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V/v xin ' kiên tham gia dôi vâi Dir 

thaoQuyêtdnhCongbôdanhmi,icva 
phe duyt quy trinh ni bO giãi quy& 
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S& Tài nguyen và Môi tnthng 

CNG HOA xA IIQI CRU NGRIA ViET NAM 
clp-Tdo-Hnh phóc 

Syn La, ngày 03 tháng 3 nám 2022 

KInh gCri: 

- S& Thông tin và Truyn thông; 

- Trung tam phc vii hãnh chmnh cong tinh; 

- UBND các huyn, thãnh ph; 

Ngày 14/01/2022, Bc Tài nguyen và Môi tnr&ng dA ban hành Quyt djnh 
so 87/QD-BTNMT ye vic cOng bô thu tc hành chmnh (TTHC) m&i ban hàn.h; 
TTHC sira doi, bô sung; TTHC thay the; TTHC bj bãi bô trong iTnh vrc môi 
tnr&ng thuc phrn vi chüc nàng quân 1 cUa B Tài nguyen và Môi tnthng. 
Trong do, B Tài nguyen và Môi trir&ng dã quy djnh: lDanh miic TTHC mâi ban 
hành gOm: cap tinh 04 thu tVc, cap huyn 04 thu tiic, cap xâ 01 thu t11c; Danh 
rniic TTHC thay the ôm: cap tinh 02 thu tiic; Danh mvc  TTHC bj bãi bO gôm: 
cap tinh 05 thu tic, cap huyn 01 thu tic. 

Trên ca s& Quyt djnh s6 87/QD-BTNMT ngày 14/01/2022 cUa B Tài 
nguyen và Môi tnr?mg S& Tài nguyen và Môi trir&ng dã dir thâo Quyêt djnh cüa 
Chütjch UBND tinh ye vic Cong bô danh ml.1c và phê duyt quy trinh ni b giài 
quyêt các 1THC ye linh vrc rnôi tnl&ng thuc phm vi chrc nang quãn l cüa S& 
iâi nguyen và Môi tnrxn. Dê có cci sâ trmnh UBND tinh xem xét ban hành, S& Tài 
nguyen vâ Môi tnr&ng de ngh Qu ci quan nghiên cüu, cho kiên tham gia dôi 
vâi nci dung Dir thâo (có Dy ththo Qzryét djnh cia UBND tinh kàm theo). 

Van bàn tham gia kMn cüa Qu ca quan xin gri ye S& Tai nguyen và 
Môi tnrng tnràc 10/3/2022 dê tong hçip. Sau thai hn trên, nêu không nh.n 
di.rçic kiên tham gia thI S& xin &rcic hiéu là Qu ca quan nhât trI vài ni dung 
Dii thão. 

(Trong qua trInh t/ilc hin ccn trao &i thông tin dJ nghj lien h v&i 
phông Quán l mói trw&ng qua DC Dinh Thj Nhung, diçn thogi 0899.826.366). 

R.t mong nhn dugc sr quan tam, phi hqp cUa Qu cci quan./,e 

Ncrinh2n: 
-Nhutrên; 
- Ban Giám d6c Sâ; 
- Lu'u: VT, QLMT, Nhung. 03b. 

KT. GIAM DOC 

 

LêThjThuHng 



QUYET DjNH 
A h S A A S A A • • A Cong ho danh mi11c va phe duyçt quy trinh nçi bQ giai quyet cac TTHC ye 

linh virc môi trtrông thuc phm vi chfrc náng quãn t 
cüa S& Tài nguyen và Môi trtrô'ng 

Dr tháo 

U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH S€IN LA Dc Ip - Tiy do - Hnh phác 

S& /QD-UBND Son La, ngày tháng 3 nám 2022 

CHU TjCH UY BAN NHAN DAN TNH 

Can thLudt Td chzc chInh quyn djaphuing nám 2015, 

Can c& Luát tha dói, bá sung môt sc diu cza Lu4t  T chz-c ChInh phi và 
Luçt To chi-c C'hInh quyên djaphztong ngày 22/11/2019; 

Can th Luát Báo v môi trzthng ngày 17/11/2020, 

Can th N?hj  djnh s 63/2010/ND-GP ngày 08 tháng 6 nám 2010 cüa 
ChInh phz ye kiêm soát thu tuc han/i chInh; Nghj dnh so 92/20 1 7/ND-CF ngày 
0 7/8/20!  7 cia ChInh phz tha dOi, bô sung m5t sO diéu cza các Nghj djnh lien 
quan den kiêm soát thz tyc han/i chInh; 

Can cz Thông tzr s 02/201 7/TT- VPCP ngày 31/10/2017 cza Bó trwàng, 
Chz nhiçm Van phông ChIn/i phz hwOng dan ye nghip vy kiêm soát thá tyc 
hành chIn/i; 

Cánth Nghj djnh sc4 107/2021/ND-CF ngày 06/12/2021 cza ChInh phz 
ye tha dOi, bO sung m3t sO diêu cua Nghj din/i sO 61/2018/ND-C'P ngày 
23/4/2018 cza Chin/i phz ye thtc hin ca chê môt tha, môt tha lien thông trong 
giái quyét thá tuc hành chInh. 

Theo d nghi cña Giám dc S& Tài nguyen và MOi trir&ng tai Ta trInh sc 
/TTr-STNMT ngày /03/2 022, 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh mic và phé duyt Quy 
trInh thu tic hành chInh (TTHC) ye Itnh virc môi trithng thuc phm vi, chirc 
nàng quân ! cüa Sâ Tài nguyen và Môi tniäng. 

1. Danh mIc thu tiic hành chInh gm: Danh rniic TTHC mâi ban hành: 
cap tinh 04 thu tic; cap huyn 04 thu t1Ic; cap xã 01 thu tiic; Danh rniic TU-IC 
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thay th: cp tinh 02 thu tic; Danh miic TTHC bj bâi bô: cp tinh 05 thu tlic; cp 
huyn 01 thu tuc. 

(co Phu lyc I kern theo) 

2. Quy trInh ni b giâi quy& thu t1c hành chmnh gm: 11 quy trinh, trong 
do: 06 quy trinh lien thông UBND cap tinh; 04 quy trInh giãi quyét thuc thâm 
quyên UBND cap huyn, thânh phô; 01 quy trInh giâi quyêt thuc thâm quyên 
UBND cap xã. 

(co Phy lyc II kern theo) 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1%rc k tü ngày k. 

Các thu tic hành chInh v 11th vrc môi tnr&ng &rçlc cong b tii Quy& 
djnh so 2167/QD-UBND ngày 02/10/2020 cüa Chu tjch UBND tinh ye vic 
cong bô danh miic thu tic hành chInh (llnh vrc môi truäng) thuc phm vi, chüc 
näng quân 1 nba nithc cüa S& Tài nguyen và Môi tnthng, trü các thu tVc  hãnh 
chInh trong linh vrc bâo ton thiên nhiên và da dng sinh hQc. 

Diu 3. Chánh Van phOng UBND tinh; Giám dc S& Tâi nguyen và Môi 
trithng; Sâ Thông tin và Truyn thông; Thu tnxâng các sâ, ban, ngành; Chü tjch 
UBND các huyn, thành phô; ChO tjch UBND các xâ, phisOng, thj trãn và các to 
chtc, cá nhân có lien quan chju trách thim thi hành Quyêt djth này.i. 

NcrinIin: CHU TjCH 
- Cic kim soát TTHC, VP ChInh phc; 
- Chü tjch UBND tinh (b/c); 
- Các Phó Chü tjch UBND tinh; 

4 - Nhtr Dieu 3; 
- Trung tam phic viii HCC tinh; 
- Trung tam thông tin tinh; 
- Trung tam phic vi HCC các huyn, TP; 
- Liru: VT. lOb. 



PHU LUC I 
Danh miic thu tyc hành chInh v Linh viyc bão v môi trtrông thuc phim vi, chirc náng quãn I 

cüa S& Tài nguyen và Môi trung 
(Kern theo Quyét djnh so /QD-UBND ngày /02/2022 cza UBND tinh) 

1. Danh muc thu tic hành chInh mói ban hành 

rr 
Cách thfrc 
thirc hiên Ten thu tyc 

hành chInh 
Thbi han giãi 

quyet 
Dja diem thirc 

hin 
PhI, I phi 

(ding) 
Cancupháply 

Ghi chü 

I Danh muc thu tyc hInh chInh v môi trirông cp tinh thuc phm vi quãn 1 cüa S& Tui nguyen và Môi trirrng 

- Lut bâo v mOi truOng 2020; 
- Nghj djnh so 08/20221ND-CP ngày 
10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mt so diêu cüa Lut Báo v môi 
trueing 
- Thông Pr 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa BTài nguyen và Môi 
tru&ng djnh chi tiêt mt so diêu cüa 
Luât Báo ye môi truOng 

01 -Thôihankimtra 
tra Rn ye tInh day 
dü vã hçip 1 cüa ho 
so: Không quy djnh 
- ThOi han th.m 
djnh, trã kêt qua: 
+ 15 ngày lam vic 
d6i vOl tnr&ng hcip 
quy djnh t?i  khoàn 8 
Diêu 29 Nghj djnh 
so 08/20221ND-CP 
+30 ngày lam viêc 
dôi vOl tnl&ng hcip 
cOn Iai theo quy 
d!nh ti Nghj djnh 
so 08/20221ND-CP 

Cap giy phép 
môi truYng 

Theo Ng1ij quy& 
cüa HDND tinh 

Np h6 so 
trrc tiêp, 
tivc tuyên 
hoc qua 
djch vy btru 
chInh 

B ph.n tip nhn 
và trã kt qua cüa 
SO Tài nguyen và 
Môi tnrOng tai 
Trung tam phyc vy 
hành chInh cOng 
tinh 

02 Cap d6i giy 
phép môi 
truOng 

Không quy djnh - Th&i han kim tra 
trã Rn ye tinh day 
dü và hçrp l cüa ho 
so: Không quy djnh 
- ThOl han thâm  

B phn tip nhn 
và trá kêt qua cüa 
SO Tài nguyen và 
Môi truOng ti 
Trung tam phiic vy  

Np h so 
tivc tiêp1  
tivc tuyên 
hoc qua 
djch vi buu  

- Lut bào v mOi thrOng 2020; 
- Nghj djnh so 08/2022/ND-CP ngày 
10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit mt so diéu ca Lut Bào v môi 
tnrOng 
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djnh, trã kt qua: 10 
ngày lam vic 

hành chmnh cong 
tinh 

chInh - Thông ti..r 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa BTài nguyen và Môi 
trtr?mg djnh chi tiêt mt so diêu cüa 
Luât Bão v mOi tnrng. 

03 Cap diêu 
chinh giây 
phép môi 
trtthng 

- Th&i hn kiêm tra 
trá l&i ye tInh day 
dü vâ hçip 1 cüa ho 
so: Không quy djnh; 
- Th&i hn thâm 
djnh, trá kêt qua: 15 
ngày lam vic 

B phn tiêp nh.n 
va trá kêt qua cüa 
So Tài nguyen và 
Môi tru&ng ti 
Trung tam phc viii 
hành chmnh cong 
tinh 

Np ho so 
tr1rc tiep, 
trVc tuyên 
hoc qua 
djch vi bmi 
chInh 

Theo Nghj quyêt 
cUa HDND tinh 

- Lut bâo v mOi trtr&ng 2020; 
- Nghj djnh so 08/2022/ND-CP ngày 
10/01/2022 cia ChInh phü quy djnh chi 
tit mt so diêu cüa Lut Bâo v môi 
tru&ng 
- Thông ti.r 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa B Tài nguyen và Môi 
trLring djnh chi tiêt mt sO diêu cüa 
Luát Bão ye môi truOng. 

04 CAp lai  giAy 
phép môi 
tnr0ng 

- ThOi hn kim tra 
trâ 101 ye tInh day 
dü và hp 1 cüa ho 
so: Không quy djnh; 
- Th&i han  thãm 
djnh, trá kt qua: 
+ 20 ngày lam vic 
dôi vOi tnrOng hçip 
t?i Khoãn 4, khoãn 
5 Diéu 30 Nghj djnh 
so 08/20221ND-CP; 
+15 ngày lam viêc 
dôi vOl các truOng 

hcl? t?i Khoán 8 
Dieu 29 Nghj djnh 
so 08/20221ND-CP 
+ 30 ngày lam vic 
d61 vOl truOng hçip 
con lai tai Nghj dinh 
so 08/2022/ND-CP 

B phân tiêp nhn 
và trã kêt qua cüa 
SO Tài nguyen và 
Môi truOng ti 
Trung tam phiic vi 
hãnh chinh cong 
tinh 

Np ho so 
trrc tiêp, 
trrc tuyên 
hoäc qua 
djch vi buu 
chinh 

Theo Nghj quyt 
cia HDND tinh 

- Luât bào v môi tru&ng 2020; 
- Nghj djnh so 08/20221ND-CP ngày 
10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mt so diêu cüa Lut Báo v mOi 
tru&ng 
- Thông tu 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa B Tài nguyen vâ Môi 
truOng dnh chi tiêt mt so diêu cüa 
Luât Bâo v môi truOng. 
- NghI quyêt sO ..... 
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H Danh mçlc thu tçic hành chInh cp huyn 

01 Cp giy phép 
môi trtrng 

- Thi han  kim tra 
trá 1&i ye tInh day 
dü và hqp 1 cüa ho 
so: Không quy djnh 
- Thcii han thâm 
djnh, trã két qua: 
+15 ngày lam vic 
dôi vài trumg hçip 
quy djnh tai  khoán 8 
Dieu 29 Nghj dnh 
so 08/2022/ND-CP 
+30 ngày lam vic 
dôi vâi tru&ng hçip 
con 'ai theo quy 
djnh tai  Nghj djnh 
so 08/2022tND-CP 

B phn tip nhn 
và trã kêt qua cüa 
tai  Trung tam phtc 
vi hành chinh Cong 
huyn 

Np h so 
trrc tiêp, 
trirc tuyên 
hoc qua 
djch vii b.ru 
chInh 

Theo Nghj quyt 
cüa HDND tinh 

- Lust  bão v môi trung 2020; 
- Nghj djnh so 08/2022/ND-CP ngày 
10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mOt so diêu cüa Lust Báo v mOi 
tnxàng 
- Thông tu 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa BTài nguyen và Môi 
trung djnh chi tiêt mt so diêu cüa 
Lust Báo v môi tru?mg 
- Nghj quyêt sO ..... 

02 Cap doi giây 
phép môi 
trung 

- Th&i han kiêm tra 
trã Rn ye tInh day 
dü và hçp 1 cüa ho 
so: Không quy djnh 
- Th&i han  thãm 
djnh, trá kêt qua: 10 
ngày lam vic 

B phn tip nhn 
và trã kêt qua cüa 
tai  Trung tam phic 
vi hành chInh cOng 
huyn 

Np ho so 
trirc tiêp, 
trirc tuyên 
hoc qua 
djch vi buu 
chInh 

Không quy djnh - Lut báo v môi tnImg 2020; 
- Ngh djnh so 08/2022/ND-CP ngày 
10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mt sO diêu cüa Lut Báo v môi 
trithng 
- Thông tu 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa B Tài nguyen và Môi 
tru?mg djnh chi tiêt mt sO diêu cüa 
Lut Bâo v môi triImg. 

03 Cap diêu 
chinh giây 
phép mOi 
truOng 

- Thoi han kiêm tra 
trá 1&i ye tInh day 
dü va hqp l cüa ho 
so: Không quy djnh; 
- ThOi han  thâm 
djnh, trá ket qua: i 
ngày lam vic 

Bô phân tiep nhãn 
và trá kêt qua cüa 
So Tài nguyen và 
Môi truOng tai  
Trung tam phi1c vi 
hành chInh cOng 
tinh 

Nôp ho so 
trrc tiêp, 
tr1rc tuyên 
hoc qua 
djch vi buu 
chInh 

Theo Nghi quyêt 
cUa HDND tinh 

- Luât bao v mOl tnrong 2020, 
- Nghj djnh so 08/20221ND-CP ngày 
10/01/2022 cüa ChInh phñ quy djnh chi 
tiêt mt sO diêu cüa Lut Báo v mOi 
trix&ng 
- Thông tu 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa B Tài nguyen và Môi 
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trumg djnh chi tit mt s diu cüa 
Lut Báo v môi tnrmg. 
- Nghj quyêt so ..... 

04 Cap lal giây 
phép môi 
trung 

- Thcn han kiêm tra 
trá 1?ii ye tInh day 
dü va hqp 1 cüa ho 
so: Không quy djnh; 
- Th&i h?n  thâm 
djnh, trá kêt qua: 
+20 ngày lam vic 
dOi vOi triiing hçvp 
ti Khoãn 4, khoán 
5 Diêu 30 Nghj djnh 
so 08/20221ND-CP; 
+15 ngày lam vic 
dôi vOi các tru&ng 
hqp t? Khoàn 8 
Diêu 29 Nghj djnh 
so 08/20221ND-CP 
+30 ngày lam vic 
dôi vOl trtthng hçip 
cOn 'ai t?i Nghj djnh 
so 08-, /ND-CP 

Bô phân tlêp nhán 
và trã kêt qua cila 
So Tài nguyen và 
Môi tnrOng ti 
Trung tam phic vi 
hành chInh cong 
tinh 

Np ho so 
trirc tiêp, 
trirc tuyên 
hoc qua 
djch vi bun 
chmnh 

Theo Nghi quyêt 
cüa HDND tinh 

- Luât bao ye môi truong 2020, 
- Nghj djnh so 08/2022iND-CP ngày 
10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mOt  so diêu cüa Lut Báo v môi 
tru&ng 
- Thông tu 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa B Tài nguyen và Môi 
tnrOng djnh chi tiêt mOt  so diêu cCia 
Lut Báo v môi trtthng. 
- Nghj quyêt so ..... 

Ill Thu tVc  hành chin cap a thuc phm vi quãn L cüa S0 TM nguyen và Môi trir0ng 

01 Tham vn 
trong dánh giá 
tác dng mOi 
tnthng 

- ThOi han kim tra 
ye tInh day dü va 
hcp 1 ho so: Không 
quy djnh; 
- Th&i hn xi:r 1', trá 
kêt qua: 15 ngày 
lam vic kê tüngày 
nhân diroc ho so 
day dU, hqp l; 

UBND xã Np h so 
trrc tiêp, 
trirc tuyên 
(neu co) 
hoc qua 
djch vi bun 
chInh 

KhOng quy dlnh  - Lut báo v môi tru&ng 2020; 
- Nghj dnh s 08/20221ND-CP ngây 
10/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mt so diêu cüa Lut Bâo v môi 
tnthng 
- Thông tu 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa BTai nguyen va Môi 
tnrOng djnh chi tiêt mt so dieu cüa 
Lust Báo v môi tnr?mg. 
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+ Tnrmg hcip 
không Co phàn hôi 
trong th&i hn quy 
djnh ducic coi là 
thông nhât vài ni 
dung tham van 

2. Danh miIc thu tiic hành chInh thay th thuc phm vi chfrc näng quãn I cüa S& Tài nguyen và Môi trtrông 

TT 
Ten thu tiic 
hành chInh 

Thôi han giãi 
quyet 

Ola  dim thyc 
hin 

Cách thfrc 
thirc hin 

Phi, 1 phi (dng) Can cu pháp 1 

Danh muc Thu tiic hành chInh cp tinh 

01 Th.m djnh Th&i hn thm B phn tip Np h so - Di vài dir an NhOm 1. Dr an cong trinh dan ding Co - Lust bão v mOi tnthng 

Báo cáo dánh djnh: Ti cia là 30 nhn và trá kt trirc tip, mCrc thu urong üng vth tng vn du tu nhu sau: 2020; 

giá tâc dng (ba muth) ngày qua cua So txvc tuyen + Tng vn du tu dn 10 t: 5.600.000 dng/d an - Nghj djnh S6 
mOi truäng lam vic k tü Tài nguyen và hoc q 

10 dn 20 8.750.000 08/2022/ND-C P ngày 
ngày nhãn duçic Môi truäng t?i  djch viii buu + T6ng v6n du tu trên t t: 

10/01/2022 cüa ChInh 
dy dü h6 so hçp Trung tam chmnh d6nWdir 

phü quy djnh chi tit mt 
phic vi hành + T6ng v6n dAu tu trên 20 t' dn 50 t: 14.700.000 s6 diu cia Lut Bão v 

- Thii han phê chInh cong d6ng/dir an mOi tru&ng 
duyt: t6i cia là 20 tlflh 

+ T6ng v6n du tu trên 50 t dn 100 t: 26.250.000 - Thông ur 02/2022/ru- 
(hai mi.roi) ngày 
lam ViCC. 

d6ng/dr an 

+ Tong von dâu tu trên 100 t' dn 200 t: 29.050.000 

BTNMT ngày 
01/10/2022 cüa B Tài 

d6ng/dr nguyen và Môi trting 
dinh chi tiét mt s6 di&u 

+ T6ng v6n dAu tu trên 200 t dn 500 t: 37.800.000 cüa Lut Bão v môi 
d6nWd? tnring. 
+ T6ng v6n dAu ti.r trên 500 t' den 1.000 tS': Nghj quyt s6 
42.700.000 d6ng/dir an 135/2020/NQ-HDND 
+ T6ng v6n dAu tu trên 1.000 t' dn 1.500 t': ngày 31/7/2020 cüa Hi 
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45.500.000 dng/dr an 

+ Tong von dau tix tren 1.500 ty den 2.000 ty: 
46.900.000 dng/dr an 

+ Tng vn dAu tu trên 2.000 t' dn 3.000 t: 
49.000.000 dng/dir an 

+ Tng v6n du ti.r trên 3.000 t dn 5.000 t: 
50.750.000 dnWdir an 

+ Tng vn du tu trên 5.000 t' dn 7.000 t: 

dng nhân dan tinh 

53.900.000 dng/dr an 

+ Tng vn du tu trên 7.000: 58.800.000 dng/dr an 

- Di vci du an Nhóm 2. Dy an ha tang k5 thut (tth 
dir an giao thông) có m(rc thu tucmg üng vâi tng vn 
du tu nhu sau: 

+ Tng vn du tu dn 10 ti': 6.020.000 dng/d an 

+ Tng vn dAu Pr trên 10 t dn 20 t: 9.100.000 
dng/dr an 

+ Tng vn dAu tu trén 20 t' dn 50 t: 15.400.000 
dng/dir an 

+ Tng vn du tu trên 50 t dn 100 ty': 26.600.000 
dng/di,r an 

+ Tng vn du Pr trên 100 t' dn 200 ti': 29.400.000 
ding/dir an 

+ Tng vn dAu tu trên 200 t' dn 500 tS':  38.500.000 

dnWdu an 

+ Tng vn du tu trên 500 t' dn 1.000 ti': 
43 .400.000 dng/du an 
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+ Tng vn dAu tix trên 1.000 t dn 1.500 t: 
46.900.000 dng/dr an 

+ Tng vn dAu ttr trên 1.500 t' dn 2.000 tS': 
47.600.000 dng/dir an 

+ Tng vn dAu t.r trên 2.000 t dn 3.000 t: 
49.700.000 dng/du an 

+ Tng v6n dAu Ui trên 3.000 t dn 5.000 t: 
51.800.000 dng/dr an 

+ Tng vn du ti.r trén 5.000 t dn 7.000 t: 
54.600.000 ctng/du an 

+ Tng vn du tis trên 7.000: 60.200.000 dng/dr an 

- Di vài dr an Nhóm 3. Dis an nông nghip, lam 
nghip, thüy san, thüy lçii có müc thu trnilng irng vài 
Mng v6n d&u ti.r nhu sau: 

+ T6ng vn du t.r dn 10 t: 6.160.000 dng/dir an 

+ T6ng vn Mu t.r trên 10 t' dn 20 t: 9.450.000 
dng/d an 

+ Tng vn dAu tz trên 20 t' dn 50 t': 15.750.000 
dng/dir an 

+ Tng vn du tu trên 50 t dn 100 ti': 27.300.000 
dng/dir an 

+ Tong von dâu ttx trên 100 t' dn 200 ti': 30.100.000 
dng/dir an 

+ Tang v6n dAu Ui trên 200 t' dn 500 t)': 39.200.000 
dng/dir an 
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+ Tng vn dAu tu trên 500 t' dn 1.000 t: 
44.450.000 dng/dir an 

+ Ttng vn du tu trên 1.000 t' dn 1.500 t': 
47.950.000 dng/dr an 

+ Tng vn du tix trên 1.500 t' dn 2.000 t: 
49.000.000 dng/d an 

+ Tng vn dAu tix trên 2.000 t' dn 3.000 ti': 
5 1.100.000 dnWdr an 

+ Tng vn du Ui trên 3.000 t dn 5.000 t5': 
53.200.000 dng/dir an 

+ Tng v6n dAu Ui trên 5.000 t5' dn 7.000 ti': 
56.000.000 dng/d an 

+ Tng vn d&u ti.r trên 7.000: 61.600.000 dng/dij an 

- EMi vài dr an Nhóm 4. Dir an giao thông có müc thu 
tucing trng vài tng vn dâu Ui nhu sau: 

+ T6ng v6n dAu tu dn 10 ti': 6.440.000 dng/dir an 

+ Tng vn dAu tu trên 10 t dn 20 ti': 9.800.000 
ctng/du an 

+ Tng vn dAu tutrên 20 t dn 50 ti': 16.100.000 
dng/dr an 

+ Tng vn du tu trén 50 t dn 100 ti': 28.700.000 
dng/di.r an 

+ Tng vn dAu tix trên 100 t dn 200 t: 3 1.500.000 
c1ng/dix an 

+ Tng v6n du tu trên 200 t dn 500 ti': 4 1.300.000 
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dng/dij an 

+ Tng v6n dAu Ui trên 500 t dn 1.000 ti': 
46.200.000 dng/dtr an 

+ Tng vn dAu tu trén 1.000 t' dn 1.500 t: 
50.400.000 dng/dr an 

+ Tng vn du Ui trên 1.500 t dn 2.000 ty': 
51.450.000 dng/dir an 

+ Tng vn dAu ti.r trên 2.000 t dn 3.000 t: 
53.200.000 dng/dir an 

+ Tng v6n dAu Ui trên 3.000 t' dn 5.000 t: 
55.300.000 dng/dir an 

+ Tng vn dAu ti.r trên 5.000 t dn 7.000 t: 
58.800.000 dng/dir an 

+ Tng vn dAu Ui trên 7.000:64.400.000 dnWdir  an 

- D6i vâi dir an Nhóm 5. Du an Cong nghip có müc 
thu twYng 1mg vâi tng vn du tu nhu sau: 

+ T6ng vn dAu tu dn 10 t: 6.720.000 dng/dir an 

+ Ting vn dAu tu trên 10 t dn 20 t: 10.500.000 
dng/dir an 

+ Tng vn dAu tutrén 20 t dn 50 t': 16.800.000 
dng/dir an 

+ Tng vn dAu ttr trén 50 t' dn 100 tS':  30.100.000 
dng/dir an 

+ Tng vn du ttr trén 100 t' dn 200 t: 32.900.000 
dng/du an 
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+ Tng vn du ti.r trén 200 t' dn 500 t: 43.400.000 
dng/dtr an 

+ Tng vn dAu tu trén 500 t dn 1.000 ti': 
48.300.000 dng/du an 

+ Tng vn dAu tu trên 1.000 t' dn 1.500 tS': 
52.500.000 dng/dr an 

+ Tng v6n dAu tu trên 1.500 t dn 2.000 ti': 
53.5 50.000 dng/dir an 

+ Tng vn dAu tr trên 2.000 t dn 3.000 t: 
55.300.000 ctng/dt.r an 

+ Tng vn du tu trén 3.000 t dn 5.000 t: 
57.400.000 dng/dix an 

+ Tng vn du tu trên 5.000 t dn 7.000 ti': 
60.900.000 dng/dv an 

+ Tng v6n dAu tu trên 7.000: 67.200.000 dng/dir an 

- D6i vài dr an Nhóm 6. Dtr an xCr 1 chAt thai va cãi 
thin môi trtiäng va cac Dir an khác (không thuOc 
nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) có mrc thu tiwng üng vâi 
tong von dâu tu nhi.r sau: 

+ Tng v6n dAu tir dn 10 ti': 4.200.000 dng/dir an 

+ Tng vn du tu trén 10 t' dn 20 ti': 6.300.000 
dng/du an 

+ Tng vn dAu tu trên 20 t dn 50 ti': 10.500.000 
dng/dij an 

+ Tng vn du tu trên 50 t dn 100 ti': 18.900.000 
dng/du an 
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+ Tng vn dâu tu trên 100 t' dn 200 t: 21.000.000 
dng/du an 

+ Tng vn du tu trên 200 t dn 500 t: 27.300.000 
dng/du an 

+ Tng vn dAu lit trên 500 t' dn 1.000 t: 
30.800.000 dng/dir an 

+ Tng v6n du tu trên 1.000 t dn 1.500 t: 
3 3.600.000 d6ng/d an 

+ Tng v6n dAu tu trên 1.500 t' dn 2.000 t: 
34.300.000 dng/dir an 

+ Tng v6n dAu tu trén 2.000 t dn 3.000 t: 
35.700.000 dnWdir  an 

+ Tng vn dAu tu trên 3.000 t dn 5.000 ti': 
37.100.000 dng/dir an 

+ T6ng vn dAu tu trên 5.000 t dn 7.000 t: 
39.200.000 dng/d an 

+ Tang vn dAu tu trên 7.000: 42.700.000 dng/dir an 

Mtrc thu phi thm djnh 1i báo cáo dánh giá tác dng 
môi tnthng b.ng 50% mtrc thu phi th.ni djnh 1n du 
tuong üng mirc phi nêu trên. Di vài cac dii an thuc 
tr 02 nhOm trà Len thI ap d%Ing mcrc phi cCia nhóm Co 
müc thu cao riht. 

02 Thm - Th&i hn kim B) phãn tip Np h so + Tng vn du Ut dn 10 ti': 4.200.000 dng/dir an - Lut báo v môi tru?Yng 
phê duyt 
phuong cai 

tI tlflh day dii WI 
hçip 1 cUa ht so: 

nhn và trá kt 
qua cua So 

trirc tip, 
11w tuyen 

. + Tong vOn dâu lit trên 10 t' den 20 t': 6.300.000 
dng/dv an 

2020; 

- Nghj djnh s 
tao, phiic hi KhOng quy djnh; Tài nguyen và hoc qua 

+ Tng vOn dâu tu trên 20 t) dn 50 t)': 10.500.000 08/2022/ND-CP ngáy 
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môi tru&ng di 
v6i hot dng 
khai thác 
khoang 
(báo CO rieng 
theo quy dinh 
Khoãn 2 Diu 
36 Nghj djnh 

- Thi han thm 
dinh: Ti da 30 
ngày k t1r ngày 
nhân duCIC h 
dÀy dü, hçrp lé; 
- Th?ii hn phê 
duyt: T6i da 15 

Môi tnräng tii 
Trung tam 
phixc vi hành 
chInh cong 
tinh 

dch vi bru 
chInh 

dng/dir an 

+ Tng vn du tu trên 50 t dn 100 t: 18.900.000 
dng/du an 

+ Tng v6n dAu ttr trên 100 t' dn 200 t': 21.000.000 
dnWdir an 

+ Tng vn dAu tu trên 200 t dn 500 t': 27.300.000 
dng/d1r an 

10/01/2022 cña ChInh 
phu quy djnh chi tit mt 
so diêu cüa Lust  Bão v 
môi tnrâng 

- Thông tu 02/2O22iT1'- 
BTNMT ngày 
01/10/2022 cUa Bô Tài 

08/2022/ND- 
CP) 

ngày lam vic k 
tir ngày nhn 
dirçic h so dÀy 

+ T6ng vn dÀu tu trên 500 t' dn 1.000 ti': 
30.800.000 dong/d an 

nguyen và Môi tru&ng 
dlnh chi tit mt s6 diu 
cüa Lut Báo v môi 

dü, hçip l. + Tng vn dAu tti trên 1.000 t dn 1.500 ti': 
tmong. 

3 3.600.000 dng/dr an Nghj quyt s6 

+ Tng vn dAu ttr trên 1.500 tS'  dn 2.000 ti': 
34.300.000 dnWdr an 

13 5/2020/NQ-HDND 
ngày 31/7/2020 cüa HOi 
dng nhân dan tinh 

+ Tng vn dAu tir trên 2.000 t dn 3.000 t': 
3 5.700.000 dng/d an 

+ Tng v6n dÀu tu trên 3.000 t dn 5.000 t: 
37.100.000 dng/dr an 

+ Tng v6n dÀu ttr trén 5.000 t dn 7.000 ti': 
39.200.000 d6ng/dir an 

+ Tng v6n dÀu tu trên 7.000: 42.700.000 dnWdr  an 

- Di vñ dir an có phuong an cái t?o,  phiic hi môi 
tnrng (hoc phuong an cái tao, phiic hi môi tri.thng 
b sung) và báo cáo dánh giá tác dng môi trumg 
cüng mOt  co quan thÀm quyn phê duyt CO müc thu 
tuong rng vâi tng vn dAu tu nhu sau: 

+ Tng vn dAu tu dn 10 t: 2.800.000 dông/dr an 
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+ Tng vn dAu tis trén 10 t dn 20 t)': 4.200.000 
dng/du an 

+ Tng vn du ttr trén 20 t' dn 50 t: 7.000.000 
dng/dtr an 

+ Tng vn Mu tu trén 50 t' dn 100 t': 12.600.000 
dng/dir an 

+ Tng v6n ctu tu trên 100 t' dn 200 t:14.000.000 
dng/dr an 

+ Tng v6n Mu tu trên 200 t dn 500 t':18.200.000 
dng/d an 

+ Tng vn Mu ttr trên 500 t' dn 1.000 ti': 
20.510.000 dng/drán 

+ Tng vn Mu tu trén 1.000 t' dn 1.500 t': 
22.400.000 dng/dr an 

+ T6ng vn Mu tu trên 1.500 t' dn 2.000 ti': 
22.890.000 dng/dir an 

+ T6ng vn Mu Ui trên 2.000 t' dn 3.000 ti': 
23.800.000 dng/dir an 

+ Tng vn Mu tu trên 3.000 t' dn 5.000 t': 
24.500.000 dng/dr an 

L • + Tong von dau tu tren 5.000 ty den 7.000 ty: 
26.110.000 dng/dr an 
+ Tng vn Mu tu trén 7.000: 28.490.000 dng/dv an 

Müc thu phi thm djnh lai phuong an cãi to phiic hM 
môi trung b.ng 50% mlrc thu phi th.m djnh 1.n Mu 
tucrng 1mg mlrc phi néu trên. 
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3. Danh miic thu tyc hành chInh bãi bô 

STT Ten thu tc hành chinh Ten VBQPPL quy d!nh vic 
bãi bö 

Linh vlic Co quan thyc hin 

I Thu tuc hành chmnh cp tinh 

1 
Chp thun v môi tnrông (J'rztông hçip dit an có nhIng (hay ddi 
du-ç.rc quy din/i tgi khoán 2 Diêu 26 Lut Báo v môi trw&ng Irong 
giai dogn triên khai xáy drng dt an) 

Lut Báo ye môi trthng 
2020 

Môi tnräng UBND cp tinh 

2 
Kiêrn tra, xác nhn hoàn thành cong trinh bão v mOi truà'ng theo 
quyêt djnh phé duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trueing cüa 
dir an 

Luât Bâo v môi trueing 2020 UBND cap tinh 

Xác nhãn hoãn thành tmg phn phircing an cãi tao, phxc h61 mOi 
trueing trong khai thác khoáng san 

Lut Bão ye môi trueing 2020 UBND cap tinh 

Dang k xác nhan/dAng k xác nhãn lal  k hoach báo v môi 
trueing 

Luât Báo v môi trueing 2020 So Tài nguyen va 
Môi trueing 

Van hãnh thCr nghim các cOng trinh xu 1 cht thai theo quyt 
djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trueing cüa dir an 

Lut Báo ye mOi trueing 2020 SO Tài nguyen và 
MOi trueing 

II Thu tyc hành chInh cp huyn 

1 
Dang k xác nhn/dAng k xác nhân lai k hoach báo v mOi 
trueing 

Luât Bão v môi tnthng 
2020 

UBND cp huyn 
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QUY TRiNH NO! BQ GIAI QUYET THU TVC  HANH CHINH THUQC PHAM VI, CH(!C NANG QUAN L CUA S TA! 
NGUYEN VA MOL TRUNG 

1. Ten thu ttic: Cp giy phép môi trirôiig 

1.1. Dtj vój trwt'InR Iwi thee quv din/i tai K/zodn 8 Diu 29 N2hi din/i sJ 08/2022/ND-cP 

TT TrInh ty thtyc hin 
Trách nhim thtrc 

hin 
San phm thtrc hiên 

Thôi gian 
thyc hin 

B! 
Tipnhn và bàn giao h SO 

ye phông chuyên mon 
Bô phn 1 cira Kern scan h so 0,5 ngày 

B2 
Xern xét tInh dy dü và hçip 

1 cüa h SO 

Lânh dao  phOng Phãn cong th 1 0,5 ngày 

Chuyên viên 
Xem xét tInh dy dü và hçvp 1 cüa h so: 
- Tnring hcrp dat: tham mru các ni dung thm dnh 
- Trtring hçip không dat:  tham mtru van bàn d nghj b sung h so 

B trI chüc 
näng tm 

thrng Lãnh do phông Thm djnh dr tháo 

LAnh dao  so K, ban hãnh 

B3 
Thm djnh h so thông qua 
t thm dnh (sau khi nhii 
thrçic h so dy dü, hçp 1) 

Chuyên viêfl 
Tham mru các thim vv cho HDTD, M thAm djnh, doãn kim tra 
thm djnh h so 

6 ngày 

Lânh dao  phOng Thm djn.h dr tháo 0,5 ngày 

Lânh dao  SO K và ban hành 0,5 ngày 
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B4 UBND tinh ban hành thông báo kt qua thm djnh 2 ngày 

B5 Chü dir an chinh sra h so: Không tInh vào th&i gian thm djnh (B trI chüc näng tm dung) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h so 
(b sung) v phông chuyên 

mon 
Bc phn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngày 

B7 

Thm djnh h so sau chinh 
sira (sau khi nhn duçic h 

so dy dü, hçip 1) 

Lành do phOng Phán cong thii 1 0,5 ngày 

Chuyên viên tham 
mtru 

Thãm djnh các ni dung chinh sCra cCia ho so: 
- Nu dat: D tháo T?s trinh d nghj cp phép 
- Nu không dat: dr tháo T trinh d nghj trá 1i h so 

1,5 ngãy 

LAnh dao phOng Duyt báo cáo và dir tháo Trong ngày 

Länh dao  So Ks', ban hãnh TO trinh Trong ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phn mt cCra Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND tinh 2 ngày 

B 10 

Tip nh.n kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chtrc cá nhán và chuyn 

v don vj chuyên mon 

B phn mt ctra 
VAn bàn là kt qua lien thông 0,5 ngây 

Tong thôi gian thuc hin: (15 ngày lam vic) 
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1.2. Cp Giãv phép môi trw?,nR d6i vói trwônj Iwp con lai I/leo quy din/i  tai Ng/ij din/i sá 08/2022/ND-cP (30 ngày lam vic) 

TT Trmnh tir thtrc hin 
Trách nhiêm thirc 

hin 
San phm thyc hin 

ThM gian 
thuc hin 

B! 
Tip nhn và bàn giao h 
so v phông chuyên mon 

B, phn I cüa Kern scan h so 0,5 ngày 

B2 
Xem xét tInh d&y dü a 

hçip 1 cüa h so 

Lânh dao  phông Phân cong thii 1 0,5 ngày 

Chuyên 

Xem xét tInh dÀy dü và hcip I cüa h so: 
- Trtr?mg hcip dat: tham mtrucác ni dung thm djnh 
- Tnr&ng hçrp không dat: tham mtru van bàn d nghj b sung h 

so 

B trI chirc 
näng chic 
nàng tm 

dung LAnh dao phOng Thm dinh du thào 

Lânh do sâ Ks', ban hành 

133 

Th.m djnh h so thông qua 
HDTD, th thm djnh, doãn 

kim tra (sau khi 
&rçic h so dÀy dü, hçp 1) 

Chuyên viên 
Tham muncác nhim vi cho HDTD, t thm djnh, doàn kim 
tra thAm djnh h so 

13 ngày 

LAnh dao phông Thm dinh d%r thão 0,5 ngày 

LAth dao So K và ban hAnh 0,5 ngày 

B4 UBND tinh ban hành thông báo kt qua thÀm djnh 05 ngày 

B5 Chü dir an chinh sCra h so: KhOng tInh vào th?i gian thm djnh (B trI chic nAng ttm drng) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (bô sung) v phOng 
BO ph.n I cra Kern scan h so 0,5 ngày 
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chuyên mOn 

B7 

Th.m dinh  h so sau chinh 
sCra (sau khi nhn thrçc h 

so dy dü, hcip l) 

Lânh do phOng Phân cong thii l 0,5 ngày 

Chuyên vien tham 
fllu'U 

Th.m djnh cac ni dung chinh sCra cüa h so: 
- Nu dat: Du thão Ti trinh d nghj cAp phép 
- Nu không dat: dr thâo To trinh d nghj trá 1i h so 

04 ngày 

Lãnh dao phOng Duyt báo cáo và dir tháo 0,5 ngày 

Lãnh dao SO K, ban hânh TO trinh 0,5 ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phãn mt cCra Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND tinh 03 ngày 

B1O 

Tip nhn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
tO churc cá nhân và chuyn 

v don vj chuyên mon 

Bô phãn rnt cCra 
Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 

Tng thai gian thirc hin: (30 ngày lam vic) 

2. Ten thu tuc: CAp di GiAy phép môi trtr&ng 

TT TrInh tir thtrc hin 
Trách nhim thiyc 

hiên 
San phAm thtyc hin 

Thbi gian 
thc hin 

B! 
Tipnhn và bàn giao h 
so ye phOng chuyên mon 

Bô phãn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngày 



19 

B2 
Xem xét tInh dy dii Va 

hçip 1 ciia ho SO 

Lânh dao  phông Phân Cong thi 1 0,5 ngãy 

Chuyên viên 

Xem xét tInh dÀy dii và hçip 1 ciia h so: 
- Triràng hçp dat: tham muu các nOi  dung th.m djnh 
- Trtrà'ng hçp không dat:  tham mu'u van bàn d nghj bô sung ho 

so 

B tn chüc 
nàngtm 

thrng 
Lãnh dao  phông ThAm djnh du tháo 

Lành dao so Ks', ban hành 

B3 
Thm dinh h so (sau khi 
nhn duçic h so dÀy dii, 

hçip 1) 

Chuyên viên 
Tham mmi các nhim viii cho HDTD, t6 thm djnh, doàn kim 

tra thãm djnh h so 
2 ngày 

Lânh dao  phông Thm djnh dr tháo 0,5 ngày 

Lânh dao SO K và ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND tinh ban hành thông báo kt qua thm djnh 1 ngày 

B5 Chii dir an chinh sCra h So: Không tInh vào thOi gian thm djnh (B trI chuc näng tm d&ng) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (b sung) v phông 
chuyên mon 

B phn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngày 

B7 

Thm djnh h so sau 
chinh sCra (sau khi nhn 
dtrçic h so dÀy dii, hçrp 

lê) 

Lành do phOng Phân cOng thi Iy 
Trong ngày 

ngay 

Chuyên viên tham 
mixu 

Thám djnh các ni dung chinh sCra ciia ho so: 
- Nu dat: Du tháo TO trInh d nghj cAp phép 

* 
- Nêu không dat: dir thào TO trInh dê nghj trâ 1i ho so 

1,5 ngày 

Lath dao  phOng Duyt báo cáo và dir tháo Trong ngày 
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Lãnh do Sâ Ks', ban hành T& trmnh Trong ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B ph.n mt cra Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND tinh 2 ngày 

B 10 

Tip nhn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
t chirc cá nhán và chuyn 

v don vj chuyên mon 

B phn mt cCra Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 

Tong thôi gian thiyc hin: (10 ngày lam vic) 

3. Ten thu tic: Cp diu chInh Giy phép môi trirông 

TT TrInh tir thirc hin 
Trách nhim thirc 

hin 
San phm thirc hin 

Thôi gian 
thic hin 

B! 
Tipnhn và bàn giao h 
so ye phOng chuyên mon 

B phân 1 cra Kern scan h so 0,5 ngày 

132 
Xem xét tInh dÀy dü Va 

hçp l cüa h 50 

Länh do phOng Phân cong thii ly' 0,5 ngày 

Chuyên viên 

Xem xét tInh dÀy dü và hçip 1 cüa h so: 
- Trurng hçip dat: tham muu các ni dung thm dlnh 
- Trireing hçip khOng dat: tham muu van bàn d nghj b sung h 
so 

B trI chüc 
näng t3m 

thrng 
Lânh do phông Thm djnh dr tháo 

Lành do so K, ban hãnh 
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B3 
ThAm dinh h so (sau khi 
nhn thrçxc h so dy dü, 

hçip 1) 

Chuyen vien 
Tham mi.ru các nhim vu cho HDTD, to thAm djnh, doàn kirn tra 
th.m dinh h so 

* 
3 ngay 

Lãnh dao  phOng Th.m djnh dir tháo 0,5 ngày 

Lãnh dao So K và ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND tinh ban hành thông báo kt qua thAm dlnh 2 ngày 

B5 ChiX dir an chinh süa h so: Không tInh vào th&i gian thArn djnh (B trI chfrc nàng tm thrng) 

B6 

Tip nhn và bàn giao h 
so (b sung) v phOng 

chuyên mon 

Bô phn I ciXa Kern scan h so 0,5 ngày 

B7 

Thâm dinh ho so sau chinh 
stra (sau khi nhãn thrçic h 

so day du, hcrp l) 

LAnh dao phOng Phãn cong thu ly 
0,5 ngay 

ngày 

. 
Chuyen vien tham 

misu 

Thm dinh các nOi  dung chinh sCra cUa h so: 
• 

- Neu dat: Dr thão Tv trrnh de ngh cap phép 
- Nu không dat: d thào TO trmnh d nghi trá l?i  h so 

3 ngay 

Lânh d?o  phOng Duyt báo cáo và du tháo Trong ngày 

Lânh do SO Ks', ban hành TO trInh Trong ngày 

B8 
Tip nhân, chuyn lien 

thôn 
BQ phan mçt cua 

•,' 
Kern ho so lien thong 0,5 ngay 

B9 Lien thông UBND tinh 3 ngày 

B 10 
Tip nhn kt qua lien 

thông; chuyn kt qua cho 
t chtXc cá nhãn và chuyn B phn mt ciXa 

Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 
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v &m vj chuyên mon 

Tling thôi gian thirc hin: (15 ngày lam vic) 

4. Ten thu tuc: Cp Ii Giy phép môi trtrèng 
4.1. Cap Igi Giyphép môi lru*ng trong truông Izrp tlzeo quy djnh fgi Khoãn 4, khodn 5 Ditu 30 Nghj djnh s6 08/2022/ND-cr 

TT TrInh ti thyc hin 
Trách nhim thrc 

hin 
San phm thyc hin 

Thôi gian 
thyc hin 

B! 
Tip nhn và bàn giao h 
so v phông chuyên mon 

Bô phn 1 cüa Kern scan h scr 0,5 ngày 

B2 
Xem xét tInh day dU V 

hcip 1 cUa h SO 

Lânh do phông Phãn cong thi 1 0,5 ngày 

Chuyên viên 

Xem xét tInh dy dñ và hçip 1 cüa h so: 
- Trueing hcip dat: tham muu các ni dung thm djnh 
- Trueing hcp không dat: tham mru van bàn d nghj b sung h 
so 

B trI chfrc 
nàng tm 

thrng 
Lânh dao phông Thm djnh dv thào 

Lãnh dao sâ K, ban hành 

B3 
Th.m djnh h so (sau khi 
nh.n thrcc h so dÀy dü, 

hçip 1) 

Chuyên viêfl 
Tham miru các nhim vii cho HDTD, t thm djnh, doàn kim 
tra thâm djnh ho so 

S ngày 

Lành dao  phông ThAm djnh dir tháo 0,5 ngày 

Lãnh do So K và ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND tinh ban hành thông báo k& qua th.m djnh 3 ngày 

B5 Chü dr an chinh sCra h so: Không tInh vào thñ gian th.m dlnh  (B trI chfrc näng tm dfrng) 



23 

B6 
Tip nhtn và bàn giao h 

so (b6 sung) v phông 
chuyên mon 

Bô phn I cüa Kern scan ho so 0,5 ngày 

B7 

Thm dinh h so sau chinh 
si:ra (sau khi nhn duuc h 

so dy dü, hçip 1) 

Länh do phOng Phân cong thii l 
0,5 ngày 

ngay 

Chuyên viên tham 
muu 

Thm dnh các ni dung chinh süa cüa h so: 
- Nu dat: Du tháo Th trinh d nghj cp phép 
- Nêu không dat: d thão Ta trInh dê nghj trá li h so 

3 ngày 

Länh 4o phông Duyt báo cáo và dir thào 0,5 ngày 

Lãnh dao  S& K, ban hành T trInh 0,5 ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phn mt cCra Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND tinh 4 ngày 

B 10 

Tip nhn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chic cá nhân và chuyn 

v don vj chuyên mon 

B phn mt cCra 
VAn bàn là k& qua lien thông 0,5 ngày 

Tong thôi gian thyc hin: (20 ngày lam vic) 

dji vh 1rwànff hov theo quv dink tai Kltodn 8 Ditu 29 Nghj djnit sá 08/2022/ND-CP 

TT 

- 

Trinh tir thrc hin 
Tráchnhiêrnthuc 

hiên 
- - . San pham thc hicn 

Thgian 
thirc hin 

B! 
Tip nhãn và bàn giao h 
sovê phông chuyen mon 

, 
B phan 1 cua Kern scan ho so 0,5 ngay 
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B2 
Xem xét tinh dy dCi Va 

hçxp 1 cüa ho SO 

Lãnh do phông Phãn cong thii 1 0,5 ngày 

Chuyên viên 

Xem xét tInh dy dü và hcip 1 cüa h so: 
- Tnring hçip dat: tham muu các ni dung th.m djnh 
- Truäng hçip không dat: tham mini van bàn d nghj b sung h 
so 

B trI ch&c 
nãng tm 

dung 
LAnh do phOng Thm djnh dr tháo 

LAnh dao so K, ban hành 

133 

Th&n djnh h so thông 
quat6thmdjnh(saukhi 
nhán diiçic h so dy dü, 

hcip 1) 

Chuyên viên 
Tham miru các nhim viii cho HDTD, t6 th.m djnh, doàn kim 
tra thm dinh h so 

6 ngày 

Lânh dao phOng Thm dinh dir tháo 0,5 ngày 

Lânh dao SO K và ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND tinh ban hânh thông báo kt qua th.m djnh 2 ngày 

B5 Chü d an chinh sCra h so: Không tInh vao th&i gian thm dlnh  (B trI chiic näng tm dtrng) 

B6 
Tip nhán và bàn giao h 

so (b sung) v phông 
chuyên mOn 

B phãn 1 cCra Kern scan h6 so 0,5 ngày 

B7 

Thm djnh h so sau chinh 
sCra (sau khi nhn duçic h 

so dÀy dü, hcirp 1) 

LAnh dao phOng Phãn cOng thii 1 0,5 ngày 

Chuyên viên tham 
mini 

Thm djnh các ni dung chinh sua cua ho so: 
- Nu dat: Dir thão TO trInh d nghj cp phép 
- Néu không dat: dir thão TO trinh dê nghj trá 1i ho so 

1,5 ngày 

Lânh dao phông Duyt báo cáo vã d thão Trong ngày 



25 

Lânh dao  So Ks', ban hãnh TO trInh Trong ngày 

138 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phn mt cra Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND tinh 2 ngày 

B 10 

Tip nhn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chtrc cá nhân và chuyn 

v don vj chuyên mon 

B ph.n mt cCra Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 

Tang thbi gian thrc hin: (15 ngày lam vic) 

4.3. Cap Igi Gi4p pitép môi trw/mg dái vói trw/mg I:(Yp con igi tlseo quy djnh Igi Nghj djnh sJ 08/2022/ND-CF 

TT TrInh tir thyc hin 
Trách nhim thiic 

hin 
San phm thirc hin 

Thôi gian 
thirc hin 

Bi 
Tip nhn và bàn giao ha 
so v phOng chuyên mOn 

Bi ph.n 1 cCra Kern scan ha so 0,5 ngay 

B2 
Xem xét tInh dy dü Va 

hcp l cüa ha so 

LAnh dao phông Phân cOng th l 0,5 ngày 

Chuyên viên 

Xem xét tinh dy dü và hcip l cüa ha so: 
- TruOng hçip dat: tham mu'u các ni dung th&n djnh 
- Tru&ng hcip không dat: tham mtru vAn ban d nghj b6 sung ha 
so 

B tn chuc 
nAngtm 

dirng LAnh do phOng Th.m dinh d thào 

Lânh dao sO Ks', ban hành 
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B3 

Thm djnh h so thông 
qua HDTD, t th.m djnh, 

doàn kim tra (sau kIM 
nhn duoc h so dÀy dü, 

hop lê) 

Chuyên Vfl 
Tham mixu các thim vv cho HDTD, t th.m djnh, doàn kim 
tra thAm djnh h so 

13 ngày 

Lânh dao phông Thm dinh dir thão 0,5 ngày 

Lãnh dao  Sâ K và ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND tinh ban hành thông báo kêt qua th.m djnh 05 ngày 

B5 Chü dix an chinh sCra h so: Không tmnh vào thñ gian th.m djnh (B trI chfrc nãng tm dirng) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (bi sung) v phông 
chuyên mon 

B phn I cra Kern scan h so 0,5 ngày 

B7 

Th.m djnh h so sau 
chinh sra (sau khi nhn 

&roc h so dAy dü, hçp 1) 

Lãnh dao phông Phán cong thi l 0,5 ngày 

Chuyên viên tham 
mixu 

Thm djnh các ni dung chinh sCra cüa h so: 
- Nu dat:  Dij tháo T trinh d nghj cp phép 
- Nêu không dat: dir tháo Tr trinh dê nghj trá 1a  ho so 

04 ngày 

Lânh dao  phông Duyt báo cáo và dr tháo 0,5 ngày 

Lânh do So K, ban hành TO trInh 0,5 ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phãn mOt  cCra Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND tinh 03 ngày 

B 10 

Tip nhn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chtrc cá nhãn và chuyn 

v don vj chuyên mon 

BO phn mt c1ra Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 
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Tong thôi gian thirc hin: (30 ngày lam vic) 

5. Ten Thu tuc: Thm dinh và nhê duvét Báo cáo dánh &á tác dông môi tru*n 

TT TrInh ty thirc hin 
Trách nhim thijc 

hin 
San phm thtrc hin 

Thbi gian 
thuc hin 

Bi 
Tipnhn và bàn giao h 
so ye phông chuyên mon 

B phn 1 cCra Kern scan ho so 1 ngày 

B2 
Xem xét tmnh day du va 

hop l cüa ho so 

Lãnh dao  phông Phân cong thii l 1 ngày 

Chuyên viên 
Xem xét tinh dÀy dü và hçrp 1 cia h so: 
- Tnr&ng hop dat: Tham muu các nhim vii thm djnh; 
- Tniing hop không dat:  ban hành vAn bàn trá h so 

B trI chüc 
näng tm 

dkng LAnh dao  phông ThAm djflh dij tháo 

LAnh dao so K, ban hành 

B3 
Thm djnh h so thông qua 

Hi dng thm cljnh 

Chuyên viên Tham mru các nhim v11 th.m djnh h so 21 ngày 

LAnh dao phông Thm djnh dir tháo 1 ngày 

LAnhdaoSO Kvàbanhành lngày 

B4 UBND tinh ban hành thông báo kt qua thãm djnh 5 ngày 

B5 
Chñ du an chinh sCm h so ti da là 12 tháng k tir ngày có vAn bàn thông báo cCia co quan thm djnh theo quy djnh 

cüa Nghj djnh s6 08/20221ND-CP: Không tmnh vào thOi gian thAm djnh (B trI chüc nAng tm dung) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (b sung) v phông 
chuyên mon 

Bô phn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngày 
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B7 

Thm djnh ht so sau chinh 
sCra 

Lânh do phông Phin cong thii 1 0,5 ngày 

Chuyên th 
muu 

Thm djnh các ni dung chinh sCra ca h so: 
- Nu dat: Di.r thão Ta trinh d nghj phê duyt 
- Nêu không dat: dir thio Ti trInh dé nghj tn lai ho so 

8 ngày 

LAnh d?o  phOng Duyt báo cáo và dir thio 0,5 ngày 

Lãnh dao So K, ban hinh Ti trinh I ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phãn mt cüa Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND tinh 8 ngiy 

B 10 

Tip nhãn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chtrc cá nhãn và chuyn 

v don vj chuyên mOn 

B phn rnt cCra Van bin là kt qua lien thông 1 ngày 

Tng thôi gian thirc hin: (50 ngày lam vic) 

6. Tn Thu tyc: Thm djnh phuong in cii to, phyc hi môi trtrông trong hot dng khai thác khoáng sin (bIo cáo riêng theo quy djnh 

TrInh ty thuc hin 
Trách nhim thuc 

hin 
Sin phm thuc hin 

Thôi gian 
thrc hin TT 

Bi 
Tip nhán và bàn giao h 
so v phOng chuyên mOn 

B phn I cCra Kern scan h so I ngày 

B2 Xem xét tInh dy dü và LAnh do phOng Phân cong thit l 1 ngày 
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hçip 1 cüa h SO 

Chuyên viên 

Xem xét tInh dy dü và hçrp 1 cüa h so: 
- Tnx&ng hqp dat: Tham mi.rucác nhim vi th.m djnh 
- Tru&ng hçxp không dat: ban hành van bàn trã 1i h so 

B trI chic 
näng tm 

thrng LAnh do phông Thm djnh dij tháo 

LAnh do so K, ban hành 

ThAm djnh h so thông 
qua Hi dng thm djnh 

Chuyên viên Tham mmicác thim v thm djnh h so 21 ngày 

Lânh dao  phông Thm djnh dir thão 1 ngày 

Lath 40 SO K' và ban hành I ngày 

B4 UBND tinh ban hãnh thông báo k& qua thm djnh 5 ngày 

B5 
Chü dir an chinh sra h so 12 thang k tr ngây có thông báo cüa cci quan th.m djnh theo quy djnh cüa Nghj djnh s 

08/20221ND-CP: Không tInh vào th&i gian th.m djnh (B trI chic näng tm dirng) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (b sung) v phông 
chuyên mon 

B phn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngày 

B7 

Th.m djnh h so sau 
chinh sra 

Lãnh 40 phOng Phãn cong thu 1 0,5 ngày 

Chuyên viên tham 
mun 

Thâm djnh các ni dung chinh sra cüa ho so: 
- Nêu 4t: Du tháo TO trinh dê nghj phê duyt 

- Nêu không dat:  dr thão TO trInh dê nghj trá 'ai  ho so 

6 ngày 

Lanh dao  phOng Duyt báo cáo và dir tháo 0,5 ngày 

Lânh dao  SO Ky, ban hành TO trmnh I ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phn mt cra Kern h so lien thông 0,5 ngày 
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B9 Lien thông UBND tinh 5 ngày 

B 
10 

Tip thin  kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
t chirc Ca nbãn và chuyn 

v &in vj chuyên mon 

Bô ph.n mt ccra Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 

Tong thôi gian thirc hin: (45 ngày lam vic) 

II. Thu tyc hành chInh cp huyn 
1. Ten thã 1ic: C'ãp Giyphêp môi trwfrng 
Li. DJi vói lru*nff hen, tlieo auv dinh tai Khoãn 8 Digu 29 NIii djnh sá 0812022/ND-cP 

Trmnh ty thyc hin 
Trách nhim thirc 

hin 
San phám thuc hin 

Thoi gian 
thirc hin TT 

B! 
rn L i iep nhn và bàn giao h SO 

v phông chuyên mon 
B phn I cra Kern scan h so 0,5 ngày 

B2 
Xem xét tInh dy dü và hçip 

lcüahso 

LAnh dao  phOng Phán cong thi l 0,5 ngày 

Chuyên viên 
Xern xét tmnh dy dü và hqp lé càa h so: 
- Trueing hcip dat: chuyén buâc 3; 
- Trumg hçip không dat: ban hành van bàn trã 'a 

B trI chCrc 
näng t3m 

dfrng 
Lânh do phOng Th.m djnh di.r thào 

Lânh do huyn Ks', ban hành 

B3 

Thm djnh h so thông qua 
t6 thm djnh hoAc to kiêm 

tra (sau khi nhân duqc h so 
dÀy dü, hcip l) 

Chuyên viên 

Tham rntru các nhim vii HDTD, t6 thm djnh, doàn kim tra 
thm djnh h so: 
- Tnthng hçp: h so phãi chinh stra chuyn sang bu*c 4 
- Trumg hcip: H so không phài chinh sra chuyn sang BLrcrc 8 

6 ngày 
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Lânh do phông Th.m djnh dir tháo 0,5 ngày 

Lânh dao  huyn K và ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND huyn ban hành thông báo kt qua thm djnh 2 ngày 

B5 Chü dir an chinh sCra h so: Không tInh vào thôi gian thm djnh (B trI chtrc nãng tm thing) 

B6 
Tip nhn và ban giao h so 
(b sung) v phông chuyên 

mon 

B phn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngày 

B7 

ThAm dinh h so sau chinh 
sra (sau khi nhn throc h 

so dÀy dü, hçip l) 

Lânh dao phông Phãn cOng th ly" 0,5 ngày 

Chuyên viên tham 
muu 

ThAm djnh các ni dung chinh süa cüa h so: 
- Nu dat: Dr tháo Ti trInh d nghj cp phép 
- Nêu không dat: dr tháo Ti trinh dê nghj trá 1i ho so 

1,5 ngày 

Lânh do phOng Duyt báo cáo và du thão Trong ngày 

Lãnh dao huyn K, ban hãnh Ti trinh Trong ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phn mt cüa Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND huyn 2 ngày 

B 10 

Tip nhn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chüc cá nhân và chuyn 

v don vj chuyên mon 

Bô ph.n mOt  cCra Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 

'I,  i ong thôi gian thic hin: (15 ngày ãm vic) 
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1.2. Cp Giy pliép môi trw?lng dJi vo, trumg hpp can lai tlzeo quy djnh 4i Nghj djnh st 08/2022/ND-CF (30 ngày lam vic) 

TT TrInh tir thyc hin 
Trách nhim thirc 

hin 
San phám thyc hiên 

Thôi gian 
thirc hin 

B! 
Tipnhn và bàn giao h 
so ye phông chuyên mon 

B phn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngày 

B2 
Xem xét tInh dy dü V 

hcrp1cuah6so 

Lãnh dao  phOng Phãn cong thi 1' 0,5 ngày 

Chuyén vién 
Xem xét tInh dÀy dà và hçrp I cüa h so: 
- Tnthng hçip dat: chuyên buâc 
- Tnthng hcip không dat:  ban hành van bàn trã lai 

B6 tn chüc 
nangtm 

dtrng 
LAnh dao phOng Thm dlnh  dr thào 

Lânh dao  huyn Ky", ban hãnh 

B3 

ThAm djnh h6 so thông qua 
t thm djnh, hoc t kim 
tra (sau khi nhn &rçic h 

so dy dü, hçip 1) 

Chuyên viên 

Tham muu các nhim vi HDTD, t th.m djnh, doàn kim tra 
th.m dinh h so: 
- Truäng hcvp: ho so phái chinh sua chuyen sang biroc 4 
- Trir&ng hcip: H so không phái chinh süa chuyen sang Bithc 8 

18 ngày 

Làflh dao phOng Thm djnh dir thão 0,5 ngày 

Lãnh dao huyn K va ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND huyn ban hành thông báo kt qua thm djnh 05 ngày 

B5 Chü dir an chinh sra h so: Không tInh vào thôi gian thm djnh (B tn chirc nàng tm thrng) 

136 
Tip nh.n và bàn giao h 

so (bO sung) v phOng 
B phn I cCra Kern scan h so 0,5 ngày 
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chuyên mon 

B7 

Thm dinh h so sau chinh 
sra (sau khi nh.n thrçic h 

so dy dü, hop lé) 

Lânh do phOng Phân cong thi 1 0,5 ngày 

Chuyên viên tham 
muu 

Thm djnh cac ni dung chinh sCra cUa h so: 
- Nu dat: Dx tháo T& trInh d nghj cp phép 
- Nu không dat: dir tháo Th trInh d nghj trã 1i h so 

1 ngày 

Lânh do phOng Duyt báo cáo và d thão 0,5 ngày 

Lãnh do huyn Ks', ban hãnh T? trInh 0,5 ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
Bô phn mt cira Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND huyn 1 ngày 

B 10 

Tip nhn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chCrc cá nhãn và chuyn 

v don vj chuyên mon 

Bô phn mOt  cra Van ban là kt qua lien thông 0,5 ngày 

Tong thai gian thtrc hin: (30 ngày lam vic) 

2. Ten thu tiic: Cp di Giy phép môi trLrông 

TT Trinh tir thiyc hin 
Trách nhim thirc 

hin 
San pham thirc hiên 

Thôi gian 
thçrc hin 

B! 
Tipnhãn và bàn giao h 
so ye phOng chuyên mon 

Bô phn I cCra Kern scan h so 0,5 ngày 
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B2 
Xem xét tInh dy dü 

hçip1cciahôso 

Lãnh dao phông Phân cong thj 1' 0,5 ngày 

Chuyên viên 
Xem xét tmnh dÀy dü và hop 1 cUa h so: 
- Trtrng hçip dat: chuyên buOc 
- Trutmg hop không dat: ban hành vAn bàn trà lai 

B tn chüc 

näng tm 

dtrng 
LAnh dao phông ThAm dinh d thão 

LAnh do huyn K, ban hành 

B3 
Th.m djnh h so (sau '' 
nhn duçic h6 so dÀy dü, 

hçip 1) 

Chuyên viên 

A Tham muu các nhim vu thm djnh ho so: 
A 

- Tri.r&ig hcip: h so phái chinh sira chuyen sang buóc 4 
- Trumg hop: H so không phái chinh sCm chuyn sang Br(rc 8 

2 ngày 

LAnh dao phông Thm djnh d tháo 0,5 ngày 

LAnh dao huyn K va ban hành 0,5 ngây 

B4 UBND huyn ban hành thông báo kt qua th.m djnh 1 ngày 

B5 Chü d an chinh sCra h so: Không tInh vào th?ii gian thm djnh (B tn chuc näng tm dtrng) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (b sung) v phong 
chuyên mon 

B phn 1 cCra Kern scan no so 0,5 ngày 

B7 

Thãm djnh h so sau 
chinh sCra (sau khi nhãn 
ducic h so dAy dü, hop 

1) 

LAnh dao phOng Phân cong thi 1 
Trong ngày 

ngay 

Chuyên viên tham 
mtru 

Thm dinh các ni dung chinh sCra cüa h so: 
- Nêu dat: Dr thão Ti trinh dê nghj cp phép 
- Nêu không dat: dir thào T trInh dê nghj trà lai ho so 

1,5 ngày 
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Lãnh do phông Duyt báo cáo vâ dr thão Trong ngày 

Lãnh do huyn K, ban hành T trinh Trong ngày 

138 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
Bô ph.n mt cira Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND huyn 2 ngày 

B 10 

Tip nhn k& qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chrc cá nhán và chuyn 

v don vi chuyên mon 

B phn mOt  cra Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 

Tong thôi gian thrc hiên: (10 ngày lam vic) 

3. Ten thu tyc: Cp diu chinh Giy phép môi trirông 

TT Trinh tiy thtrc hin 
Trách nhim thiic 

hin 
San phm thl!c hin 

Thoi gian 
thirc hin 

B! 
Tipnhn và bàn giao h 
so ye phOng chuyên mon 

B phn I cCra Kern scan h so 0,5 ngày 

B2 
Xem xét tInh dÀy t va 

hop lê cüa h so 

Lành do phOng Phãn cong thii l' 0,5 ngày 

Chuyên viên 
Xem xét tInh dÀy dü và hop l cüa h so: 
- Trueing hop dat: chuyn buâc 3; 
- Trtring hop không dat:  ban hành van bàn trã li 

B trI chic 
nãng tm 

dirng Lânh do phOng ThÀm djnh dr tháo 

LAnh dao  huyn K, ban hành 
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B3 
Thm djnh h so (sau khi 
nh.n duçrc h so dy dü, 

hqp 1) 

Chuyên vién 
Tham mmi các nhim vu thAm dinh h so: 
- Tnr?ing hçip: hi so phãi chinh sCra chuyn sang bithc 4 
- Trtr&ng hçip: H so không phái chinh sCra chuyn sang Btthc 8 

3 ngày 

Lânh dao phông Thm djnh dr thào 0,5 ngày 

Lânh dao  huyn K va ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND huyn ban hành thông báo kt qua thm djnh 2 ngày 

B5 Chü di,i an chinh sCra h so: Không tinh vào th&i gian thm djnh (B trI chire näng tam  dtrng) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (b sung) v phông 
chuyên mon 

B phn I cCra Kern scan h6 so 0,5 ngày 

B7 

Thm djnh h so sau chinh 
sCra (sau khi nhn dtiçic h 

so dy dü, hcrp l) 

LAnh dao  phOng Phân cong thii 1' 
0,5 ngày 

ngay 

Chuyên vién tham 
mtru 

Th.m dnh các ni dung chinh sCra cüa h so: 
- Nêu dat: D%r tháo Ta trInh dê nghj cap phép 
- Nêu khOng dat:  dr tháo Ti trInh d nghj trã lai h so 

3 ngày 

Lành dao  phOng Duyt báo cáo và dr thào Trong ngày 

LAnh dao huyn Ks', ban hành To trInh Trong ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
B phn mt cCra Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND huyn 3 ngày 

B 10 
Tip nhãn kt 1ua lien 

thông; chuyn kêt qua cho 
Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 
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t chüc cá nhân và chuyn 
v don vj chuyên mon 

B phn mt cira 

Tng thôi gian thijc hin: (15 ngày lam vic) 

4. Ten thu tuc: Cp 1i Giây phép môi trtrông 
4.1. Cap lai Giav phép môi tru-img fronR gruông /:ip I/:eo quy din/i tai Khoãn 4, khoãn S Diu 30 Ng/zj din/i s6 08/2022/ND-C'P 

TT TrInh tir thiic hin 
Trách nhim thtc 

hin 
San phm thijc hin 

Thoi gian 
thic hin 

B! 
Tipnhn và bàn giao h 
so ye phong chuyên mon 

B phn 1 cra Kern scan h so 0,5 ngày 

B2 
Xem xét tInh dy dü V 

hçip 1 cüa h SO 

Länh dao  phOng Phân cong thi 1 0,5 ngày 

Chuyên viên 
Xem xét tInh dy dü va hçip 1 cüa h so: 
- Tnthng hçxp dat: chuyn buâc 3; 
- Trtthng hcip không dat:  ban hânh vAn bàn trã 1i B trI chüc 

nAng tm 
dung LAnh do phOng Thm djnh dir thâo 

LAnh dao  huyn K, ban hành 

B3 
Th&n djnh h so (sau khi 
nhn duçc h so dÀy dü, 

hcrp lê) 

Chuyên viên 
Tham mru các nhim vi thm djnh h so: 

z 
- Trueing hcp: h6 so phái chinh sira chuyen sang bu*c 4 
- Tnthng hçxp: Ho so không phãi chinh scra chuyn sang Bu*c 8 

5 ngày 

LAnh dao  phOng Thm djnh dir thAo 0,5 ngày 

LAnh dao huyn K và ban hành 0,5 ngây 

B4 UBND huyn ban hành thông báo kt qua th.m djnh 3 ngày 
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B5 ChU dir an chinh sia h so: Không tInh vào th&i gian thAm djnh (B6 trI chüc näng tim drng) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (b sung) v phông 
chuyên mon 

Bô phn I cCra Kern scan h so 0,5 ngày 

B7 

Thm djnh h so sau chinh 
5ira (sau khi nhn thrçic h 

so dÀy dii, hçip 1) 

Lãnh dao  phOng Phãn cong thii l 
0,5 ngày 

ngay 

Chuyên viên tham 
miru 

Thm djnh các ni dung chinh sCm cCia h so: 

- Nu dat: Dir tháo Th trInh d nghj cAp phép 

- Nêu không dat:  dir tháo Ta trInh dê nghj trá lai  h so 

3 ngày 

Lãnh dao  phông Duyt báo cáo và dr tháo 0,5 ngày 

Lãnh do huyn K, ban hãnh T trinh 0,5 ngày 

138 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
Bô phn mt cCra Kern ho so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND huyn 4 ngày 

B1O 

Tip nhn két qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
t chCrc cá nhãn và chuyn 

ye don vj chuyên mon 

Bô phn mt cCra Van bàn là k& qua lien thông 0,5 ngày 

Tng thoi gian thic hin: (20 ngày lam vic) 

hen môi lrwàn2 dJi voi tru*ng Izo lheo auv dinh tai KI:oân 8 Diu 29 Nghj din/i sJ 08/2022/ND-cP 
• .'i £ - - - - - 

TT Trinh tir thirc hien 
Trách nhiêm thirc 

• , 

hiçn 
• ,. 

San pham thirc hien 
Thôi gian 
thirc hiçn 
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131 
Tipnhn và ban giao h 
so ye phông chuyên mon 

B phn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngãy 

B2 
Xem xét tmnh dÀy dü va 

hçip 1 cüa h6 so 

Lành dao  phOng Phân cong thii 1 0,5 ngày 

Chuyên viên 
Xem xét tInh dÀy dà và hçip lê cüa h so: 
- Triivng hcip dat: chuyn bixâc 3; 
- TrtrOrng hçip không dat:  ban hành van bàn trá lai 

B fri ch&c 
nàng tam 

durng 
Lânh dao phông Thm djnh dr thào 

Lânh do huyn K, ban hành 

B3 

Thm djnh h so thông 
qua t6 thÀm djnh (sau khi 
nhn duçic h so dÀy dü, 

hqp lé) 

Chuyên viên 

Tham muu các nhim vi,i HDTD, t6 thm dinh, doàn kim tra 
thm dinh h so: 
- Tnräng hçip: ho so phãi chinh sCra chuyên sang biróc 4 

z - Tnthng hçip: H6 so không phái chinh si:ra chuyen sang Buoc 8 

6 ngày 

LAnh dao  phông ThAm djnh dr thào 0,5 ngày 

Lânh dao huyn K và ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND huyn ban hành thông báo kt qua thm djnh 2 ngày 

B5 Chü dir an chinh sra ht so: KhOng tInh vào th&i gian thm djnh (B6 tn chirc nang tam  drng) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (b sung) v phOng 
chuyên mOn 

Bc phân 1 cCra Kern scan ho so 0,5 ngày 

B7 
ThÀm djnh h so sau chinh 
scra (sau khi nhân dtr ic h 

Lânh dao phông Phãn cOng thi I' 0,5 ngày 
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so dy dü, hcip 1) 
Chuyên viên tham 

mi.ru 

Thm dinh các ni dung chinh sra cüa h so: 
- Nêu dat:  Dr thão T? trInh dê nghj cap phép 
- Nêu không dat:  dir thão T? trInh dê nghj trà lai  ho so 

1,5 ngày 

Lânh do phông Duyt báo cáo và dr tháo Trong ngày 

LAnh dao huyn K, ban hãnh Ti trInh Trong ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
Bô phn mt cüa Kern h so lien thông 0,5 ngày 

B9 Lien thông UBND huyn 2 ngày 

B 10 

Tip nhn k& qua lien 
thông; chuyn k& qua cho 
to chIrc cá nhãn và chuyn 

v don vi chuyên mon 

Bô phn mOt  cra VAn ban là kêt qua lien thông 0,5 ngày 

Ttng thôi gian thyc hin: (15 ngày tam vic) 

4.3. Cp Iqi Gi4y pizép môi lruông dJi vfri lrwông Iz, can Igi theo quy djnh Igi Nghj djnh so 08/2022/ND-C'P 

TT TrInh tir thtrc hin 
Trách nhim thijc 

hin 
San phm thiic hin 

ThM gian 
thirc hin 

B! 
Tipnh.n và bàn giao h 
save phOng chuyên mon 

Bô phn I cira Kern scan h so 0,5 ngày 

B2 
Xem xét tInh dÀy dü a 

hçip 1 cüa h SO 

LAnh dao phOng Phán cong thi l 0,5 ngày 

Chuyên viên 
Xem xét tinh dÀy dü và hçip l cüa h so: 
- Trueing hçp dat: chuyn buâc 3; 
- Tru&ng hçp không dat:  ban hành vAn bàn trá la 

B trI chüc 
nAng tm 

dthig 
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Länh dio phông ThAm djnh dir thão 

LAnh do huyn Ks', ban hành 

B3 

Thm djnh h so thông 
qua HDTD, t thm djnh, 

doàn kim tra (sau khi 
nhn dxçic h so dÀy dü, 

hcp 1) 

Chuyên viên 

Tham mixu các nhiêm vii HDTD, t th.m djnh, doàn kim tra 

thm dinh h so: 
- Tnthng hçxp: ho so phái chinh sira chuyn sang biwc 4 
- Twang hçrp: Ho so không phái chinh sira chuyn sang Biróc 

8 

13 ngày 

Lành dao  phông ThÀm djnh dir tháo 0,5 ngày 

Lânh do huyn K và ban hành 0,5 ngày 

B4 UBND huyn ban hãnh thông báo kt qua thãm djnh 05 ngày 

B5 Chü d%r an chinh sCra h so: Không tInh vào th&i gian thm djnh (B tn chfrc nãng tm düiig) 

B6 
Tip nhn và bàn giao h 

so (b sung) v phông 
chuyên mon 

B phn 1 cCra Kern scan h so 0,5 ngày 

B7 

Thm djnh h so sau 
chinh sCra (sau khi nh3n 

duçic h so dÀy dü, hçp 1) 

Lãnh dao phOng Phãn cOng thi 1 0,5 ngày 

Chuyên viên tham 
miru 

Thm djnh các ni dung chinh sra cüa h so: 
- Neu dat: Du thão Tv trinh dê nghj cap phép 
- Nêu khOng dat: du tháo T trinh dê nghj trá lai  ho so 

04 ngày 

Lãnh dao  phông Duyt báo cáo và dr thâo 0,5 ngày 

Lânh do huyn K, ban hành Ta trinh 0,5 ngày 

B8 
Tip nhn, chuyn lien 

thông 
Bô phn mt cCra Kern h so lien thông 0,5 ngày 
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B9 Lien thông UBND huyn 03 ngãy 

B 10 

Tip nhn kt qua lien 
thông; chuyn kt qua cho 
to chtrc cá nhân và chuyn 

vdonvchuyénmôn 

B phn mt cira Van bàn là kt qua lien thông 0,5 ngày 

Tng thôi gian thyc hin: (30 ngày lam vic) 

III. Thu tue hành chInh cp xã 
1. Tham vn trong báo cáo dank giá tác dng môi trirôrn 

TT Trinh tir thyc hin 
Trách nhim thtrc 

hin 
San phm thirc hin 

Thfri gian 
thirc hin 

B! 
Tipnhan và bàn giao h 

so ye phOng chuyên mon 

B phn tip nhn h 

so 
VAn bàn xin ' kin và Báo cáo dánh giá tác dng môi tnrcmg 0,5 ngày 

B2 Xemxéthtso 

Lânh dao b ph.n 
chuyên mon 

Phãn cong thii 1' 01 ngày 

Can b/chuyên viên 
xCrl 

Xem xét,, nghiên cixu ho so 11 ngày 

LAnh dao b phn Th.m djnh dir thào 01 ngày 

Lânh do XA K)', ban hành 01 ngày 

B3 

Tip nhân kt qua lien 

thông; chuyn k& qua cho 

tO chirc cá nhân và chuyn 
v don vj chuyên mon 

B phán mt cira 
VAn bàn tham gia kin 0,5 ngày 

Ting thèi gian thirc hin: (15 ngày lam vic) 
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