
Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC 

 TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày …. /…/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 TTHC CẤP TỈNH) 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý  

01 

Tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên 

nước đối với công 

trình chưa vận hành  
 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 05 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường có trách nhiệm 

xem xét, kiểm tra hồ sơ tính 

tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ, 

trình phê duyệt và trả kết quả 

giải quyết: không quá 15 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có 

trách nhiệm tổ chức thẩm 

định hồ sơ. 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Da ̃ Tươṇg, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 5, đường Lý 

Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp; 

- Thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.langson.

gov.vn   

- Trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: Sở Tài 

nguyên và Môi trường gửi 

thông báo cho chủ giấy 

phép và Cục thuế địa 

phương nơi có công trình 

khai thác kèm theo quyết 

định phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

- Luật Tài nguyên nước năm 

2012; 

- Căn cứ Nghị định số 

41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

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  

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Phần II  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (02 TTHC) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC 

 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 

01 

Tính tiền cấp quyền 

khai thác tài 

nguyên nước đối 

với công trình đã 

vận hành  

 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: trong thời hạn 10 ngày 

làm việc (nằm trong thời hạn kiểm tra hồ sơ cấp 

giấy phép về tài nguyên nước), kể từ ngày nhận 

hồ sơ cấp giấy phép về tài nguyên nước, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

- Thời hạn thẩm định, phê duyệt hồ sơ và trả kết 

quả: trong thời hạn 30 ngày làm việc (nằm trong 

thời hạn thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hợp 

lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

tổ chức thẩm định hồ sơ.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi 

trường gửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục 

thuế địa phương nơi có công trình khai thác kèm 

theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước.  
Chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được văn bản phê duyệt, thông báo tiền cấp 

quyền, Cục thuế địa phương nơi có công trình 

khai thác tài nguyên nước ra thông báo nộp tiền 

(Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 41/2021/NĐ-

CP) gửi tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền. 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Da ̃Tươṇg, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 5, đường Lý 

Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp; 

- Thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.langso

n.gov.vn   

- Trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường gửi thông báo cho 

chủ giấy phép và Cục 

thuế địa phương nơi có 

công trình khai thác kèm 

theo quyết định phê 

duyệt tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước. 

- Căn cứ Nghị định số 

41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

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 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. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy định  

nội dung sửa đổi, bổ sung 

02 

Điều chỉnh tiền 

cấp quyền khai 

thác tài nguyên 

nước 

- Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh; 

trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn 

thiện hồ sơ thì Sở Tài nguyên và Môi trường 

gửi văn bản thông báo cho chủ giấy phép nêu 

rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện; 

thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thời 

gian lấy ý kiến xác nhận về thời gian công 

trình ngừng khai thác không tính vào thời 

gian thẩm định hồ sơ. 

 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Da ̃Tươṇg, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 5, đường Lý 

Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp; 

- Thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvucong.langso

n.gov.vn 

- Trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính: Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường gửi thông báo cho 

chủ giấy phép và Cục 

thuế địa phương nơi có 

công trình khai thác kèm 

theo quyết định phê 

duyệt tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước. 

- Căn cứ Nghị định số 

41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Phần III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (01 TTHC) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC) 

STT Tên thủ tục hành chính 
Số thứ tư ̣taị QĐ công bố của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL quy định  

viêc̣ bãi bỏ TTHC  

01 
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước  

 Thủ tục hành chính có số thứ tự 08 Mục I Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 

23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn và thủ tục 

có số thứ tự 11 Mục III Phần I tại Phụ lục II kèm 

theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê 

duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh 

Lạng Sơn. 

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

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. 

 

02 

TTHC Cung cấp, khai thác và sử dụng 

dữ liệu viễn thám. 

 

Thủ tục có số thứ tư ̣ số 01, mục V Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định 1843/QĐ-UBND ngày 

12/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa lĩnh vực môi trường, địa chất và 

khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và 

viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Thủ tục có số 

thứ tự 01 mục II tại Phụ lục II kèm theo Quyết 

định số 2772/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của 

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 

về hoạt động viễn thám 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-03-2019-nd-cp-hoat-dong-vien-tham-387694.aspx
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STT Tên thủ tục hành chính 
Số thứ tự taị QĐ công bố của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL quy định  

viêc̣ bãi bỏ TTHC  

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thay thế 

quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

 


