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STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực môi trường (5 thủ tục) 

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

- Kiểm tra, trả lời về 
tính đầy đủ và hợp lệ 
của hồ sơ:  05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
hồ sơ. 

- Thẩm định hồ sơ và ra 
Quyết định phê duyệt: 
35 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, cụ thể: 

+ Sở TNMT: 30 ngày. 

+ UBND tỉnh: 05 ngày. 

- Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

- Địa chỉ: đường 
Nguyễn Đức 
Cảnh, phường 
Mỹ Hải, thành 
phố PRTC 

Theo quy định 
tại Quyết định 
số 
142/2017/QĐ-
UBND ngày 
26/12/2017 của 
UBND tỉnh 

Quyết định 3086/QĐ-
BTNMT  ngày 10/10/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc công 
bố TTHC được sửa đổi và 
TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đất 
đai, môi trường, địa chất và 
khoáng sản, tài nguyên nước, 
khí tượng thủy văn, đo đạc và 
bản đồ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

2 

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) 

- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ và 
hợp lệ của hồ sơ:  05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ. 

- Như trên - 

Quyết định số 
141/2017/QĐ-
UBND ngày 
26/12/2017 của 
UBND tỉnh 

- Như trên - 

 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ 
pháp lý 

2 
tt 

 - Thời hạn thẩm định hồ sơ và  Quyết định 
phê duyệt: 30 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể: 
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 25 ngày. 
+ UBND tỉnh: 05 ngày. 

   

3 

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) 

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và 
hợp lệ của hồ sơ:  05 ngày làm việc. 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và ra Quyết 
định phê duyệt: 30 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể: 
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 25 ngày. 
+ UBND tỉnh: 05 ngày. 

- Như trên - - Như trên - - Như trên - 

4 

Cấp 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 

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và 
hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và có văn bản 
trả lời: 30 ngày làm việc (không bao gồm 
thời gian hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá 
nhân). 

- Như trên - Chưa quy định - Như trên - 

5 

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) 

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và 
hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ và có văn bản 
trả lời: 20 ngày làm việc (không bao gồm 
thời gian hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá 
nhân). 

- Như trên - Chưa quy định - Như trên - 

 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

II Lĩnh vực khoáng sản (02 thủ tục) 

1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

1.1 

Trường hợp đề nghị thăm 
dò khoáng sản tại khu vực 
không đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản 

88 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, cụ thể: 

- Sở Tài nguyên và 
Môi trường: 83 ngày 

- UBND tỉnh: 05 ngày 

1.2 
Trường hợp đề nghị thăm 
dò còn lại 

53 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, cụ thể: 

- Sở Tài nguyên và 
Môi trường: 48 ngày 

- UBND tỉnh: 05 ngày 

- Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

- Địa chỉ: đường 
Nguyễn Đức 
Cảnh, phường 
Mỹ Hải, thành 
phố PRTC 

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 
100 hec-ta (ha), mức thu là 
4.000.000 đồng/01 giấy phép; 

- Diện tích thăm dò từ 100 ha 
đến 50.000 ha, mức thu là 
10.000.000 đồng/01 giấy phép; 

- Diện tích thăm dò trên 50.000 
ha, mức thu là 15.000.000 
đồng/01 giấy phép. 

- Quyết định số 
3086/QĐ-
BTNMT ngày 
10/10/2018 của  
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường; 

- Thông tư số 
191/2016/TT-
BTC ngày 
08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 

2 
Chuyển nhượng quyền 
thăm dò khoáng sản 

45 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, cụ thể: 

- Sở Tài nguyên và 
Môi trường: 40 ngày 

- UBND tỉnh: 05 ngày 

- Như trên - 

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 
100 ha, mức thu là 2.000.000 
đồng/01 giấy phép; 

- Diện tích thăm dò từ 100 đến 
50.000 ha, mức thu là 
5.000.000 đồng/01 giấy phép; 

- Diện tích thăm dò trên 50.000 
ha, mức thu là 7.500.000 
đồng/01 giấy phép. 

- Như trên - 

 
 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

III Lĩnh vực tài nguyên nước (12 thủ tục) 

1 

Cấp giấy phép thăm dò 
nước dưới đất đối với công 
trình có lưu lượng dưới 
3.000m3/ngày đêm 

45 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, trong đó: 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 40 ngày; 
- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 
- Địa chỉ: đường 
Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Mỹ Hải, 
thành phố PRTC 

Theo quy định tại Quyết 
định số 62/2017/QĐ-
UBND ngày 08/8/2017 của 
UBND tỉnh 
 

Quyết định số 
3086/QĐ-
BTNMT ngày 
10/10/2018 của  
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường; 

2 

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 

35 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, trong đó: 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 30 ngày; 
- UBND tỉnh:  05 ngày. 

 
- Như trên - 

Bằng 50% mức phí cấp 
phép lần đầu (Theo quy 
định tại Quyết định số 
62/2017/QĐ-UBND ngày 
08/8/2017 của UBND tỉnh) 

 
- Như trên - 

3 

Cấp giấy phép khai thác, sử 
dụng nước dưới đất đối với 
công trình có lưu lượng 
dưới 3.000m3/ngày đêm 

50 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, trong đó: 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 45 ngày; 
- UBND tỉnh:  05 ngày. 

 
- Như trên - 

Theo quy định tại Quyết 
định số 62/2017/QĐ-
UBND ngày 08/8/2017 của 
UBND tỉnh 

 
- Như trên - 

4 

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 

35 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, trong đó: 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 30 ngày; 
- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - 
 
 

Bằng 50% mức phí cấp 
phép lần đầu (Theo quy 
định tại Quyết định số 
62/2017/QĐ-UBND ngày 
08/8/2017 của UBND tỉnh) 

 
- Như trên - 

 

 
 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ 
pháp lý 

5 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng 
nước mặt cho sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với 
lưu lượng dưới 02m3/giây; phát 
điện với công suất lắp máy dưới 
2.000kw; cho các mục đích khác 
với lưu lượng dưới 
50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy 
phép khai thác, sử dụng nước 
biển cho mục đích sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ với lưu lượng 
dưới 100.000m3/ngày đêm 

50 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, trong đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 40 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - 

Theo quy định tại Quyết định 
số 62/2017/QĐ-UBND ngày 
08/8/2017 của UBND tỉnh 

 

 

 

- Như trên - 

 

 

6 

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; Gia hạn, 
điều chỉnh nội dung giấy phép 
khai thác, sử dụng nước biển cho 
mục đích sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ với lưu lượng dưới 
100.000m3/ngày đêm 

35 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, trong đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 30 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - 

Bằng 50% mức phí cấp phép 
lần đầu (Theo quy định tại 
Quyết định số 62/2017/QĐ-
UBND ngày 08/8/2017 của 
UBND tỉnh) 

 

- Như trên - 

 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
Căn cứ 
pháp lý 

7 

Cấp giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước với lưu lượng dưới 
30.000m3/ngày đêm đối với hoạt 
động nuôi trồng thủy sản; với 
lưu lượng dưới 3.000m3/ngày 
đêm đối với các hoạt động khác 

45 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 40 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - 
Theo quy định tại Quyết định 
số 62/2017/QĐ-UBND ngày 
08/8/2017 của UBND tỉnh 

 

- Như trên - 

8 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước với lưu lượng dưới 
30.000m3/ngày đêm đối với hoạt 
động nuôi trồng thủy sản; với 
lưu lượng dưới 3.000m3/ngày 
đêm đối với các hoạt động khác 

35 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 30 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - 

Bằng 50% mức phí cấp phép 
lần đầu (Theo quy định tại 
Quyết định số 62/2017/QĐ-
UBND ngày 08/8/2017 của 
UBND tỉnh) 

 

- Như trên - 

9 
Cấp phép hành nghề khoan nước 
dưới đất quy mô vừa và nhỏ 

21 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 16 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - 
Theo quy định tại Quyết định 
số 62/2017/QĐ-UBND ngày 
08/8/2017 của UBND tỉnh 

 

- Như trên - 

10 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất quy mô vừa và nhỏ 

16 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 11 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - 

Bằng 50% mức phí cấp phép 
lần đầu (Theo quy định tại 
Quyết định số 62/2017/QĐ-
UBND ngày 08/8/2017 của 
UBND tỉnh 

 

- Như trên - 

 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

11 
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước 

14 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 09 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - Chưa quy định  

Quyết định số 
2528/QĐ-BTNMT 
ngày 18/10/2017 
của  Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi 
trường 

12 

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 

15 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
đó: 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 10 ngày; 
- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - 
 

- Như trên - 
 

- Như trên - 
 

IV Lĩnh vực khí tượng thủy văn (03 thủ tục) 

1 
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, 
cảnh báo khí tượng thủy văn 

17 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 12 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

- Địa chỉ: đường 
Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Mỹ Hải, 
thành phố PR-TC. 

Chưa quy định 

Quyết định số 
3086/QĐ-BTNMT 
ngày 10/10/2018 
của  Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi 
trường. 

2 
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy 
phép hoạt động dự báo, cảnh báo 
khí tượng thủy văn 

17 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong 
đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 12 ngày; 

- UBND tỉnh:  05 ngày. 

- Như trên - - Như trên - - Như trên - 

 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 
Cấp lại giấy phép hoạt động dự 
báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: 

- Sở Tài nguyên và Môi 
trường: 03 ngày; 

- UBND tỉnh:  02 ngày. 

- Như trên - - Như trên - - Như trên - 

 

 


