
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 141 /TTr-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính theo một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường  

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghi ̣ điṇh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của 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 Quyết định số 166/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Viễn thám thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 706/QĐ-BTNMT ngày 15/4/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

 Căn cứ Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận, không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua Cổng 

dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

1077/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức làm việc 
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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 đã dự thảo Quyết định công bố danh mục 

TTHC mới ban hành, danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và danh mục 

TTHC bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ đối với lĩnh vực Tài nguyên nước 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, 

kính trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, cụ thể như sau: 

1. Công bố Danh mục TTHC mới ban hành: 01 TTHC  

- TTHC Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình 

chưa vận hành  

2. Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung: 02 TTHC 

- TTHC Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

- TTHC Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình 

đã vận hành  

3. Công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ: 02 TTHC 

a. TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước có 01 TTHC: 

 - TTHC Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

b. TTHC lĩnh vực viễn thám có 01 TTHC 

- TTHC Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám. 

4. Phê duyệt quy trình nội bộ  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo quy trình nội bộ của 03 

TTHC theo quy trình một cửa liên thông theo quy định. 

 (có Dự thảo Quyết định công bố, Danh mục và quy trình nội bộ kèm theo). 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, ban hành Quyết định công bố./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: VP, QLĐĐ, QLTNN&KS; 

- Trung tâm CNTT TN&MT 

- Lưu: VT, (NDN). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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