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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 114 /TB-STNMT Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6  năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

 

Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn thông báo: 

1. Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

được thực hiện vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (chi tiết Phụ lục kèm theo). 

2. Địa điểm tiếp nhận: Quầy số 05 tầng 1 tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn; số điện thoại liên hệ: 02053 800 008. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn xin trân trọng thông báo đến 

các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ giải quyết công việc./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT (đăng trên trang tin ĐT Sở); 

-  Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

đã ký 

 

 

 

Nguyễn Đình Duyệt 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀO SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN  

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TỈNH LẠNG SƠN 

 (Kèm theo Thông báo số 114/TB- STNMT  ngày 14 tháng  6  năm 2019  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

    
 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

I Lĩnh vực Đất đai (30 TTHC) 

01 
Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm 

nghiệp 

 

 

 

 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

 

QĐ số 
1524/QĐ-

UBND ngày 

30/08/2016  

02 

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004 

Quyết định 

số 504 /QĐ-

UBND ngày 

23/03/2018  

 

 

03 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo 

04 

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao 

đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao 

05 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng 

nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ 

sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có 

chức năng ngoại giao 

06 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp 

giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án 

đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất 

là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao 

07 
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có 

thẩm quyền đối với tổ chức 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

08 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 

09 
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà 

nước giao đất để quản lý 

10 
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

11 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận 

(đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa 

chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về 

hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; 

thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

12 

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 

sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký 

thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 

13 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

14 Tách thửa hoặc hợp thửa đất 

15 
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

16 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

17 

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của 

pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất phát hiện 

18 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 

đầu 

19 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng 

ký quyền sử dụng đất lần đầu 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

 

Quyết định 

số 504/QĐ-

UBND ngày 

23/03/2018  

 

20 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối 

với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng 

thời là người sử dụng đất 

21 
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng 

nhận đã cấp 

22 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công 

trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

23 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 

trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy 

chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền 

theo quy định 

24 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; 

tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng 

cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận 

25 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của 

Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

26 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế 

chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của 

vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến 

động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền 

sử dụng đất vào doanh nghiệp 

27 

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình 

thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một 

lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền 

sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang 

giao đất có thu tiền sử dụng đất 

28 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của 

giấy chứng nhận do bị mất 

29 
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

Quyết định 

số 504/QĐ-

UBND ngày 

23/03/2018  
30 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. 

II  Lĩnh vực Môi trƣờng (18 TTHC)   

01 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

 

Quyết định 

số 1843/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2016  

 

02 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản 

03 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

04 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. 

05 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 

06 

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo 

đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy 

mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường của dự án 

07 

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với 

tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất 

08 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ 

chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) 

09 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ 
chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất 
hoặc hư hỏng) 

10 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường 
hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi 
trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) 

11 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản 
(trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác 
động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê 
duyệt) 

12 

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản 

13 

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

trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường 

hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) 

14 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản 
(trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác 
động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê 
duyệt) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

 

Quyết định 

số 1843/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2016  

 15 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

16 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

17 
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập 
trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 
và tự xử lý nước thải phát sinh  

18 
Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch hạ tầng kỹ 
thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp 

III Lĩnh vực Tài nguyên nƣớc (16 TTHC)   

01 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

 

Quyết định 

số 1843/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2016  

 

02 
Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển 
nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, 
đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh  

03 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất   

04 
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 

05 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

Quyết định 

số 504 /QĐ-

UBND ngày 

23/03/2018  

 

06 
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 

07 
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình 
có lưu lượng dưới 3.000m

3
/ngày đêm  

08 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước 
dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 
3.000m3/ngày đêm 

09 
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với 
công trình có lưu lượng dưới 3.000m

3
/ngày đêm 

10 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng 
nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 
3.000m3/ngày đêm 

11 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 
2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; 
cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày 
đêm; 

12 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng 
nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp 
máy dưới 2.000kw cho các mục đích khác với lưu lượng 
dưới 50.000m3/ngày đêm. 

13 

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 

dưới 30.000m
3
/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng 

thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m
3
/ngày đêm đối với 

các hoạt động khác 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

 

Quyết định 

số 504/QĐ-
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

14 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m
3
/ngày đêm đối 

với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 

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

 

15 
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và 

nhỏ 

16 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 

IV. Lĩnh vực Viễn thám (01 TTHC)   QĐ số 
1843/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2016 
01 Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

V. Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản (18 TTHC)    

01 

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây 

dựng công trình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định 
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02 

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép 

đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây 

dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, 

sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch 

03 
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt 

đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản 

04 
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm 

dò khoáng sản 

05 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết 

quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt 

06 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

07 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 

08 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

09 
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện 

tích khu vực thăm dò khoáng sản 

10 
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một 

phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. 

11 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 

12 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 

13 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản  Quyết định 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Quyết định 
công bố của 

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

14 Đóng cửa mỏ khoáng sản  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng 

 

số 504 /QĐ-

UBND ngày 

23/03/2018  

 

15 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

16 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

17 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

18 

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường 

hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước 

ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) 

G 
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