
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:         /QĐ-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Hà Giang, ngày       tháng  3 năm 2022 
[ 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường  
    

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

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 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban 

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

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về công 

bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi 

bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang về việc ủy quyền cho Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, 

ngành cấp tỉnh ký phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp 

tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này sáu (06) quy trình nội giải quyết 

các thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tài nguyên và Môi trường (Có Quy trình kèm theo). 

 Điều 2. Giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh cập nhật trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử 

cửa tỉnh. 

 Điều 3. Chánh văn phòng sở; Chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường; các 

cơ quan, đơn vị có tham gia quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính và 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Các Sở, ngành của tỉnh; 

- Trung tâm CNTT; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thế Mạnh 



QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-STNMT ngày      tháng 3 năm 2022) 

1. Cấp giấy phép môi trường  

a. Thủ tục hành chính áp dụng quy trình  

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

1 1.010727 Cấp giấy phép môi trường 

b. Nội dung quy trình  

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung thực 

hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

1 Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả;  

Công chức trực tại 

Trung tâm PVHCC 
0,5 ngày  

2 Bước 2 
Phân công phòng thụ lý hồ 

sơ 

Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi trường 
0,5 ngày  

3 Bước 3 
Phân công cán bộ thụ lý hồ 

sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,5 ngày  

4 Bước 4 

Thụ lý hồ sơ:  

- Rà soát hồ sơ;  

- Đăng tải công khai trên 

trang thông tin điện tử của 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường;  

- Thẩm định hồ sơ (Thành 

lập Hội đồng thẩm định, 

Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm 

tra, thẩm định…) 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
 

Các Sở, 

ngành và 

các phòng 

thuộc Sở có 

liên quan; 

Trung tâm 

công nghệ 

thông tin  

  

Đối với các trường hợp, 

gồm: (1) Dự án đầu tư, cơ 

sở không thuộc đối tượng 

phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải; 

(2) Dự án đầu tư, cơ sở đấu 

nối nước thải vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp và đáp 

ứng các yêu cầu sau đây: 

không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

 6,5 ngày  



3 

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung thực 

hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường; không thuộc trường 

hợp phải quan trắc khí thải 

tự động, liên tục, quan trắc 

định kỳ theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP. 

Đối với các trường hợp còn 

lại 
 16,5 ngày  

5 Bước 5 
Kiểm soát kết quả thẩm 

định 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,5 ngày  

6 Bước 6 

Duyệt thông báo kết quả 

thẩm định (trường hợp 

không phải chỉnh sửa, bổ 

sung hồ sơ thì chuyển qua 

bước 14) 

Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi trường 
0,5 ngày  

7 Bước 7 
Ký thông báo kết quả thẩm 

định 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
0,5 ngày  

8 Bước 8 
Trả kết quả Thông báo thẩm 

định cho khách hàng 

Công chức trực tại 

trung tâm phục vụ 

hành chính công 

0,5 ngày  

9 Bước 9 
Tiếp nhận lại hồ sơ sau 

thẩm định 

Công chức trực tại 

Trung tâm PVHCC 
0,25 ngày  

10 Bước 10 
Phân công phòng thụ lý hồ 

sơ 

Lãnh Chi cục bảo 

vệ môi trường 
0,25 ngày  

11 Bước 11 
Phân công cán bộ thụ lý hồ 

sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,25 ngày  

12 Bước 12 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ theo 

thông báo kết quả thẩm 

định: 

Cán bộ Chi cục 

Bảo vệ môi trường 
  

  

Đối với các trường hợp, 

gồm: (1) Dự án đầu tư, cơ 

sở không thuộc đối tượng 

phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải; 

(2) Dự án đầu tư, cơ sở đấu 

nối nước thải vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của khu sản xuất, kinh 

 0,25 ngày  



4 

 

 
4 

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung thực 

hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

doanh, dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp và đáp 

ứng các yêu cầu sau đây: 

không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường; không thuộc trường 

hợp phải quan trắc khí thải 

tự động, liên tục, quan trắc 

định kỳ theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP 

  
Đối với các trường hợp còn 

lại 
 3,25 ngày  

13 Bước 13 
Kiểm soát kết quả thẩm 

định 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,25 ngày  

14 Bước 14 Duyệt tờ trình 
Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi trường 
0,25 ngày  

15 Bước 15 Ký tờ trình 
Lãnh đạo Sở 

TNMT 
0,25 ngày  

16 Bước 16 
Gửi hồ sơ liên thông trình 

UBND tỉnh phê duyệt 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 

0,125 

ngày 
 

17 Bước 17 

Lãnh đạo UBND tỉnh ký 

văn bản cấp giấy phép hoặc 

không cấp giấy phép 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
  

  

 Đối với các trường hợp, 

gồm: (1) Dự án đầu tư, cơ 

sở không thuộc đối tượng 

phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải; 

(2) Dự án đầu tư, cơ sở đấu 

nối nước thải vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp và đáp 

ứng các yêu cầu sau đây: 

không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi 

 03 ngày  



5 

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung thực 

hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

trường; không thuộc trường 

hợp phải quan trắc khí thải 

tự động, liên tục, quan trắc 

định kỳ theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP 

Đối với các trường hợp còn 

lại 
 05 ngày  

18 Bước 18 
Nhận kết quả liên thông và 

bàn giao ra một cửa 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 

0,125  

ngày 
 

19 Bước 19 Trả kết quả cho khách hàng 
Công chức trực tại 

TT PVHCC 
0 ngày   

2. Cấp đổi giấy phép môi trường 

a. Thủ tục hành chính áp dụng quy trình  

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

1 1.010728 Cấp đổi giấy phép môi trường 

b. Nội dung quy trình  

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

1 Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi 

giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả  

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

0,25 ngày  

2 Bước 2 
Phân công phòng thụ 

lý hồ sơ 

Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,25 ngày  

3 Bước 3 
Phân công cán bộ thụ 

lý hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,25 ngày  

4 Bước 4 
Thụ lý hồ sơ: Kiểm 

tra, thẩm định 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
3,25 ngày  

5 Bước 5 
Kiểm soát kết quả 

thẩm định 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,25 ngày  

6 Bước 6 
Duyệt thông báo kết 

quả thẩm định (trường 

hợp không phải chỉnh 

Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,25 ngày  



6 

 

 
6 

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

sửa, bổ sung hồ sơ thì 

chuyển qua bước 14) 

7 Bước 7 
Ký thông báo kết quả 

thẩm định 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
0,25 ngày  

8 Bước 8 

Trả kết quả Thông báo 

thẩm định cho khách 

hàng 

Công chức trực 

tại trung tâm phục 

vụ hành chính 

công 

0,25 ngày  

9 Bước 9 
Tiếp nhận lại hồ sơ 

sau thẩm định  

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

0,25 ngày  

10 Bước 10 
Phân công phòng thụ 

lý hồ sơ 

Lãnh Chi cục bảo 

vệ môi trường 
0,25 ngày  

11 Bước 11 
Phân công cán bộ thụ 

lý hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,25 ngày  

12 Bước 12 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ 

theo thông báo kết quả 

thẩm định: 

Cán bộ Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường 

0,25 ngày  

13 Bước 13 
Kiểm soát kết quả 

thẩm định 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,25  ngày  

14 Bước 14 Duyệt tờ trình 

Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,25 ngày  

15 Bước 15 Ký tờ trình 
Lãnh đạo Sở 

TNMT 
0,25 ngày  

16 Bước 16 

Gửi hồ sơ liên thông 

và trình UBND tỉnh 

phê duyệt 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 

0,125 

ngày 
 

17 Bước 17 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

ký văn bản cấp đổi 

giấy phép hoặc không 

cấp đổi giấy phép 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
03 ngày  

18 Bước 18 

Nhận kết quả liên 

thông và trả kết quả 

điện tử 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 

0,125 

ngày 
 



7 

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

19 Bước 19 
Trả kết quả cho khách 

hàng 

Công chức trực 

tại TT PVHCC 
0 ngày   

 

3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

a. Thủ tục hành chính áp dụng quy trình  

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

1 1.010729 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

b. Nội dung quy trình  

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

1 Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi 

giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

0,5 ngày  

2 Bước 2 
Phân công phòng thụ 

lý hồ sơ 

Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

3 Bước 3 
Phân công cán bộ thụ 

lý hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,5 ngày  

4 Bước 4 
Thụ lý hồ sơ: kiểm tra, 

thẩm định  

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
6,5 ngày 

Các Sở, ngành 

và các phòng 

thuộc Sở có 

liên quan 

5 Bước 5 
Kiểm soát kết quả 

thẩm định 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,5 ngày  

6 Bước 6 

Duyệt thông báo kết 

quả thẩm định (trường 

hợp không phải chỉnh 

sửa, bổ sung hồ sơ thì 

chuyển qua bước 14) 

Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

7 Bước 7 
Ký thông báo kết quả 

thẩm định 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
0,5 ngày  

8 Bước 8 

Trả kết quả Thông báo 

thẩm định cho khách 

hàng 

Công chức trực 

tại trung tâm phục 

vụ hành chính 

0,5 ngày  



8 

 

 
8 

STT Các bước 
Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

công 

9 Bước 9 
Tiếp nhận lại hồ sơ 

sau thẩm định  

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

0,25 ngày  

10 Bước 10 
Phân công phòng thụ 

lý hồ sơ 

Lãnh Chi cục bảo 

vệ môi trường 
0,25 ngày  

11 Bước 11 
Phân công cán bộ thụ 

lý hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,25 ngày  

12 Bước 12 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ 

theo thông báo kết quả 

thẩm định: 

Cán bộ Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường 

0,25 ngày  

13 Bước 13 
Kiểm soát kết quả 

thẩm định 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục bảo 

vệ môi trường 

0,25  ngày  

14 Bước 14 Duyệt tờ trình 

Lãnh đạo Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,25 ngày  

15 Bước 15 Ký tờ trình 
Lãnh đạo Sở 

TNMT 
0,25 ngày  

16 Bước 16 

Gửi hồ sơ liên thông 

và trình UBND tỉnh 

phê duyệt 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 

0,125 

ngày 
 

17 Bước 17 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

ký văn bản cấp đổi 

giấy phép hoặc không 

cấp đổi giấy phép 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
03 ngày  

18 Bước 18 

Nhận kết quả liên 

thông và trả kết quả 

điện tử 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 

0,125 

ngày 
 

19 Bước 19 
Trả kết quả cho khách 

hàng 

Công chức trực 

tại TT PVHCC 
0 ngày   

4. Cấp lại giấy phép môi trường  

a. Thủ tục hành chính áp dụng quy trình  

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 
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1 1.010730 Cấp lại giấy phép môi trường 

b. Nội dung quy trình  

STT 
Các 

bước 
Trình tự, Nội dung thực hiện 

Bộ phận, 

công chức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

1 
Bước 

1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;  

Công chức 

trực tại Trung 

tâm PVHCC 

0,5 ngày  

2 
Bước 

2 
Phân công phòng thụ lý hồ sơ 

Lãnh đạo Chi 

cục bảo vệ 

môi trường 

0,5 ngày  

3 
Bước 

3 
Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ 

Lãnh đạo 

phòng thuộc 

Chi cục bảo 

vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

4 
Bước 

4 

Thụ lý hồ sơ:  

- Rà soát hồ sơ;  

- Đăng tải công khai trên trang 

thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường;  

- Thẩm định hồ sơ (Thành lập 

Hội đồng thẩm định, Đoàn kiểm 

tra, tổ chức kiểm tra, thẩm 

định…) 

Cán bộ Chi 

cục BVMT 
 

Các Sở, 

ngành và 

các phòng 

thuộc Sở có 

liên quan; 

Trung tâm 

công nghệ 

thông tin 

  

(1) Dự án đầu tư, cơ sở không 

thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải; (2) Dự án đầu tư, cơ sở đấu 

nối nước thải vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung 

của khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; 

không thuộc trường hợp phải 

quan trắc khí thải tự động, liên 

tục, quan trắc định kỳ theo quy 

định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

 6,5 ngày  
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STT 
Các 

bước 
Trình tự, Nội dung thực hiện 

Bộ phận, 

công chức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

(1) Giấy phép hết hạn gửi hồ sơ 

đề nghị cấp lại giấy phép môi 

trường trước khi hết hạn 06 

tháng; (2) Khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm 

công nghiệp có bổ sung ngành, 

nghề thu hút đầu tư gửi hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy phép môi trường 

trước khi thực hiện thu hút đầu tư 

các ngành, nghề đó (trừ trường 

hợp ngành, nghề hoặc dự án đầu 

tư thuộc ngành, nghề đó khi đi 

vào vận hành không phát sinh 

nước thải công nghiệp phải xử lý 

để bảo đảm đạt điều kiện tiếp 

nhận nước thải của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung) 

 6,5 ngày  

Đối với các trường hợp còn lại  16,5 ngày  

5 
Bước 

5 
Kiểm soát kết quả thẩm định 

Lãnh đạo 

phòng thuộc 

Chi cục bảo 

vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

6 
Bước 

6 

Duyệt thông báo kết quả thẩm 

định (trường hợp không phải 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thì 

chuyển qua bước 14) 

Lãnh đạo Chi 

cục bảo vệ 

môi trường 

0,5 ngày  

7 
Bước 

7 
Ký thông báo kết quả thẩm định 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
0,5 ngày  

8 
Bước 

8 

Trả kết quả Thông báo thẩm định cho 

khách hàng 

Công chức 

trực tại trung 

tâm phục vụ 

hành chính 

công 

0,5 ngày  

9 
Bước 

9 
Tiếp nhận lại hồ sơ sau thẩm định  

Công chức 

trực tại Trung 

tâm PVHCC 

0,25 ngày  

10 
Bước 

10 
Phân công phòng thụ lý hồ sơ Lãnh Chi cục 

bảo vệ môi 
0,25 ngày  
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STT 
Các 

bước 
Trình tự, Nội dung thực hiện 

Bộ phận, 

công chức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

trường 

11 
Bước 

11 
Phân công cán bộ thụ lý hồ sơ 

Lãnh đạo 

phòng thuộc 

Chi cục bảo 

vệ môi 

trường 

0,25 ngày  

12 
Bước 

12 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ theo thông 

báo kết quả thẩm định: 

Cán bộ Chi 

cục Bảo vệ 

môi trường 

  

  

(1) Dự án đầu tư, cơ sở không 

thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải; (2) Dự án đầu tư, cơ sở đấu 

nối nước thải vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung 

của khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; 

không thuộc trường hợp phải 

quan trắc khí thải tự động, liên 

tục, quan trắc định kỳ theo quy 

định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

 0,25 ngày  

  Các trường hợp còn lại  3,25 ngày  

13 
Bước 

13 
Kiểm soát kết quả thẩm định 

Lãnh đạo 

phòng thuộc 

Chi cục bảo 

vệ môi 

trường 

0,25 ngày  

14 
Bước 

14 
Duyệt tờ trình 

Lãnh đạo Chi 

cục bảo vệ 

môi trường 

0,25 ngày  

15 
Bước 

15 
Ký tờ trình 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
0,25 ngày  

16 
Bước 

16 

Gửi hồ sơ liên thông trình UBND 

tỉnh phê duyệt 

Cán bộ Chi 

cục BVMT 

0,125 

ngày 
 

17 Bước Lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản Văn phòng   
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STT 
Các 

bước 
Trình tự, Nội dung thực hiện 

Bộ phận, 

công chức 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan 

phối hợp 

17 cấp lại giấy phép hoặc không cấp 

lại giấy phép 

UBND tỉnh 

  

 (1) Dự án đầu tư, cơ sở không 

thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải; (2) Dự án đầu tư, cơ sở đấu 

nối nước thải vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung 

của khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; 

không thuộc trường hợp phải 

quan trắc khí thải tự động, liên 

tục, quan trắc định kỳ theo quy 

định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

 03 ngày  

Các trường hợp còn lại  05 ngày  

18 
Bước 

18 

Nhận kết quả liên thông và bàn 

giao ra một cửa 

Cán bộ Chi 

cục BVMT 

0,125  

ngày 
 

19 
Bước 

19 
Trả kết quả cho khách hàng 

Công chức 

trực tại TT 

PVHCC 

0 ngày  

 

5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 a. Thủ tục hành chính áp dụng quy trình  

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

1 1.010733 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

b. Nội dung quy trình  

STT 
Các 

bước 

Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, gửi 

giấy tiếp nhận hồ sơ và 

Công chức trực 

tại Trung tâm 
0,5 ngày  
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STT 
Các 

bước 

Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

hẹn trả kết quả PVHCC 

2 Bước 2 
Phân công phòng thụ lý 

hồ sơ 

Lãnh Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

3 Bước 3 
Phân công cán bộ thụ lý 

hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

4 Bước 4 

Thụ lý hồ sơ:  

- Kiểm tra hồ sơ; 

- Thẩm định hồ sơ 

(Thành lập Hội đồng 

thẩm định, tổ chức 

thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi 

trường) 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
18 ngày 

Các Sở, ngành 

và các phòng 

thuộc Sở có 

liên quan 

5 Bước 5 
Kiểm soát kết quả thẩm 

định 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

02 ngày  

6 Bước 6 
Duyệt thông báo kết 

quả thẩm định 

Lãnh đạo Chi 

cục bảo vệ môi 

trường 

02 ngày  

7 Bước 7 
Ký thông báo kết quả 

thẩm định 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
01 ngày  

8 Bước 8 
Trả kết quả Thông báo 

thẩm định cho khách hàng 

Công chức trực 

tại trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

0,5 ngày  

9 Bước 9 
Tiếp nhận lại hồ sơ sau 

thẩm định 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

0,5 ngày  

10 Bước 10 
Phân công phòng thụ lý 

hồ sơ 

Lãnh Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

11 Bước 11 
Phân công cán bộ thụ lý 

hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  
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STT 
Các 

bước 

Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

12 Bước 12 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ 

theo kết luận của Hội 

đồng thẩm định 

Cán bộ Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường 

4,5 ngày  

13 Bước 13 
Kiểm soát kết quả thẩm 

định, trình 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

01 ngày  

14 Bước 14 Duỵệt Tờ trình 
Lãnh đạo Chi 

Cục BVMT 
01 ngày  

15 Bước 15 
Ký Tờ trình trình 

UBND tỉnh phê duyệt 

Lãnh đạo Sở 

TN&MT 
01 ngày  

16 Bước 16 

Chuyển hồ sơ liên 

thông và Trình UBND 

tỉnh phê duyệt 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
0,5 ngày  

17 Bước 17 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

ký văn bản phê duyệt 

hoặc không phê duyệt 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
10 ngày  

18 Bước 18 
Nhận kết quả liên thông 

và bàn giao ra một cửa 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
0,5 ngày  

19 Bước 19 Trả kết quả 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

0 ngày  

 

6. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP) 

a. Thủ tục hành chính áp dụng quy trình  

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

1 1.010735 
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong 

hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy 

định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

b. Nội dung quy trình  

STT 
Các 

bước 

Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, gửi Công chức trực 0,5 ngày  
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STT 
Các 

bước 

Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả 

tại Trung tâm 

PVHCC 

2 Bước 2 
Phân công phòng thụ lý 

hồ sơ 

Lãnh đạo Chi 

cục bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

3 Bước 3 
Phân công cán bộ thụ lý 

hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

4 Bước 4 

Thụ lý hồ sơ:  

- Kiểm tra hồ sơ; 

- Thẩm định hồ sơ 

(Thành lập Hội đồng 

thẩm định, tổ chức 

thẩm định phương án 

cải tạo, phục hồi môi 

trường) 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
18 ngày 

Các Sở, ngành 

và các phòng 

thuộc Sở có 

liên quan 

5 Bước 5 
Kiểm soát kết quả thẩm 

định 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

02 ngày  

6 Bước 6 
Duyệt thông báo kết 

quả thẩm định 

Lãnh đạo Chi 

cục bảo vệ môi 

trường 

02 ngày  

7 Bước 7 
Ký thông báo kết quả 

thẩm định 

Lãnh đạo Sở 

TNMT 
01 ngày  

8 Bước 8 
Trả kết quả Thông báo 

thẩm định cho khách hàng 

Công chức trực 

tại trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

0,5 ngày  

9 Bước 9 
Tiếp nhận lại hồ sơ sau 

thẩm định 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

0,5 ngày  

10 Bước 10 
Phân công phòng thụ lý 

hồ sơ 

Lãnh Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

0,5 ngày  

11 Bước 11 
Phân công cán bộ thụ lý 

hồ sơ 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục 

bảo vệ môi 

0,5 ngày  
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STT 
Các 

bước 

Trình tự, Nội dung 

thực hiện 

Bộ phận, công 

chức thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan phối 

hợp 

trường 

12 Bước 12 

Kiểm tra, rà soát hồ sơ 

theo kết luận của Hội 

đồng thẩm định 

Cán bộ Chi cục 

Bảo vệ môi 

trường 

2 ngày  

13 Bước 13 
Kiểm soát kết quả thẩm 

định, trình 

Lãnh đạo phòng 

thuộc Chi cục 

bảo vệ môi 

trường 

01 ngày  

14 Bước 14 Duỵệt Tờ trình 
Lãnh đạo Chi 

Cục BVMT 
01 ngày  

15 Bước 15 
Ký Tờ trình trình 

UBND tỉnh phê duyệt 

Lãnh đạo Sở 

TN&MT 
0,5 ngày  

16 Bước 16 

Chuyển hồ sơ liên 

thông trình UBND tỉnh 

phê duyệt 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
0,5 ngày  

17 Bước 17 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

ký văn bản phê duyệt 

hoặc không phê duyệt 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
08 ngày  

18 Bước 18 
Nhận kết quả liên thông 

và bàn giao ra một cửa 

Cán bộ Chi cục 

BVMT 
0,5 ngày  

19 Bước 19 Trả kết quả 

Công chức trực 

tại Trung tâm 

PVHCC 

0 ngày  
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