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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ  

tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nƣớc thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;  

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ, 
Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ 

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, 
mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá 
nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên 

nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới 
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ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp 

xã tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 
22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi 

Điều 4 của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

Trên cơ sở Thông báo số 137/TB-SNV ngày 11/6/2018 của Sở Nội vụ về 

kết quả thẩm định quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành 
chính lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ 

chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 17/01/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục 

hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyền và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Quyết định này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (Website) của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng, Thủ 

trưởng các đơn vị; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                                       
- VP UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 
  - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng lên Website 
của Sở); 
- Lưu: VT, HS, NKS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

 

QUY ĐỊNH 

 Thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính  

lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 222 /QĐ-STNMT ngày 25 /7/2018 

 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 
  

Chƣơng I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục 

hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, bao gồm: 

1. Thủ tục cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và 

nhỏ. 

2. Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu 
lượng dưới 3.000 m

3
/ngày đêm. 

3. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công 
trình có lưu lượng dưới 3.000 m

3
/ngày đêm. 

4. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m
3
/giây; phát điện với công 

suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 
m

3
/ngày đêm. 

5. Thủ tục cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 

dưới 30.000 m
3
/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng 

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

6. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất quy mô vừa và nhỏ. 

7. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m
3
/ngày đêm. 

8. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng 
nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m

3
/ngày đêm. 

9. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 
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m
3
/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác 

với lưu lượng dưới 50.000 m
3
/ngày đêm. 

10. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước với lưu lượng dưới 30.000 m
3
/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy 

sản; với lưu lượng dưới 3.000 m
3
/ngày đêm đối với các hoạt động khác. 

11. Thủ tục cấp lại Giấy phép tài nguyên nước. 

12. Thủ tục cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

13. Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các dự án đầu tư có 

chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng 

chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh. 

14. Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ 
nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi. 

15. Thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

16. Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường 

hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 
82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này được áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện 

nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên nước; tổ chức, cá nhân trong nước và  

tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có liên quan 
đến lĩnh vực tài nguyên nước. 

Điều 3. Điều kiện cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại Giấy phép 

hành nghề khoan nƣớc dƣới đất quy mô vừa và nhỏ, áp dụng cho Mục 1 

Chƣơng II Quy định này 

1. Điều kiện cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong 

các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và đăng ký thuế; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức; 

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do 

cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh), trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước 
dưới đất. 

b) Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật 

của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm 

chính về kỹ thuật) phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước dưới 
đất và đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: 
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Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa 

chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), 

khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc 

công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên và có ít nhất bốn 

(04) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia 

thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước 
dưới đất. 

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì phải 

có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành nghề, đã trực 

tiếp thi công ít nhất mười (10) công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng 

nhận đã qua khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất 

trong hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên 
nước hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức. 

- Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa 

chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), 

khoan và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề hoặc tốt 

nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất 

thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất năm (05) năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo 

thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất năm (05) 
công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200m

3
/ngày đêm trở lên. 

- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ chức, cá 

nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo 

quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác 

định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao 
động phải còn ít nhất là mười hai (12) tháng. 

c) Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ 

thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động 
theo quy định hiện hành. 

2. Điều kiện gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

Việc gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất căn cứ vào điều 
kiện quy định tại Khoản 1 Điều này và các điều kiện cụ thể sau đây: 

a) Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép (sau đây 

gọi chung là chủ Giấy phép) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 

Điều 4 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất (sau đây viết tắt là 
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT). 

b) Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép, Giấy phép đã được 
cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày. 
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3. Điều kiện điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất 

a) Các trường hợp điều chỉnh nội dung Giấy phép: 

- Chủ Giấy phép thay đổi địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ 
thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình); 

- Chủ Giấy phép đề nghị thay đổi quy mô hành nghề; 

- Cơ quan cấp phép quyết định thay đổi quy mô hành nghề do chủ Giấy 

phép không còn đáp ứng điều kiện hành nghề đối với quy mô hành nghề theo 
Giấy phép đã được cấp. 

b) Trường hợp cơ quan cấp phép quyết định điều chỉnh nội dung Giấy 

phép theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này thì cơ quan cấp phép phải 
thông báo cho chủ Giấy phép biết trước ba mươi (30) ngày. 

c) Việc xem xét điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất căn cứ các điều kiện quy định tại Điều 6 và Khoản 1 Điều 8 Thông tư 

số 40 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc hành nghề khoan nước 
dưới đất. 

4. Điều kiện cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

a) Bị mất. 

b) Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được. 

c) Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép, Giấy phép đã được 
cấp còn hiệu lực ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày. 

Điều 4. Điều kiện cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại Giấy phép 

thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc  

(sau đây viết tắt là Giấy phép tài nguyên nƣớc), áp dụng cho Mục 2 Chƣơng 

II Quy định này 

1. Điều kiện cấp Giấy phép tài nguyên nước 

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây: 

a) Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ 

chức, cá nhân có liên quan (đối với trường hợp phải lấy ý kiện đại diện cộng 

đồng dân cư, tổ chức, cá nhân). 

b) Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê 

duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của 

nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ 

chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu 

tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 

56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài 
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nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 

56/2014/TT-BTNMT); thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo 
đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực. 

Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề án, báo cáo xả 

nước thải vào nguồn nước phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế công trình hoặc công trình khai thác tài 

nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ tài nguyên nước. 

c) Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn nước, ngoài điều kiện quy 
định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ 

năng lực thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt 
động xả nước thải đối với trường hợp đã có công trình xả nước thải; 

- Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hệ 

thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp 
chưa có công trình xả nước thải. 

d) Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt có xây dựng hồ, đập 

trên sông, suối phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 53 

của Luật Tài nguyên nước, điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và 
các điều kiện sau đây: 

- Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ chứa, quan trắc, 

giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước; phương án quan trắc khí tượng, 

thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa theo 
quy định đối với trường hợp chưa có công trình; 

- Có quy trình vận hành hồ chứa; có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng 

thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan 

trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước, quan trắc khí tượng, thủy văn 

và dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối 
với trường hợp đã có công trình. 

2. Điều kiện gia hạn Giấy phép tài nguyên nước 

Việc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 

nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 18, Điều 19 và 

Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Nghị định 
số 201/2013/NĐ-CP) và các điều kiện sau đây: 

a) Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép được 

nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày. 
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b) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép đã 

hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Giấy phép đã được cấp theo quy 
định của pháp luật và không có tranh chấp. 

c) Tại thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với 
quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước. 

3. Điều kiện điều chỉnh nội dung Giấy phép tài nguyên nước 

a) Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất: 

- Điều kiện mặt bằng không cho phép thi công một số hạng mục trong đề 
án thăm dò đã được phê duyệt; 

- Có sự khác biệt giữa cấu trúc địa chất thủy văn thực tế và cấu trúc địa 
chất thủy văn dự kiến trong đề án thăm dò đã được phê duyệt; 

- Khối lượng hạng mục thăm dò thay đổi vượt quá 10% so với khối lượng 
đã được phê duyệt. 

b) Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước: 

- Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường; 

- Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ 
sung nguồn nước; 

- Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng 
nước; 

- Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, cạn kiệt, ô 
nhiễm nghiêm trọng nguồn nước; 

- Lượng nước thực tế khai thác của chủ giấy phép nhỏ hơn 70% so với 

lượng nước được cấp phép trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục mà 
không thông báo lý do cho cơ quan cấp phép; 

- Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khác với quy định 
tại Điểm d Khoản 3 Điều này. 

c) Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: 

- Nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận nước thải; 

- Nhu cầu xả nước thải tăng mà chưa có biện pháp xử lý, khắc phục; 

- Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc xả nước thải vào 
nguồn nước; 

- Do chuyển đổi chức năng nguồn nước; 

- Chủ Giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với quy định 
tại Điểm d Khoản 3 Điều này. 

d) Các nội dung trong Giấy phép không được điều chỉnh: 
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- Nguồn nước khai thác, sử dụng; nguồn nước tiếp nhận nước thải; 

- Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong Giấy phép 
đã được cấp; 

- Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong Giấy phép đã được cấp; 

- Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm, quy chuẩn áp dụng quy định trong 

Giấy phép xả nước thải, trừ trường hợp cơ quan cấp phép yêu cầu điều chỉnh 
hoặc chủ Giấy phép đề nghị áp dụng mức quy chuẩn cao hơn. 

Trường hợp cần điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản này, chủ Giấy 
phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mới. 

đ) Trường hợp chủ Giấy phép đề nghị điều chỉnh Giấy phép thì chủ Giấy 

phép phải lập hồ sơ điều chỉnh Giấy phép theo quy định của Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP; trường hợp cơ quan cấp phép điều chỉnh Giấy phép thì cơ 

quan cấp phép phải thông báo cho chủ Giấy phép biết trước ít nhất chín mươi 
(90) ngày. 

4. Điều kiện cấp lại Giấy phép tài nguyên nước 

Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây: 

a) Giấy phép bị mất, bị rách nát, hư hỏng; 

b) Tên của chủ Giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển 

nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý, vận 

hành công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 
nguồn nước nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của Giấy phép. 

Điều 5. Mẫu giấy tờ 

1. Mẫu giấy tờ áp dụng theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương (chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 01 đính kèm). 

2. Mẫu giấy tờ áp dụng theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 

11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan 
nước dưới đất (chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 02 đính kèm). 

3. Mẫu giấy tờ áp dụng theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước (chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 03 đính kèm).. 

4. Mẫu giấy tờ áp dụng theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 

30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác 

nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép tài nguyên 
nước (chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 04 đính kèm). 

5. Thu phí theo quy định hiện hành (chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 05 đính 
kèm). 
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Chƣơng II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Mục 1 
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƢỚC  

DƢỚI ĐẤT QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ. 

 

Điều 6. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo Mẫu số 01 
- Mẫu giấy tờ số 02). 

2. Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (bản chụp kèm bản chính để đối chiếu 

hoặc bản có chứng thực hoặc bản chụp có xác nhận của cơ quan cấp). 

3. Văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 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 (bản chụp kèm bản chính để 

đối chiếu hoặc bản có chứng thực hoặc bản chụp có xác nhận của cơ quan cấp). 

4. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới 
đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp phép (theo Mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 02). 

Điều 7. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích. Công 

chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem 
xét, kiểm tra hồ sơ.  

a) Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể (theo mẫu số 01 - 
Mẫu giấy tờ số 01); 

c) Trường hợp hồ sơ hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo 

dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 01) và phần mềm điện tử; lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 - Mẫu giấy tờ số 01); 

2. Chuyển hồ sơ 

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này, công 

chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 04 - Mẫu giấy 
tờ số 01) ban hành kèm theo Quyết định này; 
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b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ quan 
giải quyết (Phòng chuyên môn). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được 

chuyển theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan giải quyết phân công cán bộ, công chức 
giải quyết như sau: 

a) Trường hợp không phải thẩm tra, xác minh hồ sơ tại thực địa: Công chức 

thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Phòng để trình Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem 
xét quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả; 

b) Trường hợp phải thẩm tra, xác minh hồ sơ tại thực địa: Công chức báo 
cáo Lãnh đạo Phòng phương án thẩm tra, xác minh và tổ chức thực hiện. Quá 

trình thẩm tra, xác minh phải được lập thành hồ sơ và lưu tại cơ quan giải quyết; 

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết: Công chức 
thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Phòng để trình Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem 

xét quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả; 

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: Công 
chức báo cáo Lãnh đạo Phòng để trình Lãnh đạo Sở trả lại hồ sơ kèm theo thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời gian mà cơ quan, 

tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ; 

c) Các hồ sơ quy định tại điểm a, b khoản này sau khi thẩm định không đủ 
điều kiện giải quyết, công chức báo cáo Lãnh đạo Phòng để trình Lãnh đạo Sở 

trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. 
Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn 

thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định; 

d) Các hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan giải quyết hồ sơ phải thông báo 
bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ 

chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ 
và phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, 

tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có); 

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức 

để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết hồ sơ và văn 
bản xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức khi 

tiếp nhận hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ 
sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ; 
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d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau 
và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ 

chức; 

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chức nhận kết quả; 

e) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả. 

Điều 8. Thời hạn giải quyết 

Thời hạn giải quyết tối đa 20 ngày làm việc (không kể thời gian tổ chức, 
cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc. 

2. Phòng chuyên môn: 15 ngày làm việc. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh: 03 ngày làm việc. 

Điều 9. Phí, lệ phí 

Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 05 đính kèm). 
 

 

Mục 2 
THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ  

KHOAN NƢỚC DƢỚI ĐẤT QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ 

 

Điều 10. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất (Mẫu số 04 - Mẫu giấy tờ số 02). 

2. Bản sao Giấy phép đã được cấp. 

3. Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá nhân 

thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu số 05 - Mẫu giấy 

tờ số 02). 

4. 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 này, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm: 

a) Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản có chứng thực hoặc bản 

chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm 

chính về kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 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;  
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b) Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới 

đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 

02). 

5. 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 này, 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 trụ sở chính của 

tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của 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 của Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT (đối với trường 

hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề). 

Điều 11. Quy trình giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 12. Thời hạn giải quyết 

Thời hạn giải quyết tối đa 15 ngày làm việc (không kể thời gian tổ chức, 

cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc. 

2. Phòng chuyên môn: 10 ngày làm việc. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh: 03 ngày làm việc. 

Điều 13. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy 

tờ số 05 đính kèm). 

Mục 3 

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƢỚC DƢỚI ĐẤT 
 

Điều 14. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất được lập 

thành 01 bộ, gồm có: 

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo 

Mẫu số 07 - Mẫu giấy tờ số 02). 

2. Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại Giấy phép.  

Điều 15. Quy trình giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 16. Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc. 
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2. Phòng chuyên môn: 05 ngày làm việc. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh: 03 ngày làm việc. 

Điều 17. Phí, lệ phí: Không có quy định. 

 

Mục 4 
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÕ NƢỚC DƢỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG 

TRÌNH CÓ LƢU LƢỢNG DƢỚI 3.000 M
3
/NGÀY ĐÊM   

 

Điều 18. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 01 - Mẫu 

giấy tờ số 04); 

2. Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 

m
3
/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ 

hơn 200m
3
/ngày đêm (Mẫu số 22, 23 - Mẫu giấy tờ số 04); 

3. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, 

báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản). 

Điều 19. Quy trình giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 20. Thời hạn giải quyết 

Thời hạn giải quyết 33 ngày làm việc (không kể thời gian tổ chức, cá nhân 

bổ sung hoàn thiện hồ sơ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc. 

2. Phòng chuyên môn: 30 ngày làm việc. 

3. Trả kết quả: 01 ngày làm việc. 

Điều 21. Quy định về phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết 
theo Mẫu giấy tờ số 05 đính kèm). 

 

Mục 5 
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI 

VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG DƯỚI 3.000 M
3
/NGÀY ĐÊM  

 

Điều 22. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số 

03 - Mẫu giấy tờ số 04). 
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2. Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất. 

3. Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo 

phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m
3
/ngày đêm trở lên 

hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ 

hơn 200 m
3
/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo 

hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang 
hoạt động (Mẫu số 25, 26, 27 - Mẫu giấy tờ số 04). 

4. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ. 

5. Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo Phụ lục 

III - Mẫu giấy tờ số 03), với các nội dung chủ yếu sau: Chất lượng nguồn nước; 
loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác, thời 

gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính tiền, mức 

thu tiền cho từng mục đích sử dụng; tính tiền cho từng mục đích sử dụng, tổng 

tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp quyền khai thác và kèm theo 
các tài liệu để chứng minh. 

6. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, 
báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản). 

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. 

Điều 23. Quy trình giải quyết  

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 24. Thời hạn giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 20 Mục 5 Quy định này. 

Điều 25. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy 

tờ số 05 đính kèm). 
 

Mục 6 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT CHO 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NUÔI TRÕNG THỦY SẢN VỚI LƯU 

LƯỢNG DƯỚI 3.000 M
3
/GIÂY; PHÁT ĐIỆN VỚI CÔNG SUẤT LẮP 

MÁY DƯỚI 2.000 KW; CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC VỚI LƯU 

LƯỢNG DƯỚI 50.000 M
3
/NGÀY ĐÊM 

  

Điều 26. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu số 05 - 

Mẫu giấy tờ số 04). 
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2. Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình 
khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận 

hành đối với trường hợp đã có công trình khai thác (nếu thuộc trường hợp quy 

định phải có quy trình vận hành - Mẫu số 29, 30 - Mẫu giấy tờ số 04). 

3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ. 

4. Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước. 

5. Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo Phụ 
lục III - Mẫu giấy tờ số 03) với các nội dung chủ yếu sau: Chất lượng nguồn 

nước; loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai 

thác, thời gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính 
tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng; tính tiền cho từng mục đích sử 

dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp quyền khai thác và 

kèm theo các tài liệu để chứng minh. 

6. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, 

báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản). 

Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

Điều 27. Quy trình giải quyết  

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 28. Thời hạn giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 20 Mục 5 Quy định này. 

Điều 29. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy 

tờ số 05 đính kèm). 
 

 

Mục 7 

THỦ TỤC CẤP GIẤY XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VỚI LƯU 

LƯỢNG DƯỚI 30.000 M
3
/NGÀY ĐÊM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI 

TRỒNG THỦY SẢN; VỚI LƯU LƯỢNG DƯỚI 3.000 M
3
/NGÀY ĐÊM 

ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 
 

 Điều 30. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 09 - 
Mẫu giấy tờ số 04). 

2. Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ 
thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng 

xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với 
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trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 35, 36 - Mẫu giấy tờ số 

04). 

3. 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 

lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất 

lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

4. Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải. 

5. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, 

báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản). 

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. 

Điều 31. Quy trình giải quyết  

Thực hiện tương thự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 32. Thời hạn giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 20 Mục 5 Quy định này. 

Điều 33. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy 

tờ số 05 đính kèm). 

Mục 8 

THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÕ 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG DƯỚI 

3.000 M
3
/NGÀY ĐÊM 

  

Điều 34. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm có: 

1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước 
dưới đất (Mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 04). 

2. Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong Giấy phép (Mẫu số 24 - 
Mẫu giấy tờ số 04) 

3. Bản sao Giấy phép đã được cấp. 

4. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, 

báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản). 

Điều 35. Quy trình giải quyết  

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 
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Điều 36. Thời hạn giải quyết 

Thời hạn giải quyết 28 ngày làm việc (không kể thời gian tổ chức, cá nhân 

bổ sung hoàn thiện hồ sơ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc. 

2. Phòng chuyên môn: 25 ngày làm việc. 

3. Trả kết quả: 01 ngày làm việc. 

Điều 37. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy 

tờ số 05 đính kèm). 

 
Mục 9 

THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI 

THÁC, SỬ DỤNG NƢỚC DƢỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƢU 

LƢỢNG DƢỚI 3.000 M
3
/NGÀY ĐÊM  

 

Điều 38. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất (Mẫu số 04 - Mẫu giấy tờ số 04). 

2. Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng 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 (Mẫu số 28 - Mẫu giấy tờ số 04). 

3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng 
tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

4. Bản sao Giấy phép đã được cấp. 

5. Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

6. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, 
báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản). 

Điều 39. Quy trình giải quyết  

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 40. Thời hạn giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 36 Mục 8 Quy định này. 

Điều 41. Quy định về phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết 
theo Mẫu giấy tờ số 05 đính kèm). 
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Mục 10 

THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ 

DỤNG NƢỚC MẶT CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NUÔI TRÕNG THỦY 

SẢN VỚI LƢU LƢỢNG DƢỚI 3.000 M
3
/GIÂY; PHÁT ĐIỆN VỚI CÔNG SUẤT 

LẮP MÁY DƢỚI 2.000 KW; CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC VỚI LƢU LƢỢNG 

DƢỚI 50.000 M
3
/NGÀY ĐÊM 

 

Điều 41. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử 
dụng nước mặt (Mẫu số 06 - Mẫu giấy tờ số 04). 

2. Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện Giấy 
phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác 

sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác 

nước (Mẫu số 31 - Mẫu giấy tờ số 04). 

3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ. 

4. Bản sao Giấy phép đã được cấp. 

5. Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

6. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, 

báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản). 

Điều 42. Quy trình giải quyết  

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 43. Thời hạn giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 36 Mục 8 Quy định này. 

Điều 44. phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy 
tờ số 05 đính kèm). 

 

Mục 11 

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP GIẤY XẢ NƯỚC 

THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VỚI LƯU LƯỢNG DƯỚI 30.000 M
3
/NGÀY ĐÊM 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; VỚI LƯU LƯỢNG DƯỚI 

3.000 M
3
/NGÀY ĐÊM ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

 

Điều 45. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước (Mẫu số 10 - Mẫu giấy tờ số 04). 
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2. 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. 

3. 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 (Mẫu số 37 - Mẫu giấy tờ 

số 04). 

4. Bản sao Giấy phép đã được cấp. 

5. Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, 

báo cáo đó theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và Môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT (01 bản). 

Điều 46. Quy trình giải quyết  

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 47. Thời hạn giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 36 Mục 8 Quy định này. 

Điều 48. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Mẫu giấy 

tờ số 05 đính kèm). 

Mục 12 

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC 
 

Điều 49. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép tài nguyên nước (Mẫu số 11 - Mẫu giấy 

tờ số 04); 

2. Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại Giấy phép. 

Điều 50. Quy trình giải quyết 

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này. 

Điều 51. Thời hạn giải quyết 

Tối đa 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc. 

2. Phòng Tài nguyên nước: 10 ngày làm việc. 

3. Trả kết quả: 01 ngày làm việc. 

Điều 52. Phí, lệ phí: Không có quy định. 
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Mục 13 
THỦ TỤC QUY ĐỊNH VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÓ 

CHUYỂN NƢỚC TỪ NGUỒN NƢỚC LIÊN TỈNH; DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG HỒ, ĐẬP TRÊN DÕNG CHÍNH THUỘC LƢU VỰC SÔNG LIÊN TỈNH 
 

Điều 53. Quy định về hồ sơ  

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Văn bản lấy ý kiến. 

2. Quy mô, phương án chuyển nước. 

3. Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên 

quan. 

Điều 54. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích. Công 

chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem 
xét, kiểm tra hồ sơ.  

a) Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể (theo mẫu số 01 - 

Mẫu giấy tờ số 01); 

c) Trường hợp hồ sơ hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo 

dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 01) và phần mềm điện tử; lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 - Mẫu giấy tờ số 01); 

2. Chuyển hồ sơ 

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này, 

công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 04 - Mẫu 

giấy tờ số 01); 

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ 

quan giải quyết (Phòng chuyên môn). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
được chuyển theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan giải quyết phân công cán bộ, công chức 

giải quyết như sau: 

a) Tham mưu cho Sở gửi văn bản xin ý kiến kèm theo hồ sơ đến các Sở, 

Ban, ngành liên quan thuộc tỉnh. Các cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản. 

b) Tham mưu cho Sở tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các Sở, 

Ban, ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến về 
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công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án, tổng hợp ý 

kiến và trình UBND tỉnh.  

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhập vào Sổ theo dõi hồ 

sơ và phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, 

tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có); 

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức 

để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết hồ sơ và văn bản 

xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức khi tiếp nhận 
hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại 
hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ; 

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần 

sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, 
tổ chức; 

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá 
nhân, tổ chức nhận kết quả; 

e) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả. 

Điều 55. Thời hạn giải quyết 

Tối đa 67 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Gửi các tài liệu đến các Sở, ban, ngành liên quan: 07 ngày làm việc. 

2. Phòng chuyên môn: Tổ chức các cuộc họp với các Sở, ban, ngành liên 
quan hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án, tổng hợp ý kiến và trình UBND 

tỉnh: 60 ngày làm việc. 

Điều 56. Phí, lệ phí: Không quy định. 
 

Mục 14 

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN CẮM MỐC GIỚI  

HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƢỚC ĐỐI VỚI HỒ CHỨA  

THỦY ĐIỆN VÀ HỒ CHỨA THỦY LỢI 

 

Điều 57. Quy định về hồ sơ   

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, phương án cắm mốc gồm: 

1. Thông số cơ bản của hồ chứa; 

2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất quanh hồ chứa; 
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3. Xác định phạm vi cụ thể của hành lang bảo vệ hồ chứa trên sơ đồ mặt 

bằng;  

4. Tọa độ, địa danh hành chính của các mốc giới, khoảng cách của các 
mốc giới trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 đến 1/2.000;  

5. Phương án huy động nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công, giải phóng mặt 
bằng trên thực địa; 

6. Tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc giới, kinh phí thực hiện. 

Điều 58. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi có hồ chứa xây dựng phương án cắm mốc giới và nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài 

nguyên và Môi trường (gọi tắt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). 

b) Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách 
nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.  

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại 
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này; 

c) Công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 

- Mẫu giấy tờ số 01) và phần mềm điện tử; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả (theo mẫu số 03 - Mẫu giấy tờ số 01). 

2. Chuyển hồ sơ 

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này, 

công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 04 - Mẫu 
giấy tờ số 01). 

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ 

quan giải quyết (Phòng chuyên môn). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
được chuyển theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan giải quyết phân công cán bộ, công chức 

giải quyết như sau: 

a) Lấy ý kiến của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có  hồ chứa, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. Trong trường hợp cần thiết thì thành lập Hội đồng thẩm định phương án 
cắm mốc. 
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b) Tổng hợp ý kiến và gửi tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa để hoàn 

thiện. Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa có trách nhiệm tiếp thu, giải trình các 

ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ.  

c) Trường hợp đủ điều kiện thì trình Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét phê duyệt phương án cắm mốc. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhập vào Sổ theo dõi hồ 

sơ và phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, 

tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có); 

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ 

chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết hồ sơ và 
văn bản xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức 

khi tiếp nhận hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại 
hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ; 

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần 
sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, 

tổ chức; 

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá 

nhân, tổ chức nhận kết quả; 

e) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả. 

Điều 59. Thời hạn giải quyết 

Tối đa 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ phương án hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc. 

2. Phòng chuyên môn: Tổ chức lấy ý kiến của các Sở Công thương, Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố có liên quan và 

trình UBND tỉnh: 30 ngày làm việc. 

Điều 60. Phí, lệ phí: Không có quy định. 
 

Mục 15 

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 
 

Điều 61. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo phụ lục 

III - Mẫu giấy tờ số 03) và kèm theo các tài liệu để chứng minh; 
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Điều 62. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích. Công 

chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm xem 
xét, kiểm tra hồ sơ.  

a) Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 

nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể (theo mẫu số 01 - 

Mẫu giấy tờ số 01); 

c) Trường hợp hồ sơ hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo 

dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 01) và phần mềm điện tử; lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 - Mẫu giấy tờ số 01); 

2. Chuyển hồ sơ 

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này, 

công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 04 - Mẫu 

giấy tờ số 01) ban hành kèm theo Quyết định này; 

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ 

quan giải quyết (Phòng chuyên môn). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
được chuyển theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Giải quyết hồ sơ 

Tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền và trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhập vào Sổ theo dõi hồ 
sơ và phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

a) Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, 

tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có); 

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ 

chức để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết hồ sơ và 
văn bản xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức 

khi tiếp nhận hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại 

hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ; 

d) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần 
sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, 

tổ chức; 
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đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá 

nhân, tổ chức nhận kết quả; 

e) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả. 

Điều 63. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày làm việc.  

2. Phòng chuyên môn: 18 ngày làm việc. 

3. Trả kết quả: 01 ngày làm việc. 

Điều 64. Phí, lệ phí: Không có quy định. 
 

Mục 16 

THỦ TỤC TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƢỚC ĐỐI 

VỚI TRƢỜNG HỢP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ ĐƢỢC CẤP GIẤY PHÉP 

TRƢỚC NGÀY NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2017/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH 

 

Điều 65. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm: 

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo phụ lục 

III - Mẫu giấy tờ số 03); 

- Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Điều 66. Quy trình giải quyết 

Thực hiện tương tư như Điều 61 Mục 15 quy định này. 

Điều 67. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, trong đó: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày làm việc. 

2. Phòng chuyên môn: 28 ngày làm việc. 

3. Trả kết quả: 01 ngày làm việc. 

Điều 68. Phí, lệ phí: Không có quy định. 
 

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 69. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất; tính 

tiền và điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lấy ý kiến Ủy ban 
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nhân dân tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, 

dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh; lập 

phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện 

và hồ chứa thủy lợi có trách nhiệm lập hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

Điều 70. Trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra, xem xét hồ 

sơ; hướng dẫn tổ chức, cá nhân, chủ dự án kê khai, bổ sung hồ sơ (nếu thiếu); 

đối với những hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận. 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và lấy ý kiến không 

thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết. 

3. Đối với những hồ sơ giải quyết chậm hẹn thì phải thông báo cho tổ 

chức, cá nhân biết, nêu rõ lý do và hẹn ngày trả kết quả. 

4. Tổ chức niêm yết công khai Quyết định này tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả. 

Điều 71. Trách nhiệm của phòng chuyên môn và bộ phận liên quan 

1. Thực hiện giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định. Nếu vì lý 

do khách quan việc giải quyết hồ sơ bị chậm phải báo ngay cho Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, cá nhân biết. 

2. Trường hợp giải quyết hồ sơ có liên quan đến bộ phận khác thì chủ 

động liên hệ để cùng phối hợp giải quyết. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu văn bản quy phạm pháp luật là căn 

cứ pháp lý ban hành Quy định này có thay đổi, hoặc các tổ chức, cá nhân có 

phản ánh vướng mắc thì Phòng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu, trình 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù 

hợp quy định của pháp luật./. 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

                          Đã ký 

 

 

 Bùi Văn Côi 
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PHƢƠNG ÁN GIẢM THỜI HẠN GIẢI QUYẾT LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƢỚC  

 

STT Thời hạn giải quyết theo quy định 

Phƣơng án 

cắt giảm 

(ngày) 

Tổng số 

thời hạn 

cắt 

giảm 

1 Thủ tục cấp Giấy phép hành nghề khoan nƣớc dƣới đất quy mô vừa và nhỏ; 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất quy mô vừa và nhỏ: 03 ngày làm việc. 
01 1/21 

4,76% 

-  Thẩm định hồ sơ: 15 ngày làm việc. - 

+ Kiểm tra thực tế hoặc đề nghị Phòng TN&MT kiểm tra và trả lời 

bằng văn bản: Không quá 07 làm việc. 
- 

+  Thẩm định hồ sơ và trính UBND tỉnh: 8 ngày làm việc - 

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 03 ngày làm việc.  

2 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nƣớc dƣới đất quy 

mô vừa và nhỏ; 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành 

nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ: 03 ngày làm việc. 

01 1/16 

6,25% 

-  Thẩm định hồ sơ: 10 ngày làm việc.  

+ Kiểm tra thực tế hoặc đề nghị Phòng TN&MT kiểm tra và trả lời 

bằng văn bản: Không quá 05 làm việc. 
 

+  Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 05 ngày làm việc  

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 03 ngày làm việc.  

3 Thủ tục cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nƣớc dƣới đất 

- Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc. 01 01/11 

9,1% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.  

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 03 ngày làm việc.  

4 Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò nƣớc dƣới đất đối với công trình có lƣu lƣợng dƣới 

3.000 m
3
/ngày đêm 

- Tiếp nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc. 08 12/45 

26,7% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 30 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

5 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất đối với công trình có lƣu 

lƣợng dƣới 3.000 m
3
/ngày đêm 

- Tiếp nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc. 08 12/45 

26,7% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 30 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

6 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản với lƣu lƣợng dƣới 2 m
3
/giây; phát điện với công suất lắp máy dƣới 

2.000 kw; cho các mục đích khác với lƣu lƣợng dƣới 50.000 m
3
/ngày đêm 

- Tiếp nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc. 08 12/45 

26,7% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 30 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

7 Thủ tục cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc với lƣu lƣợng dƣới 30.000 m
3
/ngày 

đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lƣu lƣợng dƣới 3.000 m
3
/ngày đêm đối 

với các hoạt động khác 

- Tiếp nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc. 08 12/45 

26,7% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 30 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

8 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nƣớc dƣới đất đối với công 

trình có lƣu lƣợng dƣới 3.000 m
3
/ngày đêm 
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- Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc. 03 7/35 

20% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 25 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

9 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất đối 

với công trình có lƣu lƣợng dƣới 3.000 m
3
/ngày đêm 

- Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc. 03 7/35 

20% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 25 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

10 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lƣu lƣợng dƣới 2 m
3
/giây; phát điện với công 

suất lắp máy dƣới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lƣu lƣợng dƣới 50.000 m
3
/ngày 

đêm 

- Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc. 03 7/35 

20% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 25 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

11 Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc với lƣu 

lƣợng dƣới 30.000 m
3
/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lƣu lƣợng 

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

- Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc. 03 7/35 

20% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 25 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

12 Thủ tục cấp lại Giấy phép tài nguyên nƣớc 

- Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc. 03 7/20 

35% - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 04 

13 Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các dự án đầu tƣ có chuyển nƣớc từ 

nguồn nƣớc liên tỉnh, dự án đầu tƣ xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lƣu vực 

sông liên tỉnh. 

- Gửi các tài liệu đến các Sở, ban ngành liên quan: 07 ngày làm việc.  0/67 

- Tổ chức các cuộc họp với các Sở, ban ngành hoặc đối thoại trực tiếp 

với chủ dự án, tổng hợp ý kiến và trình UBND tỉnh: 60 ngày làm 

việc. 

 

14 Thủ tục thẩm định, phê duyệt phƣơng án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nƣớc đối 

với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi. 

- Tiếp nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc. 08 8/40 

20% - Tổ chức lấy ý kiến của các Sở: Công thương, Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn và UBND có liên quan và trình UBND tỉnh: 30 ngày 

làm việc. 

 

15 Thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc. 

- Tiếp nhận hồ sơ: 01 ngày làm việc.  0/20 

(0%) - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 18 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 01 ngày.  

   

   

16 Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc đối với trƣờng hợp tổ chức, cá 

nhân đã đƣợc cấp giấy phép trƣớc ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành 

- Tiếp nhận hồ sơ: 01 ngày làm việc.  0/30 

(0%) - Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: 28 ngày làm việc.  

- Thông báo và trả kết quả: 01 ngày.  
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