tài chính)

5. Phê duyệt 
(chi tiết tại 

quy trình phê 
duyệt hồ sơ 

trình)

3. Thẩm định đề 
án, báo cáo hoặc 
Thẩm định hồ sơ

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàThuế
4. CìDLàT<iàﾐgu┞ZﾐàﾐướI
5. CìDLàGiấ┞àphYp

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYpàﾏới
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- Đơﾐàđềàﾐghịàgiaàhạﾐ, điềuà
IhỉﾐhàhoặIàIấpàlạiàgiấ┞àphYp
- C=IàH=oàI=oàtheoàケu┞àđịﾐh
- Bảﾐàsaoàgiấ┞àphYpàđ?àđượIà
Iấp

- Địﾐhàdaﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐà
thaﾐhàto=ﾐ

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
Iﾚﾐgàd>ﾐ
- Tｹﾐhàthuế
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞à
phYp

Thﾚﾐgàtiﾐàđềà=ﾐ, 

H=oàI=o
Hồàsơàsố

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình: 
Kế thừa các yêu cầu tin học hoá trong nhóm th栄 t映c cấp giấy phép đã nêu 

tại m映c 2.9.1, cần hỗ trợ kiểm tra thông tin giấy phép đã cấp và thông tin hồ sơ 
tương ứng với giấy phép đã cấp đó. 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Kế thừa các yêu cầu trong nhóm th栄 t映c cấp giấy phép đã nêu tại m映c 2.9.1, 

cần hoàn thiện và đầu tư thêm các dịch v映: 

- Tra cứu, kiểm tra thông tin giấy phép từ CSDL giấy phép 

- Tra cứu, kiểm tra thông tin hồ sơ xin cấp phép từ CSDL hồ sơ cấp phép 

2.9.3. Nhóm thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành 
nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn 

TT Tên th栄 t映c hành chính 

1 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn 

2 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy 

mô lớn 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật tài nguyên nước năm 2012, số 17/2012/QH13 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013  
- Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 
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b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: 

STT Loại hồ sơ Thành phần hồ sơ Ghi chú 

1 Cấp giấy phép 
hành nghề khoan 

nước dưới đất quy 

mô lớn 

- Đơn đề nghị cấp phép 
hành nghề khoan nước dưới đất; 

- Bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao ch映p có xác nhận 

c栄a cơ quan cấp quyết định thành 
lập tổ chức hoặc giấy chứng 

nhận đăng kỦ kinh doanh c栄a tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép; 
trường hợp chỉ có bản sao ch映p 

thì phải kèm bản chính để đối 

chiếu; 

- Bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao ch映p có xác nhận 

c栄a cơ quan cấp văn bằng, chứng 

chỉ c栄a người chịu trách nhiệm 

chính về kỹ thuật theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 6 c栄a Thông tư 
40/2014/TT-BTNMT và hợp 

đồng lao động đối với trường 

hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 

phép hợp đồng lao động với 

người chịu trách nhiệm chính về 

kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản 

sao ch映p thì phải kèm bản chính 
để đối chiếu; 

- Bản khai kinh nghiệm 

chuyên môn trong hoạt động 

khoan nước dưới đất c栄a người 

chịu trách nhiệm chính về kỹ 

thuật c栄a tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp phép 

- Chi tiết quy định 

tại Khoản 1, Điều 

13 c栄a Thông tư 
số 40/2014/TT-

BTNMT;  

- Mã B-BTM-

188873-TT trên 
Cổng CSDLQG 

quốc gia về TTHC 

2 Gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép 
hành nghề khoan 

nước dưới đất quy 

mô lớn 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều 

chỉnh nội dung giấy phép hành 
nghề khoan nước dưới đất; 

- Bản sao giấy phép đã 
được cấp; 

- Bảng tổng hợp các công 
trình khoan nước dưới đất do tổ 

chức, cá nhân thực hiện trong 

thời gian sử d映ng giấy phép đã 
được cấp; 

- Đối với trường hợp đề 

nghị gia hạn giấy phép mà có sự 

thay đổi người chịu trách nhiệm 

chính về kỹ thuật thì ngoài 
những tài liệu quy định tại Điểm 

a, Điểm b và Điểm c Khoản 1, 

- Quy định chi tiết 

tại Khoản 1, Điều 

14 c栄a Thông tư 
số 40/2014/TT-

BTNMT 

- Mã: B-BTM- 

264887-TT trên 
Cổng CSDLQG 

về TTHC 
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Điều 14, hồ sơ đề nghị gia hạn 

giấy phép còn bao gồm: 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao ch映p có xác nhận c栄a cơ quan 
cấp văn bằng, chứng chỉ c栄a 

người chịu trách nhiệm chính về 

kỹ thuật theo quy định tại Khoản 

2 Điều 6 và hợp đồng lao động đối 

với trường hợp tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp phép hợp đồng lao 

động với người chịu trách nhiệm 

chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ 
có bản sao ch映p thì phải kèm bản 

chính để đối chiếu; 

+ Bản khai kinh nghiệm chuyên 
môn trong hoạt động khoan nước 

dưới đất c栄a người chịu trách 
nhiệm chính về kỹ thuật. 

- Đối với trường hợp đề 

nghị điều chỉnh nội dung giấy 

phép, ngoài những tài liệu quy 

định tại Điểm a, Điểm b và Điểm 

c Khoản 1, Điều 14, hồ sơ đề 

nghị điều chỉnh nội dung giấy 

phép còn bao gồm giấy tờ, tài 
liệu chứng minh việc thay đổi địa 

chỉ thường trú (đối với trường 

hợp thay đổi địa chỉ tr映 sở chính 
c栄a tổ chức hoặc địa chỉ thường 

trú c栄a cá nhân hộ gia đình hành 
nghề) hoặc các tài liệu chứng 

minh điều kiện năng lực đáp ứng 

quy mô hành nghề theo quy định 

tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 (đối 

với trường hợp đề nghị điều 

chỉnh quy mô hành nghề). 

- Trình tự thực hiện: Quy định chi tiết tại Khoản 3, Khoản 4, và Khoản 5 

Điều 13 c栄a Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT. 
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Nhóm cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... CụcàQuảﾐàlýàt<iàﾐgu┞êﾐàﾐước Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
tính đầy đ栄, hợp 

lệ c栄a hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trìnhPhê duyệt

Thẩm định hồ sơ 
(trong tâm là năng 
lực c栄a tổ chức/cá 

nhân)

Hồàsơ:

- ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàphYp/

giaàhạﾐ, điềuàIhỉﾐhàgiấ┞à
phYpàh<ﾐhàﾐghềàkhoaﾐà
ﾐướIàdướiàđất
- C=IàHảﾐàsaoàvăﾐàHằﾐg, 

IhứﾐgàIhỉàIhứﾐgàﾏiﾐhà
ﾐăﾐgàlựI
- Bảﾐàsaoàgiấ┞àphYpàđ?à
đượIàIấpà(tヴườﾐgàhợpà
┝iﾐàgiaàhạﾐ, điềuàIhỉﾐh)

Giấ┞àphYpà
(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYpàh<ﾐhàﾐghềà
khoaﾐàﾐướIàdướiàđất
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI/
I=àﾐh>ﾐ

- LoạiàthủàtụI
HồàsơàﾐăﾐgàlựIàIủaà
tổàIhứI/I=àﾐh>ﾐà┝iﾐà
IấpàphYp

ìởàTNMTàhỗàtヴợàthẩﾏà
địﾐhàﾐăﾐgàlựIàIủaàtổà
IhứI/I=àﾐh>ﾐà┝iﾐàIấpà
phYpàﾐếuàIầﾐàthiết.
ViệIàtヴaoàđổiàsẽàthựIà
hiệﾐàケuaàvăﾐàHảﾐ

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Kếtàケuả

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

NhﾙﾏàIấp, giaàhạﾐ, điềuàIhỉﾐhàﾐộiàduﾐgàgiấ┞àphYpàh<ﾐhàﾐghềàkhoaﾐàﾐướIàdướiàđấtàケu┞àﾏﾚàlớﾐ - ĐịﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... CụcàQuảﾐàlýàt<iàﾐgu┞êﾐàﾐước Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Hỗàtヴợàkiểﾏàtヴaà
tｹﾐhàđầ┞àđủ, hợpà
lệàIủaàhồàsơàtヴZﾐà

HTTT

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

5. Phê duyệt 
(chi tiết tại 

quy trình phê 
duyệt hồ sơ 

trình)

3. Thẩm định hồ 
sơ (kiểm tra năng 
lực c栄a tổ chức/cá 
nhân trên HTTT)

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàT<iàﾐgu┞ZﾐàﾐướI
4. CìDLàGiấ┞àphYp

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàphYp/giaàhạﾐ, 

điềuàIhỉﾐhàgiấ┞àphYp
- VăﾐàHằﾐg, IhứﾐgàIhỉàIhứﾐgà
ﾏiﾐhàﾐăﾐgàlựIàtheoàケu┞àđịﾐh
- Thﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYpàđ?àIấpà
(tヴườﾐgàhợpà┝iﾐàgiaàhaﾐ/điềuà
Ihỉﾐh)

- Địﾐhàdaﾐhàtổà
IhứI/I=àﾐh>ﾐ
- M?àthủàtụI

DịIhàvụ:

- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
doaﾐhàﾐghiệp
- CuﾐgàIấpàthﾚﾐgàtiﾐà
Iﾚﾐgàd>ﾐ
- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞à
phYp
- Gửi/ﾐhậﾐàvăﾐàHảﾐàphốià
hợpàthẩﾏàđịﾐhàhồàsơ

M?àhồàsơ

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(quy trình xử lỦ 
nghĩa v映 tài 

chính)

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình: 
Bước “1. Hỗ trợ kiểm tra tính đầy đ栄, hợp lệ c栄a hồ sơ trên HTTT”: yêu 

cầu kiểm tra tính đầy đ栄 c栄a hồ sơ trên cơ sở quy định c栄a TTHC đã thiết lập 

trong hệ thống, hiển thị nội dung các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ để người dùng 
xem xét và quyết định. Trường hợp hồ sơ xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép (hoặc toàn bộ thông tin hồ sơ đã xử lỦ), hệ thống hỗ trợ tra cứu thông tin về 

giấy phép đã được cấp trước đây. 
Bước “3. Thẩm định hồ sơ”: hỗ trợ kiểm tra hồ sơ năng lực c栄a tổ chức/cá 

nhân nộp hồ sơ. Trường hợp cần phối hợp với Sở TN&MT địa phương thẩm tra 

hồ sơ năng lực c栄a tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ, hệ thống hỗ trợ gửi văn bản yêu 
cầu phối hợp tới địa phương; và nhận văn bản trả lời từ địa phương gửi về. Định 

hướng cho việc trao đổi văn bản với địa phương sẽ thực hiện thông qua Hệ thống 
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Quản lỦ văn bản (QLVB) đã triển khai tại Bộ. Khi đó, hệ thống cần có chức năng 
chuyển văn bản sang hệ thống QLVB và nhận văn bản trả lời từ hệ thống này. 
d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Để đảm bảo các chức năng định hướng tin học hoá hoạt động được, cần đầu 

tư, hoàn thiện các dịch v映/HTTT sau: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin năng lực c栄a tổ chức/doanh nghiệp từ CSDL 

doanh nghiệp, CSDL dân cư 

- Tra cứu thông tin giấy phép từ CSDL Giấy phép 

- Kết nối với hệ thống QLVB để gửi/nhận văn bản với địa phương 

2.9.4. Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất  
a) Căn cứ pháp lỦ 

- Luật tài nguyên nước năm 2012, số 17/2012/QH13 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013  
- Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo Mẫu 

số 07 ban hành kèm theo Thông tư này); 
+ Tài liệu chứng minh lỦ do đề nghị cấp lại giấy phép 

Tham khảo chi tiết tại Điều 15 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT và Mã B-

BTM-264888-TT trên Cổng CSDLQG về TTHC 

- Trình tự thực hiện: Quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 

40/2014/TT-BTNMT 
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Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... CụcàQuảﾐàlýàt<iàﾐgu┞êﾐàﾐước Cơ quan/Đơn vị liên quan

Xem xét, kiểm tra 
hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ 
trìnhPhê duyệt

Thẩm định hồ sơ 
(đối chiếu với hồ 
sơ cấp phép đã 
cấp phép trước 

đây)

Hồàsơ:

- ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàlạià
giấ┞àphYp
- T<iàliệuàIhứﾐgàﾏiﾐhàlýà
doàđềàﾐghịàIấpàlại

Giấ┞àphYpà
(số,giấ┞)
hoặIàvăﾐàHảﾐàtừà
IhốiàIấpàphYp

Phối hợp xử lỦ

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYpàh<ﾐhàﾐghềà
khoaﾐàﾐướIàdướiàđất
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- C=IàvăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảà
thẩﾏàđịﾐh

- ThﾚﾐgàtiﾐàtổàIhứI/
I=àﾐh>ﾐ

- LoạiàthủàtụI
Thﾚﾐgàtiﾐàhồàsơà┝iﾐà
Iấpàlạiàgiấ┞àphYp

Xử lỦ nghĩa 
v映 tài chính

Kếtàケuả

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Cấpàlạiàgiấ┞àphYpàh<ﾐhàﾐghềàkhoaﾐàﾐướIàdướiàđấtàケu┞àﾏﾚàlớﾐ - ĐịﾐhàhướﾐgàtiﾐàhọIàho=

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... CụcàQuảﾐàlýàt<iàﾐgu┞êﾐàﾐước Hệ thống trỗ trợ xử lỦ

1. Xeﾏà┝Yt, kiểﾏà
tヴaàhồàsơ

(tヴaàIứuàﾐhaﾐhà
thﾚﾐgàtiﾐàHìàđ?à

IấpàphYpàIhoàgiấ┞à
phYpà┝iﾐàIấpàlại)

4. Hoàn thiện hồ 
sơ trình (lập tờ 

trình, dự thảo giấy 
phép… đóng gói 

gửi sang HT 
QLVB)

5. Phê duyệt 
(chi tiết tại 

quy trình phê 
duyệt hồ sơ 

trình)

3. Thẩm định hồ 
sơ (tra cứu thông 
tin giấy phép cũ 

trên HTTT)

Hỗ trợ xử lỦ giải 
quyết th栄 hành chính

1. CìDLàD>ﾐàIư
2. CìDLàDoaﾐhàﾐghiệp
3. CìDLàT<iàﾐgu┞ZﾐàﾐướI
4. CìDLàGiấ┞àphYp

Kếtàケuả
(số, giấ┞)

- Phiếuàtヴｸﾐh
- Dựàthảoàgiấ┞àphYp
- Kếtàケuảàthẩﾏàđịﾐh
- VăﾐàHảﾐàliZﾐàケuaﾐàkh=I

Kếtàケuảàthẩﾏà
địﾐh

Hồàsơà(sốàho=/giấ┞):
- ĐơﾐàđềàﾐghịàIấpàlạiàgiấ┞àphYp
- T<iàliệuàIhứﾐgàﾏiﾐhàlýàdoàđềà
ﾐghịàIấpàlại
- Thﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYpàIũ

- ĐịﾐhàdaﾐhàIhủà
giấ┞àphYp

- M?àthủàtụI
DịIhàvụ:

- Thaﾐhàto=ﾐàtヴựIàtu┞ếﾐ
- Tヴaoàđổiàhồàsơàtヴｸﾐh, 

kếtàケuảàphZàdu┞ệt
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞à
phYp
- TヴaàIứuàthﾚﾐgàtiﾐàhồàsơà
IấpàphYp

Thﾚﾐgàtiﾐàgiấ┞àphYpàđ?à
Iấp/hồàsơàđ?àIấpàphYpà
Ihoàgiấ┞àphYpà┝iﾐàIấpàlại

2. Xử lỦ nghĩa v映 
tài chính 

(quy trình xử lỦ 
nghĩa v映 tài 

chính)

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
sốàhoặIàđượIàsốà

ho=

Thﾚﾐgàtiﾐàdạﾐgà
giấ┞

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)  

Mô tả mô hình: 
Bước “1. Xem xét, kiểm tra hồ sơ”: hệ thống hiển thị các thông tin hồ sơ 

đã nhập, hỗ trợ tra cứu thông tin giấy phép đã cấp, hỗ trơ đã cấp cho giấy phép 
xin cấp lại. 

Bước “3. Thẩm định hồ sơ”: hỗ trợ tra cứu các thông tin liên quan đến giấy 

phép đã cấp, hỗ trơ đã cấp giấy phép cho giấy phép xin cấp lại, hỗ trợ lập kết quả 

thẩm định… 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Để đảm bảo các chức năng định hướng tin học hoá hoạt động được, cần đầu 

tư, hoàn thiện các dịch v映/HTTT sau: 

- Tra cứu thông tin giấy phép từ CSDL Giấy phép 
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- Tra cứu thông tin hồ sơ cấp phép từ CSDL cấp phép 

2.10. Lĩnh vực vi宇n thám 

2.10.1. Thủ tục Cung cấp dữ liệu vĩn thám và sản phẩm vĩn thám 
cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định 

a) Mô hình quy trình th栄 t映c 

Cung cấp dữ liệu vĩn thám và sản phẩm vĩn thám cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... C映c Vi宇n thám quốc gia

Kiểm tra, duyệt 
yêu cầu

Phiếu/Văn bản yêu cầu Đ栄 điều 
kiện?

Không, Văn bản từ chối

Có

Thông báo nộp phí, lệ phí, thuế

Trích xuất dữ liệu
Xác nhận đã nộp phí

Dữ liệu vĩn thámKết quả

Tính phí, lệ phí, 
thuế

Không

Phê duyệt

 

b) Mô hình quy trình th栄 t映c định hướng tin học hoá 

Cung cấp dữ liệu vĩn thám và sản phẩm vĩn thám cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định - định hướng tin học hoá

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... C映c Vi宇n thám quốc gia

Kiểm tra, duyệt 
yêu cầu

Phiếu/Văn bản yêu cầu Đ栄 điều 
kiện?

Có

Trích xuất dữ liệu
Hoá đơn nộp phí

Không

Gửi văn bản từ 
chối

Tính phí, lệ phí, 
thuế

Thông báo nộp phí, lệ phí, thuế

Văn bản từ chối

Xác nhận nộp phí

Dữ liệu vĩn thám
Phê duyệt

Kết quả

 

c) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

- Dịch v映 thanh toán trực tuyến với ngân hàng 

- Dịch v映 nộp thuế trực tuyến 

- Tích hợp với C映c thuế để xác định tiền thuế phải nộp cho nhà nước 
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2.11. Lĩnh vực tổng hợp 

2.11.1. Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi 
trường”   
a) Căn cứ pháp lỦ 

Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 04 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 

Tài nguyên và Môi trường" 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm: 

+ Tờ trình c栄a đơn vị theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 1 ban hành kèm theo 
Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT. 

+ Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo mẫu quy định 

tại Ph映 l映c 2 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT. 

+ Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác c栄a cá nhân trong ngành tài 
nguyên và môi trường theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 3 ban hành kèm theo Thông 
tư số 18/2015/TT-BTNMT. 

+ Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác c栄a cá nhân ngoài ngành tài 
nguyên và môi trường theo mẫu quy định tại Ph映 l映c 4 ban hành kèm theo Thông 
tư số 18/2015/TT-BTNMT. 

+ Bản sao các quyết định khen thưởng hoặc giấy chứng nhận quy định tại 

Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT. 

- Trình tự các bước thực hiện 

Chương III. Điều 10 tại Thông tư số Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT. 

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường”

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... V映 Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Hoàn thiện hồ sơ trình

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

- Tờ trình c栄a đơn vị
- Danh sách cá nhân đề 
nghị xét tặng Kỷ niệm 
chương
- Bản tóm tắt thành tích 
và quá trình công tác c栄a 
cá nhân

- Bản sao các quyết định 
khen thưởng hoặc giấy 
chứng nhận

Quyết định c栄a 
Bộ trường

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác

Kết quả thẩm định- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Thông báo kết quả
Kết quả

 

http://mail.vea.gov.vn/owa/redir.aspx?C=9ec0eeebd10c4aa18669fa5dda43dae8&URL=http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinnoibo/Documents/25042015%2520%285%29.pdf
http://mail.vea.gov.vn/owa/redir.aspx?C=9ec0eeebd10c4aa18669fa5dda43dae8&URL=http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinnoibo/Documents/25042015%2520%285%29.pdf
http://mail.vea.gov.vn/owa/redir.aspx?C=9ec0eeebd10c4aa18669fa5dda43dae8&URL=http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinnoibo/Documents/25042015%2520%285%29.pdf
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... V映 Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
3. CSDL Thi đua, khen thưởng

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin công dân
- Cung cấp thông tin cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
- Cung cấp thông tin thi đua, khen thưởng
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung c栄a các th栄 

t映c trong hồ sơ)

Hoàn thiện hồ sơ trình

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

- Tờ trình c栄a đơn vị
- Danh sách cá nhân đề 
nghị xét tặng Kỷ niệm 
chương
- Bản tóm tắt thành tích 
và quá trình công tác c栄a 
cá nhân

- Bản sao các quyết định 
khen thưởng hoặc giấy 
chứng nhận

Kết quả
(Số, giấy)

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác

Kết quả thẩm định- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Thông báo kết quả

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cán bộ  

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư 

- Cán bộ  

2.11.2. Đề nghị xét tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

a) Căn cứ pháp lỦ 

Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 
tài nguyên và môi trường. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị “Bằng khen c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” 
đối với cá nhân, gồm: 
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+ Tờ trình đề nghị khen thưởng c栄a Th栄 trưởng đơn vị kèm danh sách cá 
nhân được đề nghị khen thưởng; 

+ Báo cáo tóm tắt thành tích c栄a cá nhân được đề nghị khen thưởng; Báo 
cáo thành tích lưu tại đơn vị; 

+ Quyết định công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

(nếu có); 
+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng c栄a đơn vị. 
Hồ sơ đề nghị “Bằng khen c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” 

đối với tập thể, gồm: 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng c栄a Th栄 trưởng đơn vị kèm danh sách tập 

thể được đề nghị khen thưởng; 

+ Báo cáo tóm tắt thành tích c栄a tập thể được đề nghị khen thưởng. Báo 
cáo thành tích lưu tại đơn vị; 

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng c栄a đơn vị. 
- Trình tự các bước thực hiện 

Chương IV. Điều 21. Điều 22. tại Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT. 

Đề nghị xét tặng bằng khen c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... V映 Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, kiểm tra hồ sơ Hoàn thiện hồ sơ trình

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị khen 
thưởng c栄a Th栄 trưởng 
đơn vị
- Báo cáo tóm tắt thành 
tích c栄a cá nhân, tổ chức
- Biên bản họp Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng 
c栄a đơn vị
-...

Quyết định c栄a 
Bộ trường

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác

Kết quả thẩm định- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Thông báo kết quả
Kết quả
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Đề nghị xét tặng bằng khen c栄a Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - định hướng tin học hoá
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... V映 Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
3. CSDL Thi đua, khen thưởng

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin công dân
- Cung cấp thông tin cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
- Cung cấp thông tin thi đua, khen thưởng
- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung c栄a các th栄 

t映c trong hồ sơ)

Hoàn thiện hồ sơ trình

Phê duyệt

Thẩm định hồ sơ
Hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị khen 
thưởng c栄a Th栄 trưởng 
đơn vị
- Báo cáo tóm tắt thành 
tích c栄a cá nhân, tổ chức
- Biên bản họp Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng 
c栄a đơn vị
-...

Kết quả
(Số, giấy)

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác

Kết quả thẩm định- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Thông báo kết quả

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cán bộ  

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Dịch v映 tra cứu thông tin sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư 

- Cán bộ 

- Doanh nghiệp 

- Hoạt động khoa học và công nghệ 

2.11.3. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường được 
giao quản lý 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 c栄a Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân 
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thực hiện nhiệm v映 khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia sử d映ng ngân 
sách Nhà nước. 

- Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 c栄a Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chế quản lỦ nhiệm v映  khoa học 

và công nghệ c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng kỦ hoạt động khoa học và công nghệ c栄a 

tổ chức đăng kỦ ch栄 trì nhiệm v映 khoa học và công nghệ; 

+ Đơn đăng kỦ ch栄 trì thực hiện nhiệm v映 khoa học và công nghệ; 

+ Thuyết minh nhiệm v映 KH&CN; 

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ c栄a tổ chức đăng kỦ ch栄 trì 
nhiệm v映 khoa học và công nghệ; 

+ LỦ lịch khoa học c栄a cá nhân đăng kỦ ch栄 nhiệm và các cá nhân đăng kỦ 
thực hiện chính; 

+ Sơ yếu lỦ lịch khoa học c栄a chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác 
nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài); 

+ Văn bản xác nhận về sự đồng Ủ c栄a các tổ chức đăng kỦ phối hợp thực 

hiện nhiệm v映 khoa học và công nghệ; 

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang 

thiết bị c栄a đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện 

(trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác); 
+ Đối với nhiệm v映 khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật phải 

có vốn đối ứng: văn bản pháp lỦ cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ 

các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (báo cáo tài chính c栄a tổ chức đăng kỦ ch栄 

trì nhiệm v映 khoa học và công nghệ trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp 

hồ sơ đăng kỦ thực hiện nhiệm v映; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn 

c栄a các tổ chức tín d映ng; cam kết pháp lỦ và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp 
vốn c栄a tổ chức ch栄 trì và các tổ chức tham gia dự án); 

+ Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm 

v映 khoa học và công nghệ. 

- Trình tự các bước thực hiện 

Chương II. Điều 8. tại Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT. 
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Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm v映 khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản lỦ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội đồng tuyển chọn

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ trìnhPhê duyệt

Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ:

- Đơn đăng kỦ ch栄 trì 
thực hiện nhiệm v映 
KH&CN

- Thuyết minh nhiệm v映 
KH&CN

- Tóm tắt hoạt động 
KH&CN c栄a tổ chức 
đăng kỦ ch栄 trì
-...

Quyết định c栄a 
Bộ trường

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác Kết quả thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Kết quả

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm v映 KH&CN cấp quốc gia do Bộ TN&MT được giao quản lỦ - Định hướng tin học hóa

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội đồng tuyển chọn

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
3. CSDL Quản lỦ nhiệm v映 KH&CN

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin công dân
- Cung cấp thông tin cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
- Cung cấp thông tin quản lỦ nhiệm v映 KH&CN

- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung c栄a các th栄 

t映c trong hồ sơ)

Hoàn thiện hồ sơ trìnhPhê duyệt

Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ:

- Đơn đăng kỦ ch栄 trì 
thực hiện nhiệm v映 
KH&CN

- Thuyết minh nhiệm v映 
KH&CN

- Tóm tắt hoạt động 
KH&CN c栄a tổ chức 
đăng kỦ ch栄 trì
-...

Kết quả
(Số, giấy)

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác Kết quả thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Kết quả

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cán bộ  

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư 
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2.11.4. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp Bộ 

a) Căn cứ pháp lỦ 

Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chế quản lỦ nhiệm v映  khoa học và 

công nghệ c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng kỦ hoạt động khoa học và công nghệ c栄a 

tổ chức đăng kỦ ch栄 trì nhiệm v映 (nếu có); 
+ Đơn đăng kỦ ch栄 trì thực hiện nhiệm v映; 

+ Thuyết minh nhiệm v映; 

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ c栄a tổ chức đăng kỦ ch栄 trì 
nhiệm v映; 

+ LỦ lịch khoa học c栄a cá nhân đăng kỦ ch栄 nhiệm và các cá nhân đăng kỦ 
thực hiện chính nhiệm v映 có xác nhận c栄a cơ quan quản lỦ nhân sự; 

+ Sơ yếu lỦ lịch khoa học c栄a chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác 
nhận về mức lương chuyên gia (nếu có thuê chuyên gia nước ngoài); 

+ Văn bản xác nhận về sự đồng Ủ c栄a các tổ chức đăng kỦ phối hợp thực 

hiện nhiệm v映; 

+ Đối với đề tài: văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học công 
nghệ, trang thiết bị c栄a đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác 
để thực hiện đề tài (nếu có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác); 

+ Đối với dự án: văn bản pháp lỦ cam kết và giải trình khả năng huy động 

vốn từ các nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học đạt ít nhất 70% tổng kinh 

phí đầu tư (báo cáo tài chính c栄a doanh nghiệp trong 2 - 3 năm gần nhất; cam kết 

cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn c栄a các tổ chức tín d映ng; cam kết pháp lỦ về 

việc đóng góp vốn c栄a tổ chức ch栄 trì và các tổ chức tham gia dự án); 
+ Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện nhiệm v映. 

- Trình tự các bước thực hiện 

Chương III. Điều 20. c栄a Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT. 



223 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm v映 khoa học và công nghệ cấp Bộ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội đồng tuyển chọn

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ trìnhPhê duyệt

Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ:

- Đơn đăng kỦ ch栄 trì 
thực hiện nhiệm v映
- Thuyết minh nhiệm v映
- Tóm tắt hoạt động 
KH&CN c栄a tổ chức 
đăng kỦ ch栄 trì nhiệm 
v映...

Quyết định c栄a 
Bộ trường

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác Kết quả thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Kết quả

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm v映 khoa học và công nghệ cấp Bộ - Định hướng tin học hóa

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội đồng tuyển chọn

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
3. CSDL Quản lỦ nhiệm v映 KH&CN

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin công dân
- Cung cấp thông tin cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
- Cung cấp thông tin quản lỦ nhiệm v映 KH&CN

- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung c栄a các th栄 

t映c trong hồ sơ)

Hoàn thiện hồ sơ trìnhPhê duyệt

Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ:

- Đơn đăng kỦ ch栄 trì 
thực hiện nhiệm v映
- Thuyết minh nhiệm v映
- Tóm tắt hoạt động 
KH&CN c栄a tổ chức 
đăng kỦ ch栄 trì nhiệm 
v映...

Kết quả
(Số, giấy)

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả thẩm định
- Các văn bản liên 
quan khác Kết quả thẩm định

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Kết quả

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu giấy chứng nhận đăng kỦ hoạt động khoa học và công nghệ  

- Dịch v映 tra cứu thông tin văn bằng chứng chỉ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin hoạt động khoa học và công nghệ 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân 

- Dịch v映 tra cứu thông tin cán bộ  
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- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Giấy chứng nhận đăng kỦ hoạt động khoa học và công nghệ  

- Văn bằng chứng chỉ 

- Hoạt động khoa học và công nghệ 

- Dân cư 

- Cán bộ 

- Doanh nghiệp 

2.11.5. Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý 

a) Căn cứ pháp lỦ 

- Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 c栄a Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân 
thực hiện nhiệm v映 khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia sử d映ng ngân 
sách Nhà nước. 

- Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 c栄a Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chế quản lỦ nhiệm v映  khoa học 

và công nghệ c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm v映 cấp quốc gia c栄a tổ 

chức ch栄 trì;  
+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm v映. 

+ Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ c栄a nhiệm v映. 

+ Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm v映. 

+ Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, 

đào tạo, tiếp nhận và sử d映ng kết quả nghiên cứu (nếu có). 
+ Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật kỦ c栄a nhiệm v映. 

+ Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận c栄a các tác giả về việc sắp xếp thứ tự 

tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm v映. 

+ Báo cáo tình hình sử d映ng kinh phí c栄a nhiệm v映. 

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm v映. 

+ Các tài liệu khác (nếu có). 
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- Trình tự các bước thực hiện 

Chương II. Điều 11. c栄a Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT. 

Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản lỦ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội đồng nghiệm thu

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ trìnhPhê duyệt

Thực hiện nghiệm thu

Hồ sơ:

- Công văn đề nghị đánh 
giá, nghiệm thu nhiệm 
v映 cấp quốc gia c栄a tổ 
chức ch栄 trì
.- Báo cáo tổng hợp và 
báo cáo tóm tắt kết quả 
thực hiện nhiệm v映
- Báo cáo về sản phẩm 
khoa học và công nghệ 
c栄a nhiệm v映
- ...

Quyết định c栄a 
Bộ trường

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả nghiệm thu
- Các văn bản liên 
quan khác Kết quả nghiệm thu

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Kết quả

 

c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 KH&CN cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản lỦ - Định hướng tin học hóa

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội đồng nghiệm thu

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
3. CSDL Quản lỦ nhiệm v映 KH&CN

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin công dân
- Cung cấp thông tin cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
- Cung cấp thông tin quản lỦ nhiệm v映 KH&CN

- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung c栄a các th栄 

t映c trong hồ sơ)

Hoàn thiện hồ sơ trìnhPhê duyệt

Thực hiện nghiệm thu

Hồ sơ:

- Công văn đề nghị đánh 
giá, nghiệm thu nhiệm 
v映 cấp quốc gia c栄a tổ 
chức ch栄 trì
.- Báo cáo tổng hợp và 
báo cáo tóm tắt kết quả 
thực hiện nhiệm v映
- Báo cáo về sản phẩm 
khoa học và công nghệ 
c栄a nhiệm v映
-...

Kết quả
(Số, giấy)

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả nghiệm thu
- Các văn bản liên 
quan khác Kết quả nghiệm thu

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Kết quả

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 quản lỦ hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công 
nghệ  

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công nghệ  
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2.11.6. Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
Bộ 

a) Căn cứ pháp lỦ 

Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 c栄a Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy chế quản lỦ nhiệm v映  khoa học và 
công nghệ c栄a Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

- Thành phần hồ sơ 

+ Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm v映 cấp bộ c栄a tổ chức ch栄 

trì; 
+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm v映; 

+ Các sản phẩm khoa học và công nghệ c栄a nhiệm v映; 

+ Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm v映; 

+ Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, 

đào tạo, tiếp nhận và sử d映ng kết quả nghiên cứu (nếu có); 
+ Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật kỦ c栄a nhiệm v映; 

+ Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận c栄a các tác giả về việc sắp xếp thứ tự 

tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm v映; 

+ Báo cáo tình hình sử d映ng kinh phí c栄a nhiệm v映; 

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm v映; 

+ Các tài liệu khác (nếu có). 
- Trình tự các bước thực hiện 

Chương III. Điều 23. c栄a Thông tư số Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT. 

Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công nghệ cấp bộ

C
ác

 b
ướ

c 
th

ực
 h

iệ
n

... Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu

Xem xét, kiểm tra hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ trìnhPhê duyệt

Thực hiện nghiệm thu

Hồ sơ:

- Công văn đề nghị đánh 
giá, nghiệm thu nhiệm 
v映 cấp bộ c栄a tổ chức 
ch栄 trì
.- Báo cáo tổng hợp và 
báo cáo tóm tắt kết quả 
thực hiện nhiệm v映
- Báo cáo về sản phẩm 
khoa học và công nghệ 
c栄a nhiệm v映
- ...

Quyết định c栄a 
Bộ trường

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả nghiệm thu
- Các văn bản liên 
quan khác Kết quả nghiệm thu

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Kết quả
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c) Mô hình hoá th栄 t映c, định hướng tin học hoá 

Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công nghệ cấp bộ - Định hướng tin học hóa
C

ác
 b

ướ
c 

th
ực

 h
iệ

n
... Bộ Tài nguyên và Môi trường Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu

Hỗ trợ xử lỦ giải quyết th栄 hành chính

CSDL:

1. CSDL Dân cư
2. CSDL Cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
3. CSDL Quản lỦ nhiệm v映 KH&CN

Dịch v映:

- Cung cấp thông tin công dân
- Cung cấp thông tin cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT
- Cung cấp thông tin quản lỦ nhiệm v映 KH&CN

- Trao đổi hồ sơ trình, kết quả phê duyệt

Thông tin dạng số 
hoặc được số hoá Thông tin dạng giấy

Bán tự động 
(được hỗ trợ bởi 
hệ thống CNTT)

Xem xét, kiểm tra hồ sơ
(Nội dung c栄a các th栄 

t映c trong hồ sơ)

Hoàn thiện hồ sơ trìnhPhê duyệt

Thực hiện nghiệm thu

Hồ sơ:

- Công văn đề nghị đánh 
giá, nghiệm thu nhiệm 
v映 cấp quốc gia c栄a tổ 
chức ch栄 trì
.- Báo cáo tổng hợp và 
báo cáo tóm tắt kết quả 
thực hiện nhiệm v映
- Báo cáo về sản phẩm 
khoa học và công nghệ 
c栄a nhiệm v映
-...

Kết quả
(Số, giấy)

Hồ sơ trình:

- Phiếu trình
- Dự thảo Quyết định
- Kết quả nghiệm thu
- Các văn bản liên 
quan khác Kết quả nghiệm thu

- Thông tin ch栄 HS
- Loại HS
- ...

Kết quả

 

d) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 quản lỦ hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công 
nghệ  

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công nghệ  

2.11.7. Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi 
trường 

a) Căn cứ pháp lỦ 

Nghị định 73/2017/NĐ-CP c栄a Chính ph栄 ngày 14 tháng 06 năm 2017 về 

thu thập, khai thác và sử d映ng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

b) Thành phần hồ sơ và trình tự các bước thực hiện 

b1) Thành phần hồ sơ: 

Căn cứ vào nhu cầu cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường, sử d映ng mẫu được cung cấp theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP c栄a Chính 
ph栄 ngày 14 tháng 06 năm 2017. 

Mẫu số 01: Thông báo cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 
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Mẫu số 02: Mẫu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường 

Mẫu số 03: Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Mẫu số 04: Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử d映ng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường 

Mẫu số 05: Báo cáo tình hình cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường 

b2) Trình tự các bước thực hiện:   

Thông báo cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thực hiện 

theo Điều 9,  Chương II c栄a Nghị định 73/2017/NĐ-CP. 

Khai thác và sử d映ng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc 

văn bản yêu cầu thực hiện theo M映c 1, Điều 18, Chương IV c栄a Nghị định 

73/2017/NĐ-CP. 

Yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo M映c 4, Điều 18, Chương IV c栄a Nghị 
định 73/2017/NĐ-CP. 

Khai thác và sử d映ng thông tin, dữ liệu bằng hình thức hợp đồng thực hiện 

theo Điều 19, Chương IV c栄a Nghị định 73/2017/NĐ-CP. 

Báo cáo tình hình cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thực 

hiện theo M映c 4, Điều 28, Chương VI c栄a Nghị định 73/2017/NĐ-CP. 

c) Yêu cầu chuyển đổi, tin học hoá và đầu tư 

Cần phải chuyển đổi, tin học hóa các dịch v映: 

- Dịch v映 tra cứu thông tin công dân 

- Dịch v映 tra cứu thông tin doanh nghiệp 

Các thông tin, cơ sở dữ liệu tương ứng về: 

- Dân cư 

- Doanh nghiệp 
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III. T蔚NG H営P K蔭T QU謂 PHÂN TệCH 

3.1. Yêu cầu tin học hoá   
3.1.1. Các quy trình dùng chung 

STT Th栄 t映c hành chính Yêu cầu tin học hóa nghiệp v映 

1 Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

- Nhập hồ sơ trực tuyến 

- Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, chuyển xử lỦ 

- Trả kết quả 

- Tra cứu dữ liệu từ các CSDL quốc gia hoặc từ các CSDL thuộc Bộ TNMT 
quản lỦ 

- Tra cứu thông tin thanh toán trực tuyến (nghĩa v映 tài chính) 
- Trao đổi hồ sơ trình 

- Chữ kỦ số  
- Tra cứu thông tin giấy phép 

2 
Quy trình tiếp nhận và xử lỦ th栄 t映c hành chính tiếp 
nhận t瑛 cơ quan khác 

- Nhận hồ sơ trực tuyến 

- Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, chuyển xử lỦ 

- Trả kết quả 

- Tra cứu dữ liệu từ các CSDL quốc gia hoặc từ các CSDL thuộc Bộ TNMT 
quản lỦ 

- Trao đổi hồ sơ trình 

- Chữ kỦ số  
- Tra cứu thông tin giấy phép 

3 Quy trình trình và phê duyệt kết quả th栄 t映c hành chính 

- Tra cứu hệ thống chuyên ngành ph映c v映 xử lỦ dịch v映 công 

- Trao đổi hồ sơ trình 

- Chữ kỦ số  

4 Quy trình xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Tra cứu thông báo nghĩa v映 tài chính 

- Tra cứu xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Tra cứu thông tin xử lỦ tài chính với ngân hàng hoặc cổng thanh toán 
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3.1.2. Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tổng hợp và chuyên ngành 

STT Th栄 t映c hành chính 

Mức độ cung 
cấp DVC trực 

tuyến Yêu cầu tin học hóa nghiệp v映 

Hiện 
tại 

Tương 
lai 

I Lĩnh vực biển và hải đảo       

Nhóm th栄 t映c về giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung 
quyết định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển 

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

1 Giao khu vực biển 2 4 
- Hỗ trợ kiểm tra thành phần, nội dung c栄a hồ sơ 

- Hỗ trợ kiểm tra tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử d映ng biển 

- Kiểm tra vị trí giao khu vực biển trên bản đồ 

- Gửi/nhân văn bản phối hợp thẩm định hồ sơ với địa phương 

2 Gia hạn quyết định giao khu vực biển  2 4 

3 Trả lại khu vực biển 2 4 

4 
Đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao 
khu vực biển 

2 4 

5 Thu hồi khu vực biển 2 4 
- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Hỗ trợ hiển thị nội dung hồ sơ ph映c v映 thẩm tra 

Nhóm th栄 t映c về cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung, cho phép trả lại giấy phép nhận chìm ở biển 

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

6 Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển 2 4 - Hỗ trợ kiểm tra thành phần, nội dung c栄a hồ sơ 

- Hỗ trợ kiểm tra tính phù hợp với quy hoạch sử d映ng biển 

- Kiểm tra tính phù hợp với các vật, chất nhận chìm ở biển 

- Tra cứu thông tin giấy phép, hồ sơ cấp phép 

- Gửi/nhân văn bản phối hợp thẩm định hồ sơ với các cơ quan liên quan 

- Gửi/nhận văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo kết luận trong văn 
bản thẩm tra 

7 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển 2 4 

8 
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở 
biển 

2 4 

9 Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển 2 4 

10 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển 2 4 

II Lĩnh vực địa chất và khoáng sản       
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Nhóm th栄 t映c về thăm dò khoáng sản       

11 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 3 4 

- Tra cứu thông tin về bản đồ địa chất khoáng sản và kiểm Tra một số 
thông tin về doanh nghiệp để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ 

- Tra cứu các thông tin hỗ trợ thẩm định như thông tin doanh nghiệp, cá 
nhân đứng đầu doanh nghiệp, tình trạng cấp phép… 

12 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản  3 4 

- Tại bước Kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số Dịch v映 tra cứu thông tin về 
bản đồ địa chất khoáng sản và Kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp 
để Kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số Dịch v映 tra cứu thông tin 
trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép 
để thẩm định trước khi gia hạn giấy phép cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp. 

13 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 3 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
bản đồ địa chất khoáng sản, thông tin về kết quả thăm dò và kiểm tra một 
số thông tin về doanh nghiệp chuyển nhượng cũng như nhận chuyển 
nhượng để xác định tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin 
trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép 
để thẩm định trước khi chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp. 

14 
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc 
một phần diện tích thăm dò khoáng sản 

3 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
bản đồ DCKS và kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp để kiểm tra 
tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin 
trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép 
để thẩm định thông tin giấy phép trước khi trả lại giấy phép cho tổ chức, 
cá nhân và doanh nghiệp. 

Nhóm th栄 t映c về khai thác khoáng sản       

15 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản 3 4 

- Tra cứu thông tin về bản đồ địa chất khoáng sản và kiểm Tra một số 
thông tin về doanh nghiệp để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ 

- Tra cứu các thông tin hỗ trợ thẩm định như thông tin doanh nghiệp, cá 
nhân đứng đầu doanh nghiệp, tình trạng cấp phép… 
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16 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 3 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
bản đồ hiện trạng địa chất khoáng sản và kiểm tra một số thông tin về 
doanh nghiệp để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
bản đồ hiện trạng khai thác trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL 
doanh nghiệp, CSDL cấp phép, tình hình thực hiện nghĩa v映 tài chính để 
thẩm định trước khi gia hạn giấy phép cho tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp. 

17 

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc 
trả lại một phần diện tích khu vực khai thác 
khoáng sản 

3 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
bản đồ hiện trạng khai thác mỏ và kiểm tra một số thông tin về doanh 
nghiệp để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin 
trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép 
để thẩm định thông tin giấy phép trước khi trả lại giấy phép cho tổ chức, 
cá nhân và doanh nghiệp. 

18 
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 
sản. 3 4 

- Tra cứu thông tin về bản đồ địa chất khoáng sản, hiện trạng khai thác và 
kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp chuyển nhượng cũng như nhận 
chuyển nhượng để xác định tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tra cứu thông tin trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL doanh 
nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định trước khi chuyển nhượng cho tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp 

19 
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu 
vực chưa thăm dò khoáng sản  2 4 

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và xét chọn hồ sơ. 
- Sử d映ng một số Dịch v映 tra cứu thông tin trong CSDL địa chất khoáng 
sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép cũng như CSDL Thuế, ngân 
hàng để hỗ trợ điền tự động thông tin. 

20 

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  

2 4 

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và xét chọn hồ sơ. 
- Sử d映ng một số Dịch v映 tra cứu thông tin trong CSDL địa chất khoáng 
sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL cấp phép cũng như CSDL Thuế, ngân 
hàng để hỗ trợ điền tự động thông tin. 

21 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  3 4 

- Sử d映ng các dịch v映 về khai thác thông tin khoáng sản, khai thác hồ sơ 
doanh nghiệp, thông tin nghĩa v映 tài chính từ các CSDL địa chất khoáng 
sản, CSDL doanh nghiệp, CSDL thuế, ngân hàng để kiểm tra và thẩm 
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định hồ sơ. 
- Tại bước Tính tiền cấp quyền khai thác: Có sử d映ng dịch v映 c栄a CSDL 
thuế để lấy đơn giá hỗ trợ cho việc tính tiền. 
- Tại các bước khác: Hỗ trợ tin học hóa trong quá trình thực hiện tự động 
quy trình. 

Nhóm th栄 t映c về giao nộp, thu nhận, cung cấp, khai 
thác, sử d映ng dữ liệu về địa chất, khoáng sản 

      

22 
Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, 
khoáng sản 

3 4 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ 

23 
Cung cấp, khai thác, sử d映ng dữ liệu về địa 
chất, khoáng sản 

3 4 

- Tại bước Kiểm tra, duyệt yêu cầu: Xác định đơn vị và thông tin cần 
được cung cấp 

- Tại bước trích xuất dữ liệu: Có sử d映ng dịch v映 cung cấp dữ liệu từ 
CSDL địa chất khoáng sản. 

Các th栄 t映c khác       

24 
Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo 
tàng Địa chất  2 4 - Kiểm tra hồ sơ và mẫu vật trong kho CSDL địa chất khoáng sản. 

25 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản  2 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về kết 
quả thăm dò, doanh nghiệp, cũng như các thông tin khác để kiểm tra tính 
hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
các mỏ địa chất khoáng sản trong CSDL địa chất khoáng sản, CSDL 
doanh nghiệp, CSDL cấp phép để thẩm định và phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản c栄a mỏ. 

III Lĩnh vực đất đai       

26 Cung cấp dữ liệu đất đai 2 4 

- Hỗ trợ kiểm tra khả năng đáp ứng yêu cầu dữ liệu đất đai 
- Hỗ trợ trích xuất các loại dữ liệu theo yêu cầu ra nhiều định dạng phổ 
biến 

27 Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất 2 4 
- Hỗ trợ kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ 

- Tra cứu thông tin Chứng chỉ định giá đã cấp 

28 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm 
quyền c栄a Bộ trưởng Bộ TNMT 

2 4 
- Hỗ trợ gửi/nhận văn bản lấy Ủ kiến, phối hợp xử lỦ 

- Tra cứu thông tin khiếu kiện về đất đai 
IV Lĩnh vực môi trường       
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Nhóm th栄 t映c về hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường 

      

29 
Cấp giấy chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt 
động dịch v映 quan trắc môi trường 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Đánh giá hồ sơ c栄a Tổ chức về tư cách pháp nhân, nhân lực, chuyên môn, 
trang thiết bị và cơ sở vật chất 
Kiểm tra thực tế tại tổ chức 

30 
Gia hạn giấy chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt 
động dịch v映 quan trắc môi trường 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

31 

Điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đ栄 
điều kiện hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

32 
Cấp lại giấy chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt 
động dịch v映 quan trắc môi trường 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Đánh giá hồ sơ c栄a Tổ chức về tư cách pháp nhân, nhân lực, chuyên môn, 
trang thiết bị và cơ sở vật chất 

33 
Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt 
động dịch v映 quan trắc môi trường 

2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Thông tin về thiết bị quan trắc, quy trình vận hành, trang bị bảo hộ khi 
quan trắc, ... 

Nhóm th栄 t映c về thẩm định báo cáo đánh giá môi 
trường        

34 
Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược 

4 4 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 
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- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Hội đồng thẩm định tư vấn cho Th栄 trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan 
thẩm định về kết quả thẩm định 

35 

Xin Ủ kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều 
chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã 
được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo 
cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều 
chỉnh theo hướng không làm gia tăng hoặc 
gia tăng không đáng kể tác động xấu đến 
môi trường) 

4 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

36 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

 Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường 

Lấy mẫu phân tích kiểm chứng;  
Tổ chức lấy Ủ kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp 

Nhóm th栄 t映c về cấp phế liệu nhập khẩu       

37 

Cấp giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo vệ 
môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực 
tiếp sử d映ng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường 

Tiến hành lấy mẫu, phân tích, 
Tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét 

38 
Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo 
vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 4 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 
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nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy 
xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)   

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

39 

Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 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 d映ng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác 
nhận hết hạn) 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường 

Tiến hành lấy mẫu, phân tích, 
Tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét 

40 

Cấp Giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo vệ 
môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân 
nhận 栄y thác nhập khẩu cho tổ chức, cá 
nhân sử d映ng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường 

Kiểm tra điều kiện kho, bãi 
Tiến hành lấy mẫu, phân tích, 
Tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét 

41 

Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo 
vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân 
nhận 栄y thác nhập khẩu cho tổ chức, cá 
nhân sử d映ng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác 
nhận hết hạn) 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường 

Kiểm tra điều kiện kho, bãi 
Tiến hành lấy mẫu, phân tích, 
Tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét 

42 

Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không 
thuộc Danh m映c phế liệu được phép nhập 
khẩu để phân tích 

2 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 
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43 

Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc 
Danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu để 
thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất 

2 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Kiểm tra điều kiện bảo vệ môi trường tại cơ sở 

Tổ chức giám định mẫu phế liệu dự kiến nhập khẩu 

Lấy Ủ kiến c栄a các tổ chức, cá nhân liên quan;  
Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Th栄 tướng Chính 
ph栄 xem xét, quyết định 

44 

Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù 
hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

2 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Nhóm th栄 t映c về cấp Giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

      

45 

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

là các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

4 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Trực tiếp kiểm tra hoặc ch栄 trì,   
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường ở địa phương 
kiểm tra điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm 

46 

Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây 
nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ  

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Trực tiếp kiểm tra hoặc ch栄 trì,   
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường ở địa phương 
kiểm tra điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm 

47 
Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây 2 4 
- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 
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nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ  

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

-  Tra cứu thông tin c栄a phương tiện vận chuyển, ch栄 sở hữu, ch栄 sử d映ng 

- Tra cứu thông tin tuyến đường đăng kỦ 

48 

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm 

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ 

2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

-  Tra cứu thông tin c栄a phương tiện vận chuyển, ch栄 sở hữu, ch栄 sử d映ng 

- Tra cứu thông tin tuyến đường đăng kỦ 

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy chứng nhận túi ni lông 
thân thiện với môi trường 

      

49 
Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện 
với môi trường 

4 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Quản lỦ các báo cáo ĐTM 

- Tra cứu các xử phạt hành chính  

50 
Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân 
thiện với môi trường 

3 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Quản lỦ các báo cáo ĐTM 

- Tra cứu các xử phạt hành chính  
Nhóm th栄 t映c về phương án cải tạo, ph映c hồi môi 
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 

      

51 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 
ph映c 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) 

3 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu các báo cáo ĐTM liên quan 

- Tra cứu thông tin quan trắc tại khu vực 

- Khảo sát, lấy Ủ kiến trực tuyến 

52 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 
ph映c 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) 

3 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu các báo cáo ĐTM liên quan 

- Tra cứu thông tin quan trắc tại khu vực 

- Khảo sát, lấy Ủ kiến trực tuyến 
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53 

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án 
cải tạo, ph映c hồi môi trường, Phương án cải 
tạo, ph映c hồi môi trường bổ sung đối với 
hoạt động khai thác khoáng sản 

4 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các báo cáo ĐTM liên quan 

- Tra cứu thông tin quan trắc tại khu vực 

-  Tra cứu trữ lượng khoáng sản trong khu vực 

54 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 
ph映c 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) 

3 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu các báo cáo ĐTM liên quan 

- Tra cứu thông tin quan trắc tại khu vực 

- Khảo sát, lấy Ủ kiến trực tuyến 

55 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, 
ph映c hồi môi trường bổ sung đối với hoạt 
động khai thác khoáng sản (trường hợp có 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ 
sung và báo cáo đánh giá tác động môi 
trường không cùng một cơ quan thẩm quyền 
phê duyệt) 

2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu các báo cáo ĐTM liên quan 

- Tra cứu thông tin quan trắc tại khu vực 

- Khảo sát, lấy Ủ kiến trực tuyến 

Nhóm th栄 t映c về  quản lỦ, xử lỦ chất thải nguy hại       

56 Cấp giấy phép xử lỦ chất thải nguy hại 3 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu các báo cáo ĐTM liên quan 

- Tra cứu thông tin quan trắc tại khu vực 

- Tra cứu  thông tin bản đồ khu vực xử lỦ chất thải nguy hại 
- Tra cứu phương tiện, ch栄 sở hữu, người sử d映ng, ... 
- Tra cứu tuyến đường đăng kỦ vận chuyển chất thải nguy hại 
- Lấy Ủ kiến Sở TNMT địa phương 

57 Cấp lại Giấy phép xử lỦ chất thải nguy hại 3 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu các báo cáo ĐTM liên quan 
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- Tra cứu thông tin quan trắc tại khu vực 

- Tra cứu  thông tin bản đồ khu vực xử lỦ chất thải nguy hại 
- Tra cứu phương tiện, ch栄 sở hữu, người sử d映ng, ... 
- Tra cứu tuyến đường đăng kỦ vận chuyển chất thải nguy hại 
- Lấy Ủ kiến Sở TNMT địa phương 

58 
Điều chỉnh Giấy phép xử lỦ chất thải nguy 
hại 3 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu các báo cáo ĐTM liên quan 

- Tra cứu thông tin quan trắc tại khu vực 

- Tra cứu  thông tin bản đồ khu vực xử lỦ chất thải nguy hại 
- Tra cứu phương tiện, ch栄 sở hữu, người sử d映ng, ... 

- Tra cứu tuyến đường đăng kỦ vận chuyển chất thải nguy hại 
- Lấy Ủ kiến Sở TNMT địa phương 

59 
Đăng kỦ vận chuyển xuyên biên giới chất 
thải nguy hại 4 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu thông tin chất thải nguy hại: nguồn thải, loại chất thải, ... 
- Tra cứu phương tiện vận chuyển và xử lỦ CTNH 

- Tra cứu tuyến đường đăng kỦ vận chuyển CTNH 

- Trao đổi dữ liệu với Cổng TT một cửa quốc gia 

- Trao đổi dữ liệu với cổng TTĐT c栄a các cơ quan thẩm quyền Công ước 
Basel 

60 Cấp chứng chỉ quản lỦ chất thải nguy hại 2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Kiểm tra định danh giảng viên, học viên 

- Kiểm tra thông tin văn bằng chứng chỉ liên quan 

61 Cấp lại chứng chỉ quản lỦ chất thải nguy hại 2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 



241 

- Kiểm tra định danh giảng viên, học viên 

- Kiểm tra thông tin văn bằng chứng chỉ liên quan 

62 

Chấp thuận việc sử d映ng các phương tiện 
vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử 
lỦ chất thải nguy hại chất thải nguy hại/Giấy 
phép quản lỦ chất thải nguy hại 

2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu thông tin phương tiện vận chuyển CTNH 

63 

Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải 
nguy hại không có trong Giấy phép xử lỦ 
chất thải nguy hại/Giấy phép quản lỦ chất 
thải nguy hại 

2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

Các th栄 t映c khác       

64 
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết 3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Kiểm tra thực tế tại hiện trường 

Lấy Ủ kiến cơ quan, chuyên gia 

65 
Chấp thuận sử d映ng dung dịch khoan nền 
không nước 

4 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Lấy Ủ kiến Tổng c映c Biển và Hải đảo Việt Nam về hồ sơ đề nghị sử d映ng 
dung dịch khoan nền không nước 

66 

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình 
bảo vệ môi trường ph映c v映 giai đoạn vận 
hành c栄a dự án 

3 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường c栄a dự án 

67 

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, 

4 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 
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công nghệ sản xuất, các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường c栄a dự án 

68 

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lỦ 
nước thải tập trung khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lỦ 
nước thải phát sinh 

2 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

69 

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy 
hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh m映c ngành 
nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao 

2 4 

- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế, 
Lấy Ủ kiến chuyên gia và cơ quan có liên quan 

70 
Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối 
với cây trồng biến đổi gen 

3 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Khảo sát, lấy Ủ kiến trực tuyến 

- Tra cứu thông tin cây trồng 

- Tra cứu thông tin đa dạng sinh học 

- Thông tin về báo cáo kết quả khảo nghiệm an toàn sinh học được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 

71 
Chứng nhận, chứng nhận lại nhãn sinh thái 
cho các sản phẩm thân thiện với môi trường 

4 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu thông tin sản phẩm 

- Tra cứu thông tin giấy chứng nhận đạt chuẩn bảo vệ môi trường c栄a 
doanh nghiệp 

72 Xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam 2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Tra cứu các giấy phép đã cấp 

- Tra cứu các xử phạt hành chính 

- Tra cứu các thành tích bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, ... 
- Tra cứu thông tin về hoạt động c栄a doanh nghiệp 

V Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn       
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Nhóm th栄 t映c về cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung 
giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 
th栄y văn 

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

73 
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 
khí tượng th栄y văn 

2 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Tra cứu quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn  
- Tra cứu quy trình quản lỦ, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

74 
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt 
động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn 

2 4 
- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

75 
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 
báo khí tượng th栄y văn 

3 4 
- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy phép hoạt động c栄a công 
trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp  

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

76 

Cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình khí 
tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp  

2 4 

- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Tra cứu thông tin địa hình, th栄y hệ 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về công trình KTTV 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

77 

Cấp lại giấy phép hoạt động c栄a công trình 
khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp  

2 4 

- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

78 

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động 
c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên 
dùng  do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

2 4 

- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 
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- Tra cứu thông tin địa hình, th栄y hệ 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về công trình KTTV 

79 

Gia hạn nội dung giấy phép hoạt động c栄a 
công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng  
do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

2 4 

- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Tra cứu thông tin địa hình, th栄y hệ 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về công trình KTTV 

VI 
Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa 
lỦ 

      

Nhóm th栄 t映c về giấy phép hoạt động đo đạc và 
bản đồ        

80 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ  3 4 

- Tại bước thẩm định hồ sơ: Các cán bộ tại Sở TNMT sử d映ng một số 
dịch v映 kiểm tra một số thông tin về doanh nghiệp và thông tin chuyên 
môn về cá nhân c栄a kỹ thuật trưởng, các chuyên viên sau đó gửi biên bản 
thẩm định và hồ sơ cho C映c đo đạc và bản đồ. 
- Tại bước Quản lỦ và xử lỦ hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông 
tin và tiến hành quản lỦ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép để trình phê duyệt. 

81 
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động 
đo đạc và bản đồ 

3 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
cấp phép để kiểm tra giấy phép đã được cấp và kiểm tra một số thông tin 
về doanh nghiệp, các thông tin về cá nhân để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ 
sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
cấp phép, CSDL doanh nghiệp để thẩm định trước khi cấp phép cho tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

82 
Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản 
đồ 

3 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
cấp phép để kiểm tra giấy phép đã được cấp và kiểm tra một số thông tin 
về doanh nghiệp, các thông tin về cá nhân để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ 
sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
cấp phép, CSDL doanh nghiệp để thẩm định trước khi cấp phép cho tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp. 
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83 
Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản 
đồ 

3 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
cấp phép để kiểm tra tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin về 
cấp phép, CSDL doanh nghiệp để thẩm định trước khi cấp lại giấy phép 
cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

84 
Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản 
đồ 

3 4 
C映c đo đạc bản đồ sử d映ng dịch v映 tiến hành kiếm tra lại thông tin cấp 
phép c栄a doanh nghiệp để tiến hành hoàn thiện th栄 t映c thu hồi giấy phép 

Nhóm th栄 t映c về thẩm định việc thể hiện đường địa 
giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất 
bản  

      

85 

Thẩm định việc thể hiện đường địa giới 
hành chính trên các loại bản đồ trước khi 
xuất bản  

2 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin để 
xác định tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 khai thác thông tin 
về bản đồ địa hình, bản đồ nền và bản đồ hành chính các cấp nhằm thẩm 
định về địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản 

86 
Thẩm định việc thể hiện đường biên giới 
quốc gia trên các loại bản đồ.  2 4 

- Tại bước kiểm tra hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 tra cứu thông tin để 
xác định tính hợp lệ c栄a hồ sơ. 
- Tại bước thẩm định hồ sơ: Sử d映ng một số dịch v映 khai thác thông tin 
về bản đồ địa hình, bản đồ nền và bản đồ hành chính các cấp nhằm thẩm 
định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ. 

Th栄 t映c khác       

87 
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản 
đồ 

4 4 

- Tại bước Kiểm tra, duyệt yêu cầu: Xác định đơn vị và dữ liệu/thông tin 
cần được cung cấp 

- Tại bước trích xuất dữ liệu: Có sử d映ng dịch v映 cung cấp dữ liệu từ 
CSDL đo đạc bản đồ để cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ. 

VII Lĩnh vực biến đổi khí hậu       

Nhóm th栄 t映c về xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp 
Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch 
(CDM) trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto 

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 
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88 
Cấp Thư xác nhận Tài liệu Ủ tưởng dự án 
(PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM)  2 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Tra cứu thông tin địa hình, th栄y hệ 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Tra cứu thông tin dự án CDM 

89 

Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế 
chương trình hoạt động (PoA-DD) theo 

CDM  

2 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Tra cứu thông tin Giấy phép khai thác, sử d映ng nước mặt; Giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước,... 
- Tra cứu thông tin dựa trên hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án CDM 

90 Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD  2 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Tra cứu thông tin Giấy phép khai thác, sử d映ng nước mặt; Giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước,... 
- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án CDM 

91 
Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD 
hoặc PoA-DD  

2 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 
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- Tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Tra cứu thông tin Giấy phép khai thác, sử d映ng nước mặt; Giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước,... 
- Tra cứu thông tin dựa trên hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án CDM 

Nhóm th栄 t映c về việc xây dựng và thực hiện dự án 
theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) trong khuôn khổ 
hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản 

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

92 Công nhận TPE 3 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án JCM 

93 Tự nguyện rút công nhận TPE 3 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án JCM 

94 
Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt 
phương pháp luận sửa đổi, bổ sung  3 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Lấy Ủ kiến công chúng 

- Tra cứu thông tin dự án JCM 

95 
Đăng kỦ và phê duyệt dự án thuộc cơ chế 
JCM 

3 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 
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- Lấy Ủ kiến công chúng 

- Tra cứu thông tin dự án JCM 

96 
Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ 
sung 

3 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

- Tra cứu thông tin đánh giá tác động môi trường 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án JCM 

97 
H栄y đăng kỦ hoặc thôi không tham gia dự 
án JCM 

3 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án JCM 

98 Cấp tín chỉ cho dự án JCM 3 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Tra cứu thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí nhà kính 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án JCM 

99 H栄y yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM  3 4 

- Tra cứu thông tin công dân  
- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan 

- Tra cứu thông tin dự án JCM 

Nhóm th栄 t映c về đăng kỦ nhập khẩu, xuất khẩu các 
chất HCFC; nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b 

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

100 
Xác nhận đăng kỦ nhập khẩu các chất 
HCFC 

4     

101 
Xác nhận đăng kỦ nhập khẩu polyol trộn sẵn 
HCFC-141b 

4     

102 Xác nhận đăng kỦ xuất khẩu các chất HCFC 4     
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VIII Lĩnh vực tài nguyên nước       

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy phép thăm dò; khai thác, 
sử d映ng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn 
nước 

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

103 

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối 
với công trình có lưu lượng từ 
3.000m3/ngày đêm trở lên  

3 4 
- Kiểm tra vị trí công trình 

- Tra cứu trữ lượng, chất lượng nước mặt, nước ngầm 

- Tra cứu thông tin đề án, báo cáo 

- Tra cứu thông tin TC, QC quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng 
c栄a nguồn nước tiếp nhận nước thải 
- Gửi Hồ sơ cấp phép cho địa phương nơi đặt công trình 

- Gửi Giấy phép cho địa phương nơi đặt công trình 

104 

Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng nước dưới 
đất đối với công trình có lưu lượng từ 
3.000m3/ngày đêm trở lên 

3 4 

105 
Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng nước mặt, 
nước biển 

3 4 

106 
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên 

3 4 

Nhóm th栄 t映c gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép 
thăm dò, khai thác, sử d映ng tài nguyên nước, xả 
nước thải vào nguồn nước 

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

107 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
thăm dò nước dưới đất đối với công trình có 
lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên  

3 4 
- Kiểm tra vị trí công trình 

- Tra cứu trữ lượng, chất lượng nước mặt, nước ngầm 

- Tra cứu thông tin đề án, báo cáo 

- Tra cứu thông tin TC, QC quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng 
c栄a nguồn nước tiếp nhận nước thải 
- Gửi Hồ sơ cấp phép cho địa phương nơi đặt công trình 

- Gửi Giấy phép cho địa phương nơi đặt công trình 

- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Tra cứu hồ sơ cấp phép 

108 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 
thác, sử d映ng nước dưới đất đối với công 
trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở 
lên 

3 4 

109 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 
thác, sử d映ng nước mặt, nước biển 

3 4 
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110 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước từ 3.000 m3/ngày 
đêm trở lên 

3 4 

111 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 3 4 

Nhóm th栄 t映c về cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều 
chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất quy mô lớn  

    

Tham chiếu các quy trình chung: 
- Tiếp nhận và trả kết quả; 
- Trình và phê duyệt hồ sơ 

- Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

- Thông báo quá trình xử lỦ hồ sơ 

112 
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới 
đất quy mô lớn 

3 4 
- Tra cứu thông tin hồ sơ cấp phép 

- Tra cứu thông tin giấy phép 

- Lập kết quả thẩm định 

- Gửi/nhận văn bản phối hợp xử lỦ 

113 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn 

3 4 

114 
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất quy mô lớn 

3 4 

IX Lĩnh vực vi宇n thám       

115 

Cung cấp dữ liệu vĩn thám và sản phẩm 
vĩn thám cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
theo quy định 

2 4 

- Tham chiếu đến các quy trình chung 

- Hỗ trợ kiểm tra khả năng đáp ứng yêu cầu dữ liệu vĩn thám 

- Hỗ trợ trích xuất các loại dữ liệu vĩn thám theo yêu cầu 

X Lĩnh vực tổng hợp       

V映 Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền       

1 
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài 
nguyên và môi trường”  2 3 

- Tra cứu thông tin công dân 

- Tra cứu thông tin cán bộ 

- Tra cứu thông tin sáng kiến, đề tài khoa học và công nghệ 

2 
Đề nghị xét tặng bằng khen c栄a Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 3 

- Tra cứu thông tin công dân 

(2) Tra cứu thông tin cán bộ 

(3) Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

(4) Tra cứu thông tin sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở 

V映 Khoa học và Công nghệ       

3 
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 
nhiệm v映 khoa học và công nghệ (KH&CN) 2 3 

- Tra cứu giấy chứng nhận đăng kỦ hoạt động khoa học và công nghệ  
- Tra cứu thông tin văn bằng chứng chỉ 
- Tra cứu thông tin hoạt động khoa học và công nghệ 
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cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường được giao quản lỦ 

- Tra cứu thông tin công dân 

- Tra cứu thông tin cán bộ 

- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

4 
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 
nhiệm v映 khoa học và công nghệ cấp Bộ 

2 3 

- Tra cứu giấy chứng nhận đăng kỦ hoạt động khoa học và công nghệ  
- Tra cứu thông tin văn bằng chứng chỉ 
- Tra cứu thông tin hoạt động khoa học và công nghệ 

- Tra cứu thông tin công dân 

- Tra cứu thông tin cán bộ 

- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 

5 

Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường được giao quản lỦ 

2 3 Quản lỦ hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công nghệ 

6 
Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và 
công nghệ cấp bộ 

2 3 Quản lỦ hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công nghệ 

C映c Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 
môi trường 

      

7 
Cung cấp, khai thác và sử d映ng dữ liệu tài 
nguyên và môi trường 

2 4 
- Tra cứu thông tin công dân 

- Tra cứu thông tin doanh nghiệp 
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3.2. Liên thông nghiệp v映 giữa các cơ quan 

3.2.1. Ký hiệu sử dụng 

CT Ch栄 trì Ch栄 trì xử lỦ 

PH Phối hợp Phối hợp thực hiện  
CC Cung cấp Cung cấp & xác thực thông tin 

TB Thông báo Nhận thông tin 

3.2.2. Các quy trình dùng chung 

STT Quy trình 
Các đơn vị quản lỦ nhà 

nước thuộc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

UBND cấp tỉnh 
(Sở TN&MT) Các cơ quan, tổ chức khác 

1 Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả CC CC 

Cơ quan cung cấp thông tin: Bộ Tài 
chính (thuế), Bộ Quốc phòng, Ngân 

hàng 

2 
Quy trình tiếp nhận và xử lỦ th栄 t映c hành chính tiếp 
nhận t瑛 cơ quan khác 

CC CC 
Cơ quan cung cấp thông tin: Bộ 

Quốc phòng 

3 Quy trình trình và phê duyệt kết quả th栄 t映c hành chính CC CC 
Cơ quan cung cấp thông tin: Bộ 

Quốc phòng 

4 Quy trình xử lỦ nghĩa v映 tài chính CC CC 
Cơ quan cung cấp thông tin: Bộ Tài 

chính (thuế), Ngân hàng 
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3.2.4. Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tổng hợp   

STT Th栄 t映c hành chính 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, cơ quan ngang bộ 

Các cơ 
quan 
khác 

Đơn vị quản lỦ nhà 
nước có chức năng 

tham mưu 

Đơn vị quản lỦ 
nhà nước 

chuyên ngành 

Đơn vị 
sự 
nghiệp 

Bộ
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ

 

Bộ
 C

ôn
g 

an
 

Bộ
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

 

Bộ
 G

iá
o 

d映
c 

và
 Đ

ào
 tạ

o 

…
 

V
映 

Th
i đ

ua
, K

he
n 

th
ưở

ng
 v

à 
Tu

yê
n 

tru
yề

n 

V
映 

K
ho

a 
họ

c 
và

 C
ôn

g 
ng

hệ
 

…
 

C映
c 

Cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
 v

à 
D

ữ 
liệ

u 
tà

i n
gu

yê
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

…
 

…
 

X Lĩnh vực tổng hợp                         

V映 Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền                         

1 
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài 
nguyên và môi trường”  CT             CC         

2 
Đề nghị xét tặng bằng khen c栄a Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

  CT         CC CC CC       

V映 Khoa học và Công nghệ                         

3 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm 
v映 khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc 
gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 
quản lỦ 

  CT         CC CC CC CC     

4 
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm 
v映 khoa học và công nghệ cấp Bộ 

  CT         CC CC CC CC     

5 

Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường được giao quản lỦ 

  CT                     
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6 
Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và 
công nghệ cấp bộ 

  CT                     

C映c Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 
trường 

                        

7 
Cung cấp, khai thác và sử d映ng dữ liệu tài 
nguyên và môi trường 

      CT       CC CC       

 

3.2.5. Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực chuyên ngành 

 

STT Th栄 t映c hành chính 

Tổ
ng

 c
映c

 B
iể

n 
và

 H
ải

 đ
ảo

  
V

iệ
t N

am
 

Tổ
ng

 c
映c

 Đ
ịa

 c
hấ

t v
à 

K
ho

án
g 

sả
n 

V
iệ

t N
am

 

Tổ
ng

 c
映c

 Q
uả

n 
lỦ

 đ
ất

 đ
ai

 

Tổ
ng

 c
映c

 M
ôi

 tr
ườ

ng
 

Tổ
ng

 c
映c

 K
hí

 tư
ợn

g 
Th

栄y
 v

ăn
 

C映
c 

Đ
o 

đạ
c,

 B
ản

 đ
ồ 

và
 T

hô
ng

 ti
n 

 

đị
a 

lỦ
 V

iệ
t N

am
 

C映
c 

Bi
ến

 đ
ổi

 k
hí

 h
ậu

 

C映
c 

Q
uả

n 
lỦ

 tà
i n

gu
yê

n 
nư

ớc
 

C映
c 

V
ĩ

n 
th

ám
 q

uố
c 

gi
a 

K
ho

 d
ữ 

liệ
u 

dù
ng

 c
hu

ng
 c

栄a
 B

ộ 

Q
uỹ

 B
ảo

 v
ệ 
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ôi

 tr
ườ

ng
 V

iệ
t N

am
 

Ba
n 

th
i đ

ua
 k

he
n 

th
ưở

ng
 

U
BN

D
 c

ấp
 tỉ

nh
 (S

ở 
TN

&
M

T)
 

Các cơ quan khác 

I Lĩnh vực biển và hải đảo                             

Nhóm th栄 t映c về giao, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung quyết định giao khu vực biển, trả lại 
khu vực biển 

                            

1 Giao khu vực biển CT     PH                  PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 
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2 Gia hạn quyết định giao khu vực biển  CT                 CC     PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 

3 Trả lại khu vực biển CT                 CC     PH   

4 
Đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định 
giao khu vực biển 

CT                 CC     PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 

5 Thu hồi khu vực biển CT                 CC     PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 

Nhóm th栄 t映c về cấp, cấp lại, gia hạn, sửa 
đổi, bổ sung, cho phép trả lại giấy phép nhận 
chìm ở biển 

                            

6 Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển CT      PH           CC     PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 

7 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển CT                 CC     PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 

8 
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận 
chìm ở biển 

CT                 CC     PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 

9 Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển CT                 CC     PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 

10 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển CT                 CC     PH 
Lấy Ủ kiến cơ quan 
có liên quan khác 

II Lĩnh vực địa chất và khoáng sản                             

Nhóm th栄 t映c về thăm dò khoáng sản                             

11 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản   CT               CC     PH   

12 
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng 
sản    CT               CC     PH   

13 
Chuyển nhượng quyền thăm dò 
khoáng sản 

  CT               CC     PH   

14 

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng 
sản hoặc một phần diện tích thăm dò 
khoáng sản 

  CT               CC     PH   

Nhóm th栄 t映c về khai thác khoáng sản                             

15 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản   CT               CC     PH   
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16 
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng 
sản 

  CT               CC     PH   

17 

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng 
sản hoặc trả lại một phần diện tích 
khu vực khai thác khoáng sản 

  CT               CC     PH   

18 
Chuyển nhượng quyền khai thác 
khoáng sản.   CT               CC     PH   

19 
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản    CT               CC     PH   

20 

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  

  CT               CC     PH   

21 
Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản    CT               CC     PH   

Nhóm th栄 t映c về giao nộp, thu nhận, cung 
cấp, khai thác, sử d映ng dữ liệu về địa chất, 
khoáng sản 

                            

22 
Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa 
chất, khoáng sản 

  CT               CC     PH   

23 
Cung cấp, khai thác, sử d映ng dữ liệu 
về địa chất, khoáng sản 

  CT               CC     PH   

Các th栄 t映c khác                             

24 
Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản 
vào Bảo tàng Địa chất    CT               CC     PH   

25 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản    CT               CC     PH   

III Lĩnh vực đất đai                             

26 Cung cấp dữ liệu đất đai     CT                       

27 
Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định 
giá đất     CT                       

28 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc 
thẩm quyền c栄a Bộ trưởng Bộ TNMT 

    CT                   PH   
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IV Lĩnh vực môi trường                             

Nhóm th栄 t映c về hoạt động dịch v映 quan 
trắc môi trường 

                            

29 

Cấp giấy chứng nhận đ栄 điều kiện 
hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường 

      CT           CC         

30 

Gia hạn giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường 

      CT           CC         

31 

Điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận 
đ栄 điều kiện hoạt động dịch v映 quan 
trắc môi trường 

      CT           CC         

32 

Cấp lại giấy chứng nhận đ栄 điều kiện 
hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường 

      CT           CC         

33 

Thông báo về việc thay đổi điều kiện 
hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường 

      CT           CC       Thanh tra Bộ 

Nhóm th栄 t映c về thẩm định báo cáo đánh giá 
môi trường                              

34 
Thẩm định báo cáo đánh giá môi 
trường chiến lược 

      CT           CC         

35 

Xin Ủ kiến việc điều chỉnh chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với 
trường hợp điều chỉnh chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan 
có thẩm quyền thẩm định báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược và 
điều chỉnh theo hướng không làm gia 
tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác 
động xấu đến môi trường) 

      CT           CC         
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36 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường 

      CT           CC     TB   

Nhóm th栄 t映c về cấp phế liệu nhập khẩu                             

37 

Cấp giấy xác nhận đ栄 điều kiện về 
bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá 
nhân trực tiếp sử d映ng phế liệu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

      CT           CC     PH 

Bộ Công an, Bộ Tài 
chính (Tổng c映c Hải 
quan) cung cấp thông 
tin 

38 

Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 điều kiện 
về bảo vệ môi trường trong nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận 
bị mất hoặc hư hỏng)   

      CT           CC     PH 

Bộ Công an, Bộ Tài 
chính (Tổng c映c Hải 
quan) cung cấp thông 
tin 

39 

Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 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 
d映ng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác 
nhận hết hạn) 

      CT           CC     PH 

Bộ Công an, Bộ Tài 
chính (Tổng c映c Hải 
quan) cung cấp thông 
tin 

40 

Cấp Giấy xác nhận đ栄 điều kiện về 
bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho 
tổ chức, cá nhân nhận 栄y thác nhập 
khẩu cho tổ chức, cá nhân sử d映ng 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất 

      CT           CC     PH 

Bộ Công an, Bộ Tài 
chính (Tổng c映c Hải 
quan) cung cấp thông 
tin 

41 

Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 điều kiện 
về bảo vệ môi trường trong nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất cho tổ chức, cá nhân nhận 栄y 
thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân 
sử d映ng phế liệu nhập khẩu làm 

      CT           CC     PH 

Bộ Công an, Bộ Tài 
chính (Tổng c映c Hải 
quan) cung cấp thông 
tin 
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nguyên liệu sản xuất (trường hợp 
Giấy xác nhận hết hạn) 

42 

Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu 
không thuộc Danh m映c phế liệu được 
phép nhập khẩu để phân tích 

      CT           CC     PH 

Bộ Công an, Bộ Tài 
chính (Tổng c映c Hải 
quan) cung cấp thông 
tin 

43 

Cho phép nhập khẩu phế liệu không 
thuộc Danh m映c phế liệu được phép 
nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên 
liệu sản xuất 

      CT           CC     PH 

Bộ Công an, Bộ Tài 
chính (Tổng c映c Hải 
quan) cung cấp thông 
tin 

Văn phòng th栄 tướng 
xem xét  

44 

Chỉ định tổ chức tham gia chứng 
nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường đối với phế liệu nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất 

      CT           CC     PH 

Bộ Công an, Bộ Tài 
chính (Tổng c映c Hải 
quan) cung cấp thông 
tin 

Nhóm th栄 t映c về cấp Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây 
nhĩm bằng phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ  

                            

45 

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất độc hại, chất 

lây nhĩm bằng phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ  

      CT           CC     PH 
Bộ GTVT Cung cấp 
thông tin 

46 

Cấp điều chỉnh Giấy phép vận 

chuyển hàng nguy hiểm là các chất 

độc hại, chất lây nhĩm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ  

      CT           CC     PH 
Bộ GTVT Cung cấp 
thông tin 

47 

Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm là các chất độc hại, 

chất lây nhĩm bằng phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ  

      CT           CC       
- Thanh tra Bộ 

- Bộ GTVT 
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48 

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất độc hại, chất 

lây nhĩm bằng phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ 

      CT           CC       
- Thanh tra Bộ 

- Bộ GTVT 

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy chứng nhận túi ni 
lông thân thiện với môi trường 

                            

49 
Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân 
thiện với môi trường 

      CT           CC       Thanh tra Bộ 

50 
Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông 
thân thiện với môi trường 

      CT           CC       Thanh tra Bộ 

Nhóm th栄 t映c về phương án cải tạo, ph映c 
hồi môi trường đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản 

                            

51 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải 
tạo, ph映c 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) 

      CT           CC TB   TB 

- Thanh tra Bộ 

- Các cá nhân và đơn 
vị liên quan (góp Ủ 
kiến) 

52 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải 
tạo, ph映c 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) 

      CT           CC TB   TB 

- Thanh tra Bộ 

- Các cá nhân và đơn 
vị liên quan (góp Ủ 
kiến) 

53 

Xác nhận hoàn thành từng phần 
Phương án cải tạo, ph映c hồi môi 
trường, Phương án cải tạo, ph映c hồi 
môi trường bổ sung đối với hoạt động 
khai thác khoáng sản 

  PH   CT           CC TB   TB 

 Tổng c映c Địa chất và 
Khoáng sản Việt 
Nam 



261 

54 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải 
tạo, ph映c 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) 

      CT           CC TB   TB 

- Thanh tra Bộ 

- Các cơ quan liên 
quan (góp Ủ kiến) 

55 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải 
tạo, ph映c hồi môi trường bổ sung đối 
với hoạt động khai thác khoáng sản 
(trường hợp có phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường bổ sung và báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 
không cùng một cơ quan thẩm quyền 
phê duyệt) 

      CT           CC TB   TB 

- Thanh tra Bộ 

- Các cơ quan liên 
quan (góp Ủ kiến) 

Nhóm th栄 t映c về  quản lỦ, xử lỦ chất thải 
nguy hại                             

56 
Cấp giấy phép xử lỦ chất thải nguy 
hại CC CC CC CT CC CC CC CC CC CC     PH 

- Thanh tra Bộ 

- Bộ GTVT (nếu có) 
- Các cơ quan liên 
quan khác 

57 
Cấp lại Giấy phép xử lỦ chất thải 
nguy hại CC CC CC CT CC CC CC CC CC CC     PH 

- Thanh tra Bộ 

- Bộ GTVT (nếu có) 
- Các cơ quan liên 
quan khác 

58 
Điều chỉnh Giấy phép xử lỦ chất thải 
nguy hại CC CC CC CT CC CC CC CC CC CC     PH 

- Thanh tra Bộ 

- Bộ GTVT (nếu có) 
- Các cơ quan liên 
quan khác 

59 
Đăng kỦ vận chuyển xuyên biên giới 
chất thải nguy hại       CT           CC       

- Thanh tra Bộ 

- Bộ GTVT 

Văn phòng Chính 
ph栄 (Cổng TT một 
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cửa quốc gia) 
- Các cơ quan thẩm 
quyền công ước 
Basel c栄a quốc gia 
nhập khẩu và quốc 
gia quá cảnh (nếu có) 

60 
Cấp chứng chỉ quản lỦ chất thải nguy 
hại       CT           CC       

- Thanh tra Bộ 

- Bộ Công an 

- Bộ GD&ĐT và các 
Bộ ngành khác 
(CSDL chứng chỉ đào 
tạo) 

61 
Cấp lại chứng chỉ quản lỦ chất thải 
nguy hại       CT           CC       

- Thanh tra Bộ 

- Bộ Công an 

- Bộ GD&ĐT và các 
Bộ ngành khác 
(CSDL chứng chỉ đào 
tạo) 

62 

Chấp thuận việc sử d映ng các phương 
tiện vận chuyển không ghi trong Giấy 
phép xử lỦ chất thải nguy hại chất 
thải nguy hại/Giấy phép quản lỦ chất 
thải nguy hại 

      CT           CC       
-  Thanh tra Bộ 

- Bộ GTVT 

63 

Chấp thuận liên kết để chuyển giao 
chất thải nguy hại không có trong 
Giấy phép xử lỦ chất thải nguy 
hại/Giấy phép quản lỦ chất thải nguy 
hại 

      CT           CC       Thanh tra Bộ 

Các th栄 t映c khác                             

64 
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ 
môi trường chi tiết       CT           CC         
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65 
Chấp thuận sử d映ng dung dịch khoan 
nền không nước 

CC CC   CT   CC       CC         

66 

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công 
trình bảo vệ môi trường ph映c v映 giai 
đoạn vận hành c栄a dự án 

      CT   CC       CC     PH   

67 

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 c栄a dự án 

      CT   CC       CC     PH   

68 

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ 
thống xử lỦ nước thải tập trung khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao và tự xử lỦ nước thải phát 
sinh 

      CT   CC       CC     PH   

69 

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, 
quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh 
m映c ngành nghề trong khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao 

      CT   CC       CC     PH   

70 
Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh 
học đối với cây trồng biến đổi gen 

      CT           CC       

- Thanh tra Bộ 

- Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

- Các cơ quan liên 
quan khác (góp Ủ 
kiến) 

71 

Chứng nhận, chứng nhận lại nhãn 
sinh thái cho các sản phẩm thân thiện 
với môi trường 

      CT           CC       

- Thanh tra Bộ 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (CSDL doanh 
nghiệp) 
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- Bộ KHCN (CSDL 
KHCN) 

72 
Xét tặng giải thưởng Môi trường Việt 
Nam 

CC CC CC CT CC CC CC CC CC CC CC CC CC 

- Thanh tra Bộ 

- Bộ Công an, Cảnh 
sát môi trường, 曳y 
ban nhân dân cấp xã, 
huyện, tỉnh, Thanh 
tra môi trường, 
Thanh tra kinh tế, 
Thanh tra tài chính, 
... 

- Bộ Tư pháp 

V Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn                             

Nhóm th栄 t映c về cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 
khí tượng th栄y văn 

                            

73 
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, 
cảnh báo khí tượng th栄y văn 

        CT        CC       

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

74 

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép 
hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 
th栄y văn 

        CT        CC         

75 
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, 
cảnh báo khí tượng th栄y văn 

        CT        CC         

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy phép hoạt động 
c栄a công trình khí tượng th栄y văn chuyên 
dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp  

                           

76 

Cấp giấy phép hoạt động c栄a công 
trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng 
do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp  

        CT CC      CC       

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

- Bộ Khoa học và 
Công nghệ 



265 

77 

Cấp lại giấy phép hoạt động c栄a công 
trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng 
do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp  

        CT        CC       
- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

78 

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt 
động c栄a công trình khí tượng th栄y 
văn chuyên dùng  do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cấp 

        CT CC      CC       

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

- Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

79 

Gia hạn nội dung giấy phép hoạt 
động c栄a công trình khí tượng th栄y 
văn chuyên dùng  do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cấp 

        CT CC      CC       
- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

VI 
Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông 
tin địa lỦ 

                            

Nhóm th栄 t映c về giấy phép hoạt động đo đạc 
và bản đồ                              

80 
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và 
bản đồ            CT       CC     PH   

81 
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ 

          CT       CC     PH   

82 
Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc 
và bản đồ 

          CT       CC     PH   

83 
Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc 
và bản đồ 

          CT       CC     PH   

84 
Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc 
và bản đồ 

          CT       CC     PH   

Nhóm th栄 t映c về thẩm định việc thể hiện 
đường địa giới hành chính trên các loại bản 
đồ trước khi xuất bản  

                            

85 

Thẩm định việc thể hiện đường địa 
giới hành chính trên các loại bản đồ 
trước khi xuất bản  

          CT       CC     PH   
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86 
Thẩm định việc thể hiện đường biên 
giới quốc gia trên các loại bản đồ.            CT       CC     PH   

Th栄 t映c khác                             

87 
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và 
bản đồ 

          CT       CC     PH   

VII Lĩnh vực biến đổi khí hậu                             

Nhóm th栄 t映c về xây dựng, cấp Thư xác 
nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế 
phát triển sạch (CDM) trong khuôn khổ 
Nghị định thư Kyoto 

                            

88 

Cấp Thư xác nhận Tài liệu Ủ tưởng 
dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển 
sạch (CDM)  

      CC   CC CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

- Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

89 

Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế 
chương trình hoạt động (PoA-DD) 

theo CDM  

      CC   CC CT     CC       

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

- Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

90 
Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc 
PoA-DD  

      CC     CT     CC       

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

91 
Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt 
PDD hoặc PoA-DD  

      CC   CC CT     CC       

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

- Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

Nhóm th栄 t映c về việc xây dựng và thực hiện 
dự án theo Cơ chế tín chỉ chung (JCM) trong 
khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật 
Bản 

            CT               
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92 Công nhận TPE             CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

93 Tự nguyện rút công nhận TPE             CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

94 

Phê duyệt phương pháp luận/phê 
duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ 
sung  

            CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

- Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

95 
Đăng kỦ và phê duyệt dự án thuộc cơ 
chế JCM 

      CC   CC CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

96 
Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa 
đổi, bổ sung 

      CC   CC CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

97 
H栄y đăng kỦ hoặc thôi không tham 
gia dự án JCM 

            CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

98 Cấp tín chỉ cho dự án JCM             CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

- Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

99 
H栄y yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án 
JCM  

            CT             

- Bộ Công an 

- Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

Nhóm th栄 t映c về đăng kỦ nhập khẩu, xuất 
khẩu các chất HCFC; nhập khẩu polyol trộn 
sẵn HCFC-141b 
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100 
Xác nhận đăng kỦ nhập khẩu các chất 
HCFC 

                            

101 
Xác nhận đăng kỦ nhập khẩu polyol 
trộn sẵn HCFC-141b 

                            

102 
Xác nhận đăng kỦ xuất khẩu các chất 
HCFC 

                            

VIII Lĩnh vực tài nguyên nước                             

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy phép thăm dò; 
khai thác, sử d映ng tài nguyên nước; xả nước 
thải vào nguồn nước 

                            

103 

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 
đối với công trình có lưu lượng từ 
3.000m3/ngày đêm trở lên  

              CT         TB 

Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

104 

Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng 
nước dưới đất đối với công trình có 
lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở 
lên 

              CT         TB 

105 
Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng 
nước mặt, nước biển 

              CT         TB 

106 

Cấp giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước từ 3.000 m3/ngày đêm 
trở lên 

              CT         TB 

Nhóm th栄 t映c gia hạn, điều chỉnh, cấp lại 
giấy phép thăm dò, khai thác, sử d映ng tài 
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 

                            

107 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 
phép thăm dò nước dưới đất đối với 
công trình có lưu lượng từ 
3.000m3/ngày đêm trở lên  

              CT   CC     TB Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

108 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 
phép khai thác, sử d映ng nước dưới               CT   CC     TB 
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đất đối với công trình có lưu lượng từ 
3.000m3/ngày đêm trở lên 

109 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 
phép khai thác, sử d映ng nước mặt, 
nước biển 

              CT   CC     TB 

110 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 
phép xả nước thải vào nguồn nước từ 
3.000 m3/ngày đêm trở lên 

              CT   CC     TB 

111 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước               CT   CC     TB 

Nhóm th栄 t映c về cấp mới, cấp lại, gia hạn, 
điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất quy mô lớn  

                            

112 
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất quy mô lớn 

              CT   CC     PH   

113 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 
phép hành nghề khoan nước dưới đất 
quy mô lớn 

              CT   CC     PH   

114 
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan 
nước dưới đất quy mô lớn 

              CT   CC     PH   

IX Lĩnh vực vi宇n thám                             

115 

Cung cấp dữ liệu vĩn thám và sản 
phẩm vĩn thám cho các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân theo quy định 

                CT           
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3.3. Trao đổi thông tin, dữ liệu   

3.3.1. Các quy trình dùng chung 

STT Th栄 t映c hành chính 
Yêu cầu thông tin và trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị hoặc các hệ thống thông tin khác 

Thông tin trao đổi Đối tượng trao đổi 

1 
Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả 

(1) Thông tin dữ liệu từ các CSDL quốc gia 
hoặc từ các CSDL thuộc Bộ TNMT quản lỦ 

(2) Thông tin thanh toán trực tuyến (nghĩa 
v映 tài chính) 
(3) Thông tin hồ sơ trình 

(4) Chữ kỦ số  
(5) Thông tin giấy phép 

(1) CSDL quốc gia, CSDL thuộc Bộ TNMT do các 

Bộ, ngành và Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lỦ 

(2) Bộ Tài chính (thuế), Ngân hàng  
(3) Các đơn vị trong Bộ có liên quan 

(4) Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính ph栄) 
(5) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

2 
Quy trình tiếp nhận và xử lỦ th栄 t映c 
hành chính tiếp nhận t瑛 cơ quan 
khác 

(1) Thông tin dữ liệu từ các CSDL quốc gia 
hoặc từ các CSDL thuộc Bộ TNMT quản lỦ 

(2) Thông tin hồ sơ trình 

(3) Chữ kỦ số  
(4) Thông tin giấy phép 

(1) CSDL quốc gia, CSDL thuộc Bộ TNMT do các 
Bộ, ngành và Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lỦ 

(2) Các đơn vị trong Bộ có liên quan 

(3)Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính ph栄) 
(4) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

3 
Quy trình trình và phê duyệt kết quả 
th栄 t映c hành chính 

(1) Dữ liệu chuyên ngành ph映c v映 xử lỦ dịch 
v映 công 

(2) Thông tin hồ sơ trình 

(3) Chữ kỦ số  

(1) CSDL quốc gia, CSDL thuộc Bộ TNMT do các 
Bộ, ngành và Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lỦ 

(2) Các đơn vị trong Bộ có liên quan 

(3) Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính ph栄) 

4 Quy trình xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

(1) Thông báo nghĩa v映 tài chính 

(2) Xử lỦ nghĩa v映 tài chính 

(3) Thông tin xử lỦ tài chính với ngân hàng 
hoặc cổng thanh toán 

(1)(2) Bộ Tài chính (thuế) 
(2)(3) Ngân hàng 

(1)(2) Các đơn vị trong Bộ có liên quan 
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3.3.3. Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tổng hợp và chuyên ngành 

STT Th栄 t映c hành chính 

Yêu cầu thông tin và trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị hoặc các hệ thống thông tin 
khác 

Thông tin trao đổi Đối tượng trao đổi 
I Lĩnh vực biển và hải đảo     

Nhóm th栄 t映c về giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết 
định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển 

Kế thừa các quy trình chung   

1 Giao khu vực biển 
(1) Thông tin giấy phép; 
Thông tin hồ sơ cấp phép 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

2 Gia hạn quyết định giao khu vực biển  (1) Thông tin giấy phép; 
Thông tin hồ sơ cấp phép 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

3 Trả lại khu vực biển 
(1) Thông tin giấy phép; 
Thông tin hồ sơ cấp phép 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

4 
Đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu 
vực biển 

(1) Thông tin giấy phép; 
Thông tin hồ sơ cấp phép 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

5 Thu hồi khu vực biển 
(1) Thông tin giấy phép; 
Thông tin hồ sơ cấp phép 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

Nhóm th栄 t映c về cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, 
cho phép trả lại giấy phép nhận chìm ở biển 

    

6 Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển     

7 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển 
(1) Thông tin giấy phép; 
Thông tin hồ sơ cấp phép 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

8 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển 
(1) Thông tin giấy phép; 
Thông tin hồ sơ cấp phép 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

9 Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển 
(1) Thông tin giấy phép; 
Thông tin hồ sơ cấp phép 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

10 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển 
(1) Thông tin giấy phép 

Thông tin hồ sơ cấp phép 
(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

II Lĩnh vực địa chất và khoáng sản     

Nhóm th栄 t映c về thăm dò khoáng sản     
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11 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 
(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin phối hợp với Sở TNMT 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Sở TNMT 

12 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản  (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

13 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

14 
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một 
phần diện tích thăm dò khoáng sản 

(1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

Nhóm th栄 t映c về khai thác khoáng sản     

15 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản 
(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin phối hợp với Sở TNMT 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Sở TNMT 

16 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

17 

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả 
lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng 
sản 

(1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

18 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

19 
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực 
chưa thăm dò khoáng sản  (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

20 

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  

    

21 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản      

Nhóm th栄 t映c về giao nộp, thu nhận, cung cấp, khai 
thác, sử d映ng dữ liệu về địa chất, khoáng sản 

    

22 
Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng 
sản 

    

23 
Cung cấp, khai thác, sử d映ng dữ liệu về địa chất, 
khoáng sản 

(1) Dữ liệu địa chất, khoáng sản (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

Các th栄 t映c khác     

24 
Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng 
Địa chất      

25 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản  (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

III Lĩnh vực đất đai     

26 Cung cấp dữ liệu đất đai     
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27 Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất (1) Thông tin chứng chỉ (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

28 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền 
c栄a Bộ trưởng Bộ TNMT 

(1) Thông tin quyền sử d映ng đất (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

IV Lĩnh vực môi trường     

Nhóm th栄 t映c về hoạt động dịch v映 quan trắc môi 
trường 

    

29 
Cấp giấy chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt động dịch 
v映 quan trắc môi trường 

(1) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Thanh tra Bộ TNMT 

30 
Gia hạn giấy chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt động 
dịch v映 quan trắc môi trường 

(1) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Thanh tra Bộ TNMT 

31 
Điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện hoạt động dịch v映 quan trắc môi trường 

(1) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Thanh tra Bộ TN&MT 

32 
Cấp lại giấy chứng nhận đ栄 điều kiện hoạt động 
dịch v映 quan trắc môi trường 

(1) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Thanh tra Bộ TN&MT 

33 
Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động 
dịch v映 quan trắc môi trường 

(1)  

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin thiết bị quan trắc, quy trình vận hành, thiết 
bị bảo hộ khi quan trắc, ... 
(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

Nhóm th栄 t映c về thẩm định báo cáo đánh giá môi trường      

34 
Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược 

(1) Thông tin giấy phép, đề án, báo cáo 

    Thông tin quan trắc 
(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

35 

Xin Ủ kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi 
trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng 

(1) Thông tin giấy phép, đề án, báo cáo 

    Thông tin quan trắc 
(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 
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không làm gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể 
tác động xấu đến môi trường) 

36 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường 

(1) Thông tin giấy phép, đề án, báo cáo 

    Thông tin quan trắc 

(2) Kết quả thẩm định 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) UBND cấp tỉnh, huyện, xã 

Ban quản lỦ dự án Khu CN 

Sở TNMT 

Nhóm th栄 t映c về cấp phế liệu nhập khẩu     

37 

Cấp giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo vệ môi 
trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử d映ng 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

(1) Thông tin danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin cá nhân, tổ chức 

(1) Hải quan, TC Môi trường 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ Công An 

38 

Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo vệ 
môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị 
mất hoặc hư hỏng)   

(1) Thông tin danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin cá nhân, tổ chức 

(1) Hải quan, TC Môi trường 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ Công An 

39 

Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 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 
d映ng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) 

(1) Thông tin danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin cá nhân, tổ chức 

(1) Hải quan, TC Môi trường 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ Công An 

40 

Cấp Giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo vệ môi 
trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận 栄y thác nhập 
khẩu cho tổ chức, cá nhân sử d映ng phế liệu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

(1) Thông tin danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin cá nhân, tổ chức 

(1) Hải quan, TC Môi trường 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ Công An 
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41 

Cấp lại Giấy xác nhận đ栄 điều kiện về bảo vệ 
môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận 栄y thác 
nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử d映ng phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp 
Giấy xác nhận hết hạn) 

(1) Thông tin danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin cá nhân, tổ chức 

(1) Hải quan, TC Môi trường 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ Công An 

42 

Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc 
Danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu để phân 
tích 

(1) Thông tin danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin cá nhân, tổ chức 

(1) Hải quan, TC Môi trường 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ Công An 

43 

Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh 
m映c phế liệu được phép nhập khẩu để thử 
nghiệm làm nguyên liệu sản xuất 

(1) Thông tin danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin cá nhân, tổ chức 

(5) Thông tin trình xin phép 

(1) Hải quan, TC Môi trường 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ Công An 

(5) Văn phòng th栄 tướng 

44 

Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

(1) Thông tin danh m映c phế liệu được phép nhập khẩu 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin cá nhân, tổ chức 

(1) Hải quan, TC Môi trường 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ Công An 

Nhóm th栄 t映c về cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ  

    

45 

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là 

các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ  

(1) Thông tin danh m映c hàng nguy hiểm, chất độc hại 
(2) Thông tin giấy phép 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) Bộ TN&MT 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ GTVT 
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(4) Thông tin phương tiện, người sử d映ng phương tiện, 
tuyến đường 

46 

Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

(1) Thông tin danh m映c hàng nguy hiểm, chất độc hại 
(2) Thông tin giấy phép 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Thông tin phương tiện, người sử d映ng phương tiện, 
tuyến đường 

(1) Bộ TN&MT 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) Bộ GTVT 

47 

Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin phương tiện, ch栄 phương tiện, người sử 
d映ng phương tiện, tuyến đường, ... Trong CSDL Giao 
thông vận tải (nếu có) 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Bộ GTVT 

48 

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là 

các chất độc hại, chất lây nhĩm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ 

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin phương tiện, ch栄 phương tiện, người sử 
d映ng phương tiện, tuyến đường, ... Trong CSDL Giao 
thông vận tải (nếu có) 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Bộ GTVT 

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân 
thiện với môi trường 

    

49 
Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với 
môi trường 

(1) 

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc môi trường 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

50 
Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện 
với môi trường 

(1) 

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc môi trường 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

Nhóm th栄 t映c về phương án cải tạo, ph映c hồi môi 
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 

    

51 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, ph映c 
hồi môi trường đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo 

(1)  

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Các cá nhân và đơn vị liên 
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đánh giá tác động môi trường không cùng cơ 
quan thẩm quyền phê duyệt) 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin khảo sát và Ủ kiến đóng góp 

(4) Thông tin hồ sơ giấy phép và giấy phép 

quan 

(4) Quỹ BVMT, Sở TN&MT địa 
phương liên quan 

52 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, ph映c 
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) 

(1)  

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin khảo sát và Ủ kiến đóng góp 

(4) Thông tin hồ sơ giấy phép và giấy phép 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Các cá nhân và đơn vị liên 
quan 

(4) Quỹ BVMT, Sở TN&MT địa 
phương liên quan 

53 

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải 
tạo, ph映c hồi môi trường, Phương án cải tạo, 
ph映c hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động 
khai thác khoáng sản 

(1)  

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc 

(2) Tổng c映c Địa chất và khoáng sản Việt Nam 

(3) Thông tin hồ sơ giấy phép và giấy phép 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Tổng c映c Địa chất và Khoáng 
sản Việt Nam 

(3) Quỹ BVMT, Sở TN&MT địa 
phương liên quan 

54 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, ph映c 
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) 

(1)  

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin vi phạm hành chính 

(3) Thông tin khảo sát và Ủ kiến góp Ủ 

(4) Thông tin hồ sơ giấy phép và giấy phép 

(1) C映c CNTT & DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Các cơ quan liên quan 

(4) Quỹ BVMT, Sở TN&MT địa 
phương liên quan 

55 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, ph映c 
hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai 
thác khoáng sản (trường hợp có phương án cải 
tạo, phục hồi môi trường bổ sung và báo cáo 
đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ 
quan thẩm quyền phê duyệt) 

(1)  

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin vi phạm hành chính 

(3) Thông tin khảo sát và Ủ kiến góp Ủ 

(4) Thông tin hồ sơ giấy phép và giấy phép 

(1) C映c CNTT & DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Các cơ quan liên quan 

(4) Quỹ BVMT, Sở TN&MT địa 
phương liên quan 

Nhóm th栄 t映c về  quản lỦ, xử lỦ chất thải nguy hại     

56 Cấp giấy phép xử lỦ chất thải nguy hại 

(1) 

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp phép 

(1)C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Sở TN&MT địa phương 

(4) Bộ TN&MT và các cơ quan 
liên quan (Cung cấp bản đồ quy 
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(5) Thông tin khảo sát và Ủ kiến góp Ủ c栄a Sở TN&MT 
địa phương 

(6) Kiểm tra thông tin vị trí, quy hoạch quanh khu vực 
xử lỦ CTNH (Bản đồ quy hoạch sử d映ng đất, quy 

hoạch sử d映ng biển, 
quy hoạch đường và công trình giao thông, quy hoạch 
đô thị, ...) 
(7)  

- Thông tin phương tiện: ch栄 đăng kỦ, đăng kiểm, ... 
(nếu có) 
- Thông tin quá trình vận chuyển (nếu có) 

hoạch sử d映ng đất, quy hoạch sử 
d映ng biển, quy hoạch đường và 
công trình giao thông, quy hoạch 
đô thị, ...) 
(5) Bộ GTVT (nếu có) 

57 Cấp lại Giấy phép xử lỦ chất thải nguy hại 

(1) 

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp phép 

(3) Thông tin khảo sát và Ủ kiến góp Ủ c栄a Sở TN&MT 
địa phương 

(4) Kiểm tra thông tin vị trí, quy hoạch quanh khu vực 
xử lỦ CTNH (Bản đồ quy hoạch sử d映ng đất, quy 
hoạch sử d映ng biển, 
quy hoạch đường và công trình giao thông, quy hoạch 
đô thị, ...) 
(5)  

- Thông tin phương tiện: ch栄 đăng kỦ, đăng kiểm, ... 
(nếu có) 
- Thông tin quá trình vận chuyển (nếu có) 

(1)C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Sở TN&MT địa phương 

(4) Bộ TN&MT và các cơ quan 
liên quan (Cung cấp bản đồ quy 
hoạch sử d映ng đất, quy hoạch sử 
d映ng biển, quy hoạch đường và 
công trình giao thông, quy hoạch 
đô thị, ...) 
(5) Bộ GTVT (nếu có) 

58 Điều chỉnh Giấy phép xử lỦ chất thải nguy hại 

(1) 

- Thông tin giấy phép 

- Thông tin quan trắc 

(2) Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp phép 

(1)C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Sở TN&MT địa phương 

(4) Bộ TN&MT và các cơ quan 
liên quan (Cung cấp bản đồ quy 
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(3) Thông tin khảo sát và Ủ kiến góp Ủ c栄a Sở TN&MT 
địa phương 

(4) Kiểm tra thông tin vị trí, quy hoạch quanh khu vực 
xử lỦ CTNH (Bản đồ quy hoạch sử d映ng đất, quy 
hoạch sử d映ng biển, 
quy hoạch đường và công trình giao thông, quy hoạch 
đô thị, ...) 
(5)  

- Thông tin phương tiện: ch栄 đăng kỦ, đăng kiểm, ... 
(nếu có) 
- Thông tin quá trình vận chuyển (nếu có) 

hoạch sử d映ng đất, quy hoạch sử 
d映ng biển, quy hoạch đường và 
công trình giao thông, quy hoạch 
đô thị, ...) 
(5) Bộ GTVT (nếu có) 

59 
Đăng kỦ vận chuyển xuyên biên giới chất thải 
nguy hại 

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp phép 

(3)  

- Thông tin phương tiện: ch栄 đăng kỦ, đăng kiểm, ... 
- Thông tin quá trình vận chuyển 

(4) Thông tin trao đổi dữ liệu với Cổng TT một cửa 
quốc gia 

(5) Thông tin trao đổi dữ liệu với Cổng thông tin c栄a 
các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Bộ GTVT 

(4) Cổng TT một cửa quốc gia 

(5) Cổng TTĐT c栄a các cơ quan 
thẩm quyền công ước Basel c栄a 
quốc gia nhập khẩu và quốc gia 
quá cảnh (nếu có) 

60 Cấp chứng chỉ quản lỦ chất thải nguy hại 

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp phép 

(3) Thông tin định danh giảng viên, học viên 

(4) Thông tin văn bằng chứng chỉ trong CSDL chứng 
chỉ đào tạo - được cung cấp bởi Bộ GD&ĐT, Bộ 
TNMT, ... (nếu có) 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Bộ Công an 

(4) Bộ GD&ĐT và các Bộ ngành 
khác (CSDL chứng chỉ đào tạo) 

61 Cấp lại chứng chỉ quản lỦ chất thải nguy hại 

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp phép 

(3) Thông tin định danh giảng viên, học viên 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Bộ Công an 
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(4) Thông tin văn bằng chứng chỉ trong CSDL chứng 
chỉ đào tạo - được cung cấp bởi Bộ GD&ĐT, Bộ 
TNMT, ... (nếu có) 

(4) Bộ GD&ĐT và các Bộ ngành 
khác (CSDL chứng chỉ đào tạo) 

62 

Chấp thuận việc sử d映ng các phương tiện vận 
chuyển không ghi trong Giấy phép xử lỦ chất thải 
nguy hại chất thải nguy hại/Giấy phép quản lỦ 
chất thải nguy hại 

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp phép 

(3) Thông tin phương tiện: ch栄 đăng kỦ, đăng kiểm, ... 
trong CSDL Giao thông vận tải (nếu có) 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Bộ GTVT 

63 

Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải 
nguy hại không có trong Giấy phép xử lỦ chất 
thải nguy hại/Giấy phép quản lỦ chất thải nguy 
hại 

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin các vi phạm hành chính c栄a tổ chức, cá 
nhân liên quan đến việc cấp phép 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

Các th栄 t映c khác     

64 
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 
chi tiết 

(1) Thông tin đề án, báo cáo 

    Thông tin giấy phép đã cấp 

    Thông tin quan trắc 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

65 
Chấp thuận sử d映ng dung dịch khoan nền không 
nước 

(1) Thông tin vị trí công trình 

(2) Thông tin giấy phép, quan trắc 

(3) Thông tin dung dịch khoan nền không nước 

(4) Thông tin xử phạt hành chính 

(1) C映c đo đạc và bản đồ, TC địa 
chất KS 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) TC Biển và Hải đảo 

(4) Thanh tra Bộ TN&MT 

66 
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 
môi trường ph映c v映 giai đoạn vận hành c栄a dự án 

(1) Thông tin vị trí công trình 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Kết quả cấp giấy xác nhận 

(1) C映c đo đạc và bản đồ, TC địa 
chất KS 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) UBND cấp tỉnh, huyện, xã 

Ban quản lỦ dự án Khu CN 

Sở TNMT 

67 

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 

(1) Thông tin vị trí công trình, dự án 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

(1) C映c đo đạc và bản đồ, TC địa 
chất KS 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 
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xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
c栄a dự án 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Kết quả cấp giấy xác nhận 

(4) UBND cấp tỉnh, huyện, xã 

Ban quản lỦ dự án Khu CN 

Sở TNMT 

68 

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lỦ 
nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao và tự xử lỦ nước thải 
phát sinh 

(1) Thông tin vị trí công trình, dự án 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Kết quả  

(1) C映c đo đạc và bản đồ, TC địa 
chất KS 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) UBND cấp tỉnh, huyện, xã 

Ban quản lỦ dự án Khu CN 

Sở TNMT 

69 

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ 
tầng kỹ thuật, danh m映c ngành nghề trong khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

(1) Thông tin vị trí công trình, dự án 

(2) Thông tin giấy phép 

    Thông tin quan trắc 

(3) Thông tin xử phạt hành chính 

(4) Kết quả  

(1) C映c đo đạc và bản đồ, TC địa 
chất KS 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(3) Thanh tra Bộ TN&MT 

(4) UBND cấp tỉnh, huyện, xã 

Ban quản lỦ dự án Khu CN 

Sở TNMT 

70 
Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với 
cây trồng biến đổi gen 

(1) Thông tin giấy phép đã cấp 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(3)Thông tin báo cáo khảo sát, lấy Ủ kiến 

(4) Thông tin báo cáo kết quả khảo nghiệm an toàn 
sinh học 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Các đơn vị liên quan khác 

(4) Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

71 
Chứng nhận, chứng nhận lại nhãn sinh thái cho 
các sản phẩm thân thiện với môi trường 

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin sản phẩm trong CSDL Doanh nghiệp 
(nếu có) 
(4) Thông tin giấy chứng nhận đạt chuẩn môi trường 
(TCVN ISO 14001 hoặc ISO 14001:2004) trong 
CSDL Doanh nghiệp (nếu có) 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2) Thanh tra Bộ 

(3) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CSDL 
doanh nghiệp) 
(4) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CSDL 
doanh nghiệp) hoặc Bộ KHCN 
(CSDL KHCN) 

72 Xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam 

(1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin xử phạt hành chính 

(3) Thông tin thi đua khen thưởng (Môi trường) 

(1) C映c CNTT&DLTNMT 

(2)  

- Thanh tra Bộ 
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(4) Thông tin án tích trong CSDL Tư pháp (nếu có) 
(5) Thông tin hoạt động c栄a doanh nghiệp 

- Cảnh sát môi trường, 曳y ban 
nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh, 
Thanh tra môi trường, Thanh tra 
kinh tế, Thanh tra tài chính, ... 
(3) V映 Thi đua, Khen thưởng và 
Tuyên truyền 

(4) Bộ Tư pháp 

V Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn     

Nhóm th栄 t映c về cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy 
phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn 

    

73 
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 
tượng th栄y văn 

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(3) Thông tin về giấy phép 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

74 
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự 
báo, cảnh báo khí tượng th栄y văn 

Thông tin về giấy phép Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

75 
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 
tượng th栄y văn 

Thông tin về giấy phép Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình 
khí tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cấp  

    

76 

Cấp giấy phép hoạt động c栄a công trình khí 
tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cấp  

(1) Thông tin về doanh nghiệp 

(2) Thông tin địa hình, th栄y hệ 

(3) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về công 
trình KTTV 

(4) Thông tin về giấy phép 

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(2) C映c Đo đạc, Bản đồ và Thông 
tin địa lỦ Việt Nam 

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ 

(4) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

77 

Cấp lại giấy phép hoạt động c栄a công trình khí 
tượng th栄y văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cấp  

(1) Thông tin về doanh nghiệp 

(2) Thông tin về giấy phép 

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(2) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

78 

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động c栄a 
công trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng  do 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

(1) Thông tin về doanh nghiệp 

(2) Thông tin địa hình, th栄y hệ 

(3) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về công 

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(2) C映c Đo đạc, Bản đồ và Thông 
tin địa lỦ Việt Nam 
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trình KTTV 

(4) Thông tin về giấy phép 

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ 

(4) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

79 

Gia hạn nội dung giấy phép hoạt động c栄a công 
trình khí tượng th栄y văn chuyên dùng  do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp 

(1) Thông tin về doanh nghiệp 

(2) Thông tin địa hình, th栄y hệ 

(3) Thông tin về giấy phép 

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(2) C映c Đo đạc, Bản đồ và Thông 
tin địa lỦ Việt Nam 

(3) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

VI Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lỦ     

Nhóm th栄 t映c về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ      

80 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ  (1) Thông tin giấy phép 

(2) Thông tin phối hợp với Sở TNMT 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Sở TNMT 

81 
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo 
đạc và bản đồ 

(1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

82 Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

83 Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

84 Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (1) Thông tin giấy phép (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

Nhóm th栄 t映c về thẩm định việc thể hiện đường địa giới 
hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản      

85 
Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành 
chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản  (1) Thông tin địa giới hành chính 

(1) Bộ TNMT 

(2) Bộ Nội V映 

(3) Bộ Quốc phòng 

86 
Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc 
gia trên các loại bản đồ.  

(1) Thông tin bản đồ, sơ đồ, hải đồ, đường biên giới 
quốc gia, bản đồ địa giới hành chính 

(1) Bộ TNMT 

(2) Bộ Nội V映 

(3) Bộ Quốc phòng 

Th栄 t映c khác     

87 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (1) Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

VII Lĩnh vực biến đổi khí hậu     

Nhóm th栄 t映c về xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư 
phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch (CDM) 

trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto 

    

88 
Cấp Thư xác nhận Tài liệu Ủ tưởng dự án (PIN) 
theo Cơ chế phát triển sạch (CDM)  

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(3) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ 
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nhà kính 

(4) Thông tin địa hình, th栄y hệ 

(5) Thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

(6) Thông tin đánh giá tác động môi trường 

(4) (5) C映c Đo đạc, Bản đồ và 
Thông tin địa lỦ Việt Nam 

(6) Tổng c映c Môi trường 

89 
Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương 
trình hoạt động (PoA-DD) theo CDM  

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(3) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí 
nhà kính 

(4) Thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

(5) Thông tin đánh giá tác động môi trường 

(6) Thông tin giấy phép 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ 

(4) C映c Đo đạc, Bản đồ và Thông 
tin địa lỦ Việt Nam 

(5) Tổng c映c Môi trường 

(6) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

90 Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD  

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(3) Thông tin đánh giá tác động môi trường 

(4) Thông tin giấy phép 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) Tổng c映c Môi trường 

(4) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

91 
Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc 
PoA-DD  

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(3) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí 
nhà kính 

(4) Thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

(5) Thông tin đánh giá tác động môi trường 

(6) Thông tin giấy phép 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ 

(4) C映c Đo đạc, Bản đồ và Thông 
tin địa lỦ Việt Nam 

(5) Tổng c映c Môi trường 

(6) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

Nhóm th栄 t映c về việc xây dựng và thực hiện dự án theo 
Cơ chế tín chỉ chung (JCM) trong khuôn khổ hợp tác 
giữa Việt Nam - Nhật Bản 

    

92 Công nhận TPE 
(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

93 Tự nguyện rút công nhận TPE 
(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

94 
Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương 
pháp luận sửa đổi, bổ sung  

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ 



285 

(3) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí 
nhà kính 

95 Đăng kỦ và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCM 

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(3) Thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

(4) Thông tin đánh giá tác động môi trường 

(5) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí 
nhà kính 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) C映c Đo đạc, Bản đồ và Thông 
tin địa lỦ Việt Nam 

(4) Tổng c映c Môi trường 

(5) Bộ Khoa học và Công nghệ 

96 Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ sung 

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(3) Thông tin vị trí địa lỦ, hành chính 

(4) Thông tin đánh giá tác động môi trường 

(5) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí 
nhà kính 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) C映c Đo đạc, Bản đồ và Thông 
tin địa lỦ Việt Nam 

(4) Tổng c映c Môi trường 

(5) Bộ Khoa học và Công nghệ 

97 
H栄y đăng kỦ hoặc thôi không tham gia dự án 
JCM 

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

98 Cấp tín chỉ cho dự án JCM 

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(3) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí 
nhà kính 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(3) Bộ Khoa học và Công nghệ 

99 H栄y yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM  (1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nhóm th栄 t映c về đăng kỦ nhập khẩu, xuất khẩu các chất 
HCFC; nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b 

    

100 Xác nhận đăng kỦ nhập khẩu các chất HCFC     

101 
Xác nhận đăng kỦ nhập khẩu polyol trộn sẵn 
HCFC-141b 

    

102 Xác nhận đăng kỦ xuất khẩu các chất HCFC     

VIII Lĩnh vực tài nguyên nước     

Nhóm th栄 t映c về cấp giấy phép thăm dò; khai thác, sử 
d映ng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước 
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103 

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với 
công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở 
lên  

(1) Thông tin Giấy phép; 
Hồ sơ cấp phép 

(2) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Bộ Khoa học và Công nghệ 

104 

Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng nước dưới đất 
đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày 
đêm trở lên 

105 
Cấp giấy phép khai thác, sử d映ng nước mặt, nước 
biển 

106 
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước từ 
3.000 m3/ngày đêm trở lên 

Nhóm th栄 t映c gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép 
thăm dò, khai thác, sử d映ng tài nguyên nước, xả nước 
thải vào nguồn nước 

    

107 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò 
nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 
3.000m3/ngày đêm trở lên  

(1) Thông tin Giấy phép; 
Hồ sơ cấp phép 

(2) Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia 

(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

(2) Bộ Khoa học và Công nghệ 

108 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, 
sử d映ng nước dưới đất đối với công trình có lưu 
lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên 

109 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, 
sử d映ng nước mặt, nước biển 

110 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước 
thải vào nguồn nước từ 3.000 m3/ngày đêm trở 
lên 

111 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 

Nhóm th栄 t映c về cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh 
nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy 
mô lớn  

    

112 
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
quy mô lớn (1) Thông tin Giấy phép; 

Hồ sơ cấp phép 
(1) Kho dữ liệu dùng chung c栄a Bộ 

113 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành 
nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn 
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114 
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới 
đất quy mô lớn 

IX Lĩnh vực vi宇n thám     

115 

Cung cấp dữ liệu vĩn thám và sản phẩm vĩn 
thám cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy 
định 

    

X Lĩnh vực tổng hợp     

V映 Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền     

1 
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài 
nguyên và môi trường”  

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về cán bộ 

(3) Thông tin sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ 

(1) Bộ Công an 

(2) V映 Tổ chức cán bộ 

(3) V映 Khoa học và Công nghệ 

2 
Đề nghị xét tặng bằng khen c栄a Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về cán bộ 

(3) Thông tin về doanh nghiệp 

(4) Thông tin sáng kiến, đề tài khoa học công nghệ cấp 
cơ sở 

(1) Bộ Công an 

(2) V映 Tổ chức cán bộ 

(3) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(4) V映 Khoa học và Công nghệ 

V映 Khoa học và Công nghệ     

3 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm v映 
khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia 
do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản 
lỦ 

(1) Thông tin giấy chứng nhận đăng kỦ hoạt động khoa 
học và công nghệ  
(2) Thông tin văn bằng chứng chỉ 
(3) Thông tin hoạt động khoa học và công nghệ 

(4) Thông tin về công dân 

(5) Thông tin về cán bộ 

(6) Thông tin về doanh nghiệp 

(1) (3) Bộ Khoa học và Công 

nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ 

(2) Bộ Giáo d映c và Đào tạo 

(4) Bộ Công an 

(5) V映 Tổ chức cán bộ 

(6) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

4 
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm v映 
khoa học và công nghệ cấp Bộ 

(1) Thông tin giấy chứng nhận đăng kỦ hoạt động khoa 
học và công nghệ  
(2) Thông tin văn bằng chứng chỉ 
(3) Thông tin hoạt động khoa học và công nghệ 

(4) Thông tin về công dân 

(5) Thông tin về cán bộ 

(6) Thông tin về doanh nghiệp 

(1) (3) Bộ Khoa học và Công 

nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ 

(2) Bộ Giáo d映c và Đào tạo 

(4) Bộ Công an 

(5) V映 Tổ chức cán bộ 

(6) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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5 

Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường được giao quản lỦ 

    

6 
Đánh giá nghiệm thu nhiệm v映 khoa học và công 
nghệ cấp bộ 

    

C映c Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 
trường 

    

7 
Cung cấp, khai thác và sử d映ng dữ liệu tài 
nguyên và môi trường 

(1) Thông tin về công dân 

(2) Thông tin về doanh nghiệp 

(1) Bộ Công an 

(2) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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