
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /QĐ-BTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước; 

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 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 07 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước 

dưới đất;  

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chín (09) Quy trình nội bộ thực 

hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm các Phụ lục: 

- Phụ lục 1: Quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước.  
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- Phụ lục 2: Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước.  

- Phụ lục 3: Quy trình cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước. 

- Phụ lục 4: Quy trình cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

- Phụ lục 5: Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước. 

- Phụ lục 6: Quy trình cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

- Phụ lục 7: Quy trình cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy 

mô lớn. 

- Phụ lục 8: Quy trình gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

quy mô lớn. 

- Phụ lục 9: Quy trình điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, 

Thủ trưởng các đ n vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, PC, TNN (10). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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Phụ lục 1 

Quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phê 

duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. Sơ đồ Quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 40 ngày 

 

 

  

 

 

 

                                                                             
                
 

                                                                                                 
                                                                                                       
           TB phí nếu tiếp nhận HS            
                                                                   
   

 

                                                                                    Bổ sung hồ sơ  
                                                                                                                                    

                                                                        Trả lại hồ sơ      
                              Hồ sơ bổ sung                                                          

 

                            

 

 

 

 

       

 

       
                                                  Bổ sung hồ sơ  

                                                                                                        
  Trả lại hồ sơ 
 
 Trả lại HS nếu chưa nộp phí 
  

      CHÚ GIẢI 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                               

bổ sung sau kiểm tra hợp lệ 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                                

bổ sung sau họp HĐ/sau khi  

Lãnh đạo Bộ yêu cầu Bổ sung hồ sơ 

Đối với trường hợp trả lại                  trả lại 

HS    Trả lại hồ sơ 
 

VPMC Bộ (0,5 ngày) 

Đơn vị trực tiếp TĐ HS: kiểm tra 

hợp lệ pháp lý và nội dung đề 

án/báo cáo: (05 ngày) 

 

Thẩm định Đề án/Báo cáo/TCQ: (18 ngày) 

1. G i  B S  TNMT địa phương (nếu cần): (01 ngày  

2. Thành lập, tổ chức KS thực địa (nếu cần : (08 ngày) 

3. Thành lập, tổ chức Họp hội đồng thẩm định đề án, 

báo cáo, TCQ (nếu cần : (09 ngày) 

 

VP Cục tiếp nhận và trình Lãnh đạo Cục; 

Lãnh đạo Cục giao x  lý: (0,5 ngày) 

 

 

Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép 

 (03 ngày) 

Tổ chức/cá nhân đề nghị CP 

(Bưu điện/trực tiếp/trực tuyến) 

Đơn trị trực tiếp TĐ HS: 

thẩm định HS bổ sung sau 

họp HĐ/sau khi Lãnh đạo Bộ 

yêu cầu: (06 ngày) 

Trình Bộ xem xét cấp giấy phép: (03 ngày) 

               - Kế hoạch - Tài chính: (01 ngày) 

               -  P Cục, Lãnh đạo Cục: (01 ngày) 

               -  ăn phòng Bộ: (01 ngày) 

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt giấy phép 

(07 ngày) 

 

Lãnh đạo Cục 

 (0,5 ngày) 

 

 P Cục  

(0,5 ngày) 

 

Đ
ạt

 y
êu
 c
ầu

 

 

Đ
ạt
 y
êu
 c
ầu

 

 

Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ cấp phép: Rà soát việc nộp 

phí TĐ; Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét phê duyệt 

(trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép : (02 ngày) 

 
Đơn vị trực 

tiếp TĐ HS: 

 (01 ngày) 
 

 
Lãnh đạo 

Cục 

 (0,5 ngày) 

 

 P MC Bộ  

(0,5 ngày) 
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B. Mô tả công việc 

Thời hạn giải quyết là bốn mươi (40) ngày làm việc. Thời gian tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác, s  dụng tài nguyên 

nước và hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (sau đây gọi chung là 

hồ sơ  quy định tại Điều 35 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ, thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực hiện, cụ 

thể như sau: 

1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ  

Kể từ ngày nhận hồ sơ từ  ăn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (viết tắt là  PMC Bộ , Cục  uản lý tài nguyên nước (sau đây viết 

tắt là Cục  LTNN  xem xét, kiểm tra, x  lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận đầy đủ và chuyển hồ sơ tới đơn vị trực tiếp thẩm định để xử lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ , Lãnh đạo Cục  uản lý tài 

nguyên nước (sau đây viết tắt là Lãnh đạo Cục ,  ăn Phòng Cục  uản lý tài nguyên 

nước (sau đây viết tắt là  ăn phòng Cục . 

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức/cá nhân hoặc tiếp nhận 

qua đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ côngtrực tuyến; 

kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ về thành phần theo quy định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ 

thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Cục  LTNN  theo quy định, 

g i giấy hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

-  ăn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ  PMC Bộ và trình Lãnh đạo 

Cục xem xét phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ. 

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đây gọi 

là Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết: 01 ngày 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chuyển đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc trên dịch vụ công trực 

tuyến từ  PMC Bộ đến Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, thẩm định; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao 
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cho chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ; chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập 

nhật, x  lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công. 

1.2. Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có 

trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thẩm quyền cấp phép; kiểm tra 

tính hợp lệ của nội dung thực hiện lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, 

cá nhân liên quan và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập đề án, báo cáo thăm dò, 

khai thác, s  dụng tài nguyên nước theo quy định; kiểm tra tính hợp lệ về pháp lý 

và nội dung chi tiết của đề án, báo cáo theo quy định hiện hành.  

Nếu hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu trên thì soạn văn bản trình Lãnh đạo 

Cục trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ  nếu hồ sơ không đủ cơ s  pháp lý để xem 

xét hoặc vì bất cứ lý do nào khác không thể xem xét cấp phép hoặc soạn thảo văn 

bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện và 

yêu cầu thời hạn phải nộp lại) hoặc chuyển sang bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 05 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn 

thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ 

sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống 

dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và để chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định. 
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- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính pháp lý, lý do 

trả hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật 

trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép.  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.4. Thông báo thu phí thẩm định nếu hồ sơ được tiếp nhận 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục,  ăn phòng Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và được tiếp nhận để tiếp tục thẩm định 

cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn Thông báo thu phí thẩm định dựa 

trên căn cứ biểu mục thu phí theo quy định của pháp luật hiện hành và theo mẫu 

thông báo thu phí thẩm định của Cục  LTNN.  ăn phòng Cục rà soát văn bản, ký 

thừa lệnh của Cục trư ng và phát hành văn bản cùng ngày. Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ 

cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Thông báo nộp phí. 

2. Bước 2. Thẩm định đề án/báo cáo và hồ sơ tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước)  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 
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 Trong thời hạn mười tám (18  ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: dự thảo và trình văn bản g i S  Tài 

nguyên và Môi trường địa phương (viết tắt là S  TNMT địa phương  có công trình 

cho ý kiến về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác, s  dụng tài nguyên 

nước (nếu cần . Nghiên cứu, kiểm tra các nội dung của đề án/báo cáo; đề xuất 

thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp Hội đồng thẩm định (nếu cần); thành 

lập Đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế công trình (nếu cần ; soạn thảo văn bản đề nghị 

bổ sung theo ý kiến của Đoàn khảo sát thực tế hoặc theo ý kiến của Hội đồng thẩm 

định; soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ nếu hồ sơ sau khi bổ sung ý kiến Đoàn khảo 

sát/Hội đồng thẩm định không đủ điều kiện để cấp phép (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ); 

hoặc chuyển sang bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ chức, cá nhân giải trình, bổ 

sung đề án/báo cáo không tính vào thời gian thẩm định. 

2.1. Gửi văn bản tới Sở tài nguyên và Môi trường địa phương (nếu cần) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ 

soạn và trình Lãnh đạo Cục văn bản g i lấy ý kiến S  TNMT địa phương đề nghị 

cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác, s  dụng tài 

nguyên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản g i S  TNMT địa phương. 

2.2. Thành lập Đoàn khảo sát và tổ chức khảo sát thực địa (nếu cần)  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, thành viên Đoàn khảo sát. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét, đề xuất tổ chức 

khảo sát thực địa (nếu cần thiết .  

- Trư ng Đoàn khảo sát có trách nhiệm ký biên bản khảo sát và chịu trách 

nhiệm về những nội dung được ghi nhận tại biên bản khảo sát. 

b) Mô tả công việc: 
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- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm trình dự thảo Quyết định 

thành lập Đoàn khảo sát thực tế (đoàn công tác  của Cục  LTNN (trong đó nêu rõ 

mục đích của việc khảo sát thực tế, thành phần Đoàn khảo sát, thời gian khảo sát  

và liên hệ với các thành viên đoàn.  

- Lãnh đạo Cục ký Quyết định thành lập Đoàn khảo sát.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày được ký.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm tổ chức cho Đoàn khảo sát 

thực hiện việc khảo sát thực địa, lập biên bản khảo sát (biên bản có chữ ký của đại 

diện đơn vị/tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép, đại diện Cục  LTNN và đại diện 

các cơ quan   địa phương thuộc thành Đoàn khảo sát , soạn và trình Lãnh đạo Cục 

văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến của Đoàn khảo sát hoặc văn bản trả hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả hồ sơ ; trường hợp đề án/báo cáo đạt yêu cầu sẽ thực hiện các 

bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ chức cá nhân giải trình, bổ sung không tính vào 

thời gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Đoàn khảo sát: 07 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 uyết định thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức đi kiểm tra, lập biên bản kiểm tra; 

văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ. 

2.3. Họp Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo (nếu cần) 

2.3.1. Dự thảo và tr nh ký Quyết định thành lập Hội đồng  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm  

định hồ sơ.  

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm về thành phần hội đồng và các tổ chức, cá 

nhân được lấy ý kiến theo quy định. 

- Cục  LTNN phối hợp với Thủ trư ng các đơn vị liên quan trong Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xem xét đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước và chịu trách nhiệm về việc c  đại diện tham gia Hội đồng và về 

đại diện được c .  

- Các đơn vị liên quan trong Bộ Tài nguyên và Môi trường được xin ý kiến 

về đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có trách 

nhiệm phản hồi bằng văn bản về Cục  LTNN trong thời gian quy định.  

b) Mô tả công việc:  
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- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét các nội dung 

chính của đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; dự 

kiến thành viên Hội đồng; tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến. 

- Số lượng Ủy viên hội đồng từ 11 đến 13 thành viên (trong đó bao gồm đại 

diện Lãnh đạo Cục  LTNN, đại diện Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ và các 

phòng liên quan của Cục  TLNN, đại diện các đơn vị liên quan trong Bộ, đại diện 

các cơ quan địa phương nơi có công trình đề nghị cấp phép, chuyên gia có chuyên 

môn phù hợp . 

- Sau khi rà soát, nghiên cứu kỹ đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm dự thảo 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước và trình Lãnh đạo Cục. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 uyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước. 

2.3.2. Họp hội đồng thẩm định đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ,  ăn phòng Cục, các ủy viên hội đồng thẩm định. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo dự thảo giấy mời họp,  ăn 

phòng Cục rà soát và ký thừa lệnh Cục trư ng giấy mời họp. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức g i giấy mời tới tổ chức/cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép và các thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức g i hồ sơ, tài liệu họp tới các 

thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tư vấn, xem xét, đánh giá nội dung của đề 

án/báo cáo hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.   

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm lập biên bản và soạn thảo 

văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định hoặc văn bản 

trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục; trường hợp Hội đồng 

thẩm định thông qua không phải s a chữa bổ sung đề án/báo cáo đã đạt yêu cầu sẽ 
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thực hiện các bước tiếp theo. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ,  ăn phòng Cục (giấy mời họp : 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (g i hồ sơ tài liệu cho từng thành viên : 

01 ngày. 

- Thành viên Hội đồng nghiên cứu và cho ý kiến về đề án/báo cáo: 04 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, các thành viên Hội đồng (họp Hội đồng, 

lập biên bản họp): 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo Cục ( ăn bản yêu cầu bổ sung 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ : 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy mời họp Hội đồng; hồ sơ tài liệu họp; biên bản họp Hội đồng, văn bản bổ 

sung, hoàn thiện hoặc văn bản trả lại hồ sơ. 

3. Bước 3. Thẩm định lại hồ sơ hoàn thiện, bổ sung sau họp Hội 

đồng/theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian bẩy (07  ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ 

 PMC Bộ của  tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn thiện sau ý kiến của Đoàn 

khảo sát hoặc Hội đồng thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ kiểm tra, thẩm 

định nội dung bổ sung, hoàn chỉnh của đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình cấp phép thì chuyển sang 

bước tiếp theo. 

Trong trường hợp sau khi kiểm tra, hồ sơ cần phải tiếp tục bổ sung hoàn 

thiện  thì Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn văn bản đề nghị  bổ sung hoặc 

không đủ điều kiện cấp phép thì soạn văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ 

sơ) trình Lãnh đạo Cục ký, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản 

cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC 

Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (kiểm tra hồ sơ : 06 ngày. 

- Lãnh đạo Cục (ký văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại : 0,5 ngày. 
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-  PMC Bộ (chuyển văn bản tới đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép : 

0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại. 

4. Bước 4. Rà soát nghĩa vụ nộp phí thẩm định, chuẩn bị hồ sơ trình Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02  ngày làm việc kể từ ngày thẩm định hồ sơ đạt yêu 

cầu, đủ điều kiện trình cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ rà soát việc hoàn 

thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định cấp phép của tổ chức,  nhân đề nghị cấp phép. 

Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chưa nộp phí thẩm định thì soạn văn bản trả 

lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ  và trình Lãnh đạo Cục ký ban hành; Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý 

hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép. 

Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm 

định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét cấp phép 

gồm: dự thảo Tờ trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, tổng hợp các 

vấn đề cốt lõi liên quan đến đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước từ kết quả khảo sát thực địa khu vực công trình, kết quả họp Hội 

đồng thẩm định đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

và các ý kiến của cá nhân, tổ chức liên quan; dự thảo Giấy phép thăm dò, khai 

thác, s  dụng tài nguyên nước, dự thảo  uyết định tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ 

nộp phí thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày (để chuẩn bị hồ sơ trình 

Bộ . 

- Trong trường hợp tổ chức/cá nhân chưa nộp phí: Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ: 01 ngày (soạn văn bản trả lại hồ sơ ; Lãnh đạo Cục: 01 ngày (xem xét ký văn 

bản . 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ kèm theo dự thảo Giấy phép, dự thảo  uyết định phê 

duyệt tiền cấp quyền hoặc văn bản trả lại hồ sơ. 
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5. Bước 5. Trình Bộ xem xét cấp giấy phép, phê duyệt Quyết định phê 

duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Lãnh đạo Cục,  ăn phòng Cục,  ăn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Phòng Kế hoạch -Tài chính có trách nhiệm thẩm tra kết quả thẩm định hồ sơ 

tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ và 

g i lại Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ để trình. 

 - Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm 

định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước;  ăn phòng Cục rà soát và trình Lãnh đạo Cục;  

Lãnh đạo Cục xem xét ký Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ, Văn phòng Cục chuyển hồ sơ 

lên Văn phòng Bộ. 

-  ăn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Giấy 

phép và  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 01 ngày 

-  ăn phòng Cục rà soát, Lãnh đạo Cục xem xét ký trình Bộ: 01 ngày. 

-  ăn phòng Bộ: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình kèm theo dự thảo Giấy phép,  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước để trình Bộ xem xét ký ban hành. 

6. Bước 6. Lãnh đạo Bộ phê duyệt Giấy phép và Quyết định phê duyệt tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoặc bổ sung hoặc trả lại hồ sơ 

6.1. Trường hợp hồ sơ được phê duyệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, Lãnh đạo Cục,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian bẩy (07) ngày làm việc Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy 

phép và  uyết định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Bộ ký ban hành Giấy phép,  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền tài 

nguyên nước hoặc trả lại hồ sơ: 07 ngày. 
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d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy phép,  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền.  

6.2. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh s a bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ về Cục 

 uản lý TNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem xét, soạn Công văn yêu cầu 

chỉnh s a bổ sung trình Lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện, chỉnh s a , Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý 

hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép. Thời gian chờ tổ chức cá nhân giải trình, bổ sung đề án/báo cáo 

không tính vào thời gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục xem xét nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu chỉnh s a bổ sung hồ sơ. 

6.3. Trường hợp trả lại hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục  uản lý 

TNN xem xét giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả lại hồ sơ  trình Lãnh đạo Cục. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát 

hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ 

công;  PMC Bộ cập nhật và để chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem xét lý do trả hồ sơ: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngày 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 
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d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả lại hồ sơ. 

7. Bước 7. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ tài nguyên và Môi 

trường ban hành Giấy phép,  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước, VPMC Bộ có trách nhiệm phát hành, g i Giấy phép,  uyết định phê 

duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo hình thức trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp giấy phép theo quy định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- VPMC: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhận Giấy phép,  uyết định phê 

duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

8. Bước 8. Quản lý giấy phép 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhập thông tin Giấy phép đã cấp trên 

hệ thống phần mềm quản lý giấy phép tài nguyên nước của Bộ. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức phân công cho chuyên viên trực 

tiếp x  lý hồ sơ theo dõi giám sát và báo cáo, kiến nghị, trình lãnh đạo Cục về việc 

tuân thủ các quy định nội dung Giấy phép đã được cấp (trong đó bao gồm làm việc 

trực tiếp với đơn vị/tổ chức/cá nhân được cấp Giấy phép tại hiện trường  và tuân 

thủ các quy định khác về quan trắc, giám sát quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-

BTNMT ngày 07/11/2017 và báo cáo tình hình thực hiện giấy phép quy định tại 

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

c) Kết quả sản phẩm: 

Kết quả nhập đầy đủ thông tin dữ liệu giấy phép trên phần mềm quản lý Giấy 

phép; tổ chức theo dõi việc tuân thủ theo quy định. 

 



Phụ lục 2 

Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Sơ đồ quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 33 ngày 

 

 

  

 

 

 

                                                                             
                
 

                                                                                                 
                                                                                                       
         TB phí nếu tiếp nhận HS            
                                                                   
   

 

                                                                                    Bổ sung hồ sơ  
                                                                                                                                    

                                                                        Trả lại hồ sơ      
                              Hồ sơ bổ sung                                                          

 

                            

 

 

 

 

       

 

       
                                                  Bổ sung hồ sơ  

                                                                                                        
  Trả lại hồ sơ 
 
   Trả lại HS nếu chưa nộp phí  

 

      CHÚ GIẢI 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                             

bổ sung sau kiểm tra hợp lệ 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                                

bổ sung sau họp HĐ/theo yêu cầu Lãnh đạo Bộ 

Đối với trường hợp                               Bổ sung Hồ sơ 

trả lại HS                     
 Trả lại Hồ sơ 

 

VPMC Bộ (0,5 ngày) 

Đơn vị trực tiếp TĐ HS: kiểm tra 

hợp lệ pháp lý và nội dung đề 

án/báo cáo: (03 ngày) 

 

Thẩm định đề án/báo cáo/TCQ: (13 ngày) 

1. G i  B S  TNMT địa phương (nếu cần): (01 ngày  

2. Thành lập, tổ chức KS thực địa (nếu cần : (06 ngày) 

3. Thành lập, tổ chức Họp hội đồng thẩm định đề án, 

báo cáo, TCQ (nếu cần : (06 ngày) 

 

 P Cục tiếp nhận và trình Lãnh đạo Cục; 

Lãnh đạo Cục giao x  lý: (0,5 ngày  

 

Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép 

 (03 ngày) 

Tổ chức/cá nhân đề nghị CP 

(Bưu điện/trực tiếp/trực tuyến) 

Đơn trị trực tiếp TĐ HS: thẩm 

định HS bổ sung sau họp 

HĐ/sau khi Lãnh đạo Bộ yêu 

cầu: (06 ngày) 

 

Trình Bộ xem xét cấp giấy phép: (03 ngày) 

               - Kế hoạch - Tài chính: (01 ngày) 

               -  P Cục, Lãnh đạo Cục: (01 ngày) 

               -  ăn phòng Bộ: (01 ngày) 

 

Lãnh đạo Cục 

 (0,5 ngày) 

 

 P Cục  

(0,5 ngày) 

 

Đ
ạt
 y
êu
 c
ầu

 

 

Đ
ạt
 y
êu
 c
ầu

 

 

Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ cấp phép: Rà soát việc nộp 

phí TĐ; Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét phê duyệt 

(trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép : (02 ngày) 

 

 
Đơn vị trực 

tiếp TĐ HS: 

 (01 ngày) 
 

 

Lãnh đạo 

Cục (0,5 

ngày) 

 

 P MC Bộ  

(0,5 ngày) 

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt giấy phép 

(07 ngày) 
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B. Mô tả công việc 

Thời hạn giải quyết là ba mươi ba (33) ngày làm việc. Thời gian tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, s  dụng 

tài nguyên nước và hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (sau đây 

gọi chung là hồ sơ  quy định tại Điều 36 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa 

thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ  

Kể từ ngày nhận hồ sơ từ  ăn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (viết tắt là  PMC Bộ , Cục  uản lý tài nguyên nước (sau đây viết 

tắt là Cục  LTNN  xem xét, kiểm tra, x  lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận đầy đủ và chuyển hồ sơ tới đơn vị trực tiếp thẩm định để xử 

lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ, Lãnh đạo Cục  uản lý tài 

nguyên nước (sau đây viết tắt là Lãnh đạo Cục ,  ăn Phòng Cục  uản lý tài nguyên 

nước (sau đây viết tắt là  ăn phòng Cục . 

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức/cá nhân hoặc tiếp nhận 

qua đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 

kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ về thành phần theo quy định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ 

thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Cục  LTNN theo quy định, 

g i giấy hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

-  ăn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ  PMC Bộ và trình Lãnh đạo 

Cục xem xét phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ. 

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đây gọi 

là Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết: 01 ngày 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chuyển đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc trên dịch vụ công trực 

tuyến từ  PMC Bộ đến Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, thẩm định; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao 
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cho chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ; chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập 

nhật, x  lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến. 

1.2. Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có 

trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thẩm quyền cấp phép; kiểm tra 

tính hợp lệ của nội dung thực hiện lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, 

cá nhân liên quan và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ 

sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, s  dụng tài nguyên 

nước theo quy định; kiểm tra tính hợp lệ về pháp lý và nội dung chi tiết của đề án, 

báo cáo theo quy định hiện hành.  

Nếu hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu trên thì soạn văn bản trình Lãnh đạo 

Cục trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ  nếu hồ sơ không đủ cơ s  pháp lý để xem 

xét hoặc vì bất cứ lý do nào khác không thể xem xét cấp phép hoặc soạn thảo văn 

bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện và 

yêu cầu thời hạn phải nộp lại) hoặc chuyển sang bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn 

thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ 

sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Chuyên viên trực tiếp thẩm 

định hồ sơ cập nhật trạng thái trên hệ thống dịch vụ công để g i cho tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp phép. 

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 
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định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính pháp lý, lý do 

trả hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản và cập nhật trạng thái 

trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.4. Thông báo thu phí thẩm định nếu hồ sơ được tiếp nhận 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục,  ăn phòng Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và được tiếp nhận để tiếp tục thẩm định 

cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn Thông báo thu phí thẩm định dựa 

trên căn cứ biểu mục thu phí theo quy định của pháp luật hiện hành và theo mẫu 

thông báo thu phí thẩm định của Cục  LTNN.  ăn phòng Cục rà soát văn bản, ký 

thừa lệnh của Cục trư ng và phát hành văn bản cùng ngày. Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ cập nhật trạng thái trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và 

chuyển cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Thông báo nộp phí. 

2. Bước 2. Thẩm định đề án/báo cáo và hồ sơ tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước trong hồ sơ gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước (sau đây gọi chung là đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước)  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 
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định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Trong thời hạn mười ba (13  ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: dự thảo và trình văn bản g i S  Tài 

nguyên và Môi trường địa phương (viết tắt là S  TNMT địa phương  có công trình 

cho ý kiến về hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh cấp giấy phép thăm dò, khai thác, 

s  dụng tài nguyên nước (nếu cần . Nghiên cứu, kiểm tra các nội dung của đề 

án/báo cáo; đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp Hội đồng thẩm 

định (nếu cần); thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế công trình (nếu cần ; 

soạn thảo văn bản đề nghị bổ sung theo ý kiến của Đoàn khảo sát thực tế hoặc theo 

ý kiến của Hội đồng thẩm định; soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ nếu hồ sơ sau khi 

bổ sung ý kiến Đoàn khảo sát/Hội đồng thẩm định không đủ điều kiện để cấp phép 

(nêu rõ lý do trả lại hồ sơ ; hoặc chuyển sang bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ chức 

cá nhân giải trình, bổ sung đề án/báo cáo không tính vào thời gian thẩm định. 

2.1. Gửi văn bản tới Sở tài nguyên và Môi trường địa phương (nếu cần) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ 

soạn và trình Lãnh đạo Cục văn bản g i lấy ý kiến S  TNMT địa phương đề nghị 

cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác, s  dụng tài 

nguyên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản g i S  TNMT địa phương. 

2.2. Thành lập Đoàn khảo sát và tổ chức khảo sát thực địa (nếu cần)  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, thành viên Đoàn khảo sát. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét, đề xuất tổ chức 

khảo sát thực địa (nếu cần thiết .  

- Trư ng Đoàn khảo sát có trách nhiệm ký biên bản khảo sát và chịu trách 

nhiệm về những nội dung được ghi nhận tại biên bản khảo sát. 
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b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm trình dự thảo quyết định 

thành lập Đoàn khảo sát thực tế (đoàn công tác  của Cục  LTNN (trong đó nêu rõ 

mục đích của việc khảo sát thực tế, thành phần Đoàn khảo sát, thời gian khảo sát  

và liên hệ với các thành viên đoàn.  

- Lãnh đạo Cục ký Quyết định thành lập Đoàn khảo sát.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày được ký.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm tổ chức cho Đoàn khảo sát 

thực hiện việc khảo sát thực địa, lập biên bản khảo sát (biên bản có chữ ký của đại 

diện đơn vị/tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép, đại diện Cục  LTNN và đại diện 

các cơ quan   địa phương thuộc thành Đoàn khảo sát , soạn và trình Lãnh đạo Cục 

văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến của Đoàn khảo sát hoặc văn bản trả hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả hồ sơ ; trường hợp đề án/báo cáo đạt yêu cầu sẽ thực hiện các 

bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ chức cá nhân giải trình, bổ sung không tính vào 

thời gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Đoàn khảo sát: 05 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 uyết định thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức đi kiểm tra, lập biên bản kiểm tra; 

văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ. 

2.3. Họp Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo (nếu cần) 

2.3.1. Dự thảo và trình k  Quyết định thành lập Hội đồng  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm  

định hồ sơ.  

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm về thành phần hội đồng và các tổ chức, cá 

nhân được lấy ý kiến theo quy định. 

- Cục  LTNN phối hợp với Thủ trư ng các đơn vị liên quan trong Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xem xét đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước và chịu trách nhiệm về việc c  đại diện tham gia Hội đồng và về 

đại diện được c .  

- Các đơn vị liên quan trong Bộ Tài nguyên và Môi trường được xin ý kiến 

về đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có trách 

nhiệm phản hồi bằng văn bản về Cục  LTNN trong thời gian quy định.  
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b) Mô tả công việc:  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét các nội dung 

chính của đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; dự 

kiến thành viên hội đồng, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến. 

- Số lượng Ủy viên hội đồng từ 11 đến 13 thành viên (trong đó bao gồm đại 

diện Lãnh đạo Cục  LTNN, đại diện Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ và các đơn 

vị liên quan của Cục  TLNN, đại diện các đơn vị liên quan trong Bộ, đại diện các 

cơ quan địa phương nơi có công trình đề nghị cấp phép, chuyên gia có chuyên môn 

phù hợp . 

- Sau khi rà soát, nghiên cứu kỹ đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm dự thảo 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước và trình Lãnh đạo Cục. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 uyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước. 

2.3.2. Họp hội đồng thẩm định đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ,  ăn phòng Cục, các ủy viên hội đồng thẩm định. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo dự thảo giấy mời họp,  ăn 

phòng Cục rà soát và và ký thừa lệnh Cục trư ng giấy mời họp. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức g i giấy mời tới tổ chức/cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép và các thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức g i hồ sơ, tài liệu họp tới các 

thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tư vấn, xem xét, đánh giá nội dung của đề 

án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác, s  dụng tài nguyên nước.   

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm lập biên bản và soạn thảo 

văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định hoặc văn bản 

trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục; trường hợp Hội đồng 
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thẩm định thông qua không phải s a chữa bổ sung, đề án/báo cáo đạt yêu cầu sẽ 

thực hiện các bước tiếp theo. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ,  ăn phòng Cục (giấy mời họp : 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (g i hồ sơ tài liệu cho từng thành viên : 

01 ngày. 

- Thành viên Hội đồng nghiên cứu và cho ý kiến về đề án/báo cáo: 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, các thành viên Hội đồng (họp Hội đồng, 

lập biên bản họp): 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo Cục (văn bản yêu cầu bổ sung 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ : 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy mời họp Hội đồng; hồ sơ tài liệu họp; biên bản họp Hội đồng, văn bản bổ 

sung, hoàn thiện hoặc văn bản trả hồ sơ. 

3. Bước 3. Thẩm định lại hồ sơ hoàn thiện, bổ sung sau họp Hội 

đồng/theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian bẩy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ 

 PMC Bộ của đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn thiện sau ý kiến của 

Đoàn khảo sát hoặc Hội đồng thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ kiểm 

tra, thẩm định nội dung bổ sung, hoàn chỉnh của đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác khai thác, s  dụng tài nguyên nước, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình 

cấp phép thì chuyển sang bước tiếp theo;  

Trong trường hợp sau khi kiểm tra, hồ sơ cần phải tiếp tục bổ sung hoàn 

thiện thì Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn văn bản đề nghị bổ sung hoặc 

không đủ điều kiện cấp phép thì soạn văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ 

sơ) trình Lãnh đạo Cục ký, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản 

cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC 

Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (kiểm tra hồ sơ : 06 ngày. 

- Lãnh đạo Cục (ký văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại : 0,5 ngày. 
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-  PMC Bộ (chuyển văn bản tới đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép : 

0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại. 

4. Bước 4. Rà soát nghĩa vụ nộp phí thẩm định, chuẩn bị hồ sơ trình Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02  ngày làm việc kể từ ngày thẩm định hồ sơ đạt yêu 

cầu, đủ điều kiện trình cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ rà soát việc hoàn 

thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định cấp phép của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chưa nộp phí thẩm định thì soạn văn bản trả 

lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ  và trình Lãnh đạo Cục ký ban hành; Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản và cập nhật trạng thái trên hệ thống 

dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm 

định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét cấp phép 

gồm: dự thảo Tờ trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, tổng hợp các 

vấn đề cốt lõi liên quan đến đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước từ kết quả khảo sát thực địa khu vực công trình, kết quả họp Hội 

đồng thẩm định đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

và các ý kiến của cá nhân, tổ chức liên quan; dự thảo Giấy phép gia hạn, điều chỉnh 

thăm dò, khai thác, s  dụng tài nguyên nước, dự thảo  uyết định tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Trong trường hợp tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ 

nộp phí thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày (để chuẩn bị hồ sơ trình 

Bộ . 

- Trong trường hợp tổ chức/cá nhân chưa nộp phí: Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ: 01 ngày (soạn văn bản trả lại ; Lãnh đạo Cục: 01 ngày (xem xét ký văn bản . 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ k m theo dự thảo Giấy phép,  uyết định phê duyệt 

tiền cấp quyền khai thác, s  dụng tài nguyên nước hoặc văn bản trả lại hồ sơ. 

5. Bước 5. Trình Bộ xem xét cấp Giấy phép gia hạn, điều chỉnh, Quyết 

định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác, sử dụng nước 
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a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, 

Phòng Kế hoạch Tài chính, Lãnh đạo Cục,  ăn phòng Cục,  ăn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Phòng Kế hoạch -Tài chính có trách nhiệm thẩm tra kết quả thẩm định hồ sơ 

tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ và 

g i lại Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ để trình. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm 

định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến đề án/báo cáo/hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước;  ăn phòng Cục rà soát và trình Lãnh đạo Cục;  

Lãnh đạo Cục xem xét ký Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ,  ăn phòng Cục chuyển hồ sơ 

lên  ăn phòng Bộ. 

-  ăn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Giấy 

phép và  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Phòng Kế hoạch -Tài chính: 01 ngày 

-  ăn phòng Cục rà soát phiếu trình, Lãnh đạo Cục xem xét ký trình Bộ: 01 

ngày. 

-  ăn phòng Bộ rà soát: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình k m theo dự thảo Giấy phép gia hạn, điều chỉnh,  uyết định phê duyệt 

tiền cấp quyền khai thác, s  dụng tài nguyên nước để trình Bộ xem xét ký ban hành. 

6. Bước 6. Lãnh đạo Bộ phê duyệt Giấy phép gia hạn, điều chỉnh, Quyết 

định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoặc bổ sung 

hoặc trả lại hồ sơ 

6.1. Trường hợp hồ sơ được phê duyệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, Lãnh đạo Cục,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian bẩy (07) ngày làm việc Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy 

phép gia hạn, điều chỉnh,  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Bộ ký ban hành Giấy phép gia hạn, điều chỉnh,  uyết định phê 
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duyệt tiền cấp quyền khai thác, s  dụng tài nguyên nước: 07 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy phép,  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền.  

6.2. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh s a bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả hồ sơ về Cục 

 uản lý TNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem xét, soạn công văn yêu cầu chỉnh 

s a bổ sung trình Lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện chỉnh s a . Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản và cập nhật trạng thái trên hệ thống dịch vụ 

công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Thời 

gian chờ tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung đề án/báo cáo không tính vào thời 

gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày 

- Lãnh đạo Cục xem xét nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu chỉnh s a bổ sung hồ sơ. 

6.3. Trường hợp trả lại hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục  uản lý 

TNN xem xét giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả lại hồ sơ  trình Lãnh đạo Cục. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát 

hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ 

công;  PMC Bộ cập nhật và để chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem xét lý do trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 
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-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả hồ sơ. 

7. Bước 7. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ tài nguyên và Môi 

trường ban hành Giấy phép gia hạn, điều chỉnh,  uyết định phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước, VPMC Bộ có trách nhiệm phát hành g i Giấy 

phép,  uyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo hình 

thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến 

cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép theo quy định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- VPMC: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhận Giấy phép,  uyết định phê 

duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

8. Bước 8. Quản lý giấy phép 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhập thông tin Giấy phép đã cấp trên 

hệ thống phần mềm quản lý giấy phép tài nguyên nước của Bộ. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức phân công cho chuyên viên trực 

tiếp x  lý hồ sơ theo dõi giám sát và báo cáo, kiến nghị, trình lãnh đạo Cục về việc 

tuân thủ các quy định nội dung giấy phép đã được cấp (trong đó bao gồm làm việc 

trực tiếp với đơn vị/tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép tại hiện trường  và tuân 

thủ các quy định khác về quan trắc, giám sát quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-

BTNMT ngày 07/11/2017 và báo cáo tình hình thực hiện giấy phép quy định tại 

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

c) Kết quả sản phẩm: 

Kết quả nhập đầy đủ thông tin dữ liệu giấy phép trên phần mềm quản lý giấy 

phép; tổ chức theo dõi việc tuân thủ theo quy định. 



Phụ lục 3 

Quy trình cấp lại giấy phép giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Sơ đồ quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 17 ngày 
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      CHÚ GIẢI 
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bổ sung sau kiểm tra hợp lệ 
 

Đối với trường hợp HS phải 
bổ sung sau thẩm định         
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Đơn vị trực tiếp thẩm định HS: kiểm tra hồ 

sơ cấp lại: (03 ngày) 

Trả kết quả giải qu ết hồ sơ cấp phép 

 (03 ngày) 

Tổ chức/cá nhân đề nghị CP 

(Bưu điện/trực tiếp/trực tu ến) 

Trình Bộ xem xét cấp lại Giấ  phép: (03 ngày) 

               - VP Cục, Lãnh đạo Cục: (02 ngày) 

               - Văn phòng Bộ: (01 ngày) 

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, phê du ệt, cấp lại 
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(01 ngày) 
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B. Mô tả công việc 

Thời hạn giải qu ết là mười bả  (17) ngày làm việc. Thời gian tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấ  phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước (sau đâ  gọi chung là hồ sơ) qu  định tại Điều 35 Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngà  27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, thời hạn giải qu ết 

được hiểu là thời gian tối đa thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ  

Kể từ ngà  nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài ngu ên 

và Môi trường (viết tắt là VPMC Bộ), Cục  uản lý tài ngu ên nước (sau đâ  viết 

tắt là Cục  LTNN) xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận đầy đủ và chuyển hồ sơ tới đơn vị trực tiếp thẩm định để xử 

lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ, Lãnh đạo Cục  uản lý tài 

ngu ên nước (sau đâ  viết tắt là Lãnh đạo Cục), Văn Phòng Cục  uản lý tài ngu ên 

nước (sau đâ  viết tắt là Văn phòng Cục). 

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức/cá nhân hoặc tiếp nhận 

qua đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ công trực tu ến; 

kiểm tra đầ  đủ thành phần hồ sơ theo qu  định của pháp luật; trường hợp hồ sơ 

chưa đầ  đủ về thành phần theo qu  định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầ  đủ 

thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và chu ển hồ sơ đến Cục  LTNN theo qu  định, 

gửi giấ  hẹn trả kết quả giải qu ết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Văn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầ  đủ từ VPMC Bộ và trình Lãnh đạo 

Cục xem xét phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ. 

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đâ  gọi 

là Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết: 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

- Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chu ển đầ  đủ theo hình thức trực tiếp hoặc trên dịch vụ công trực 

tu ến từ VPMC Bộ đến Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, thẩm định; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao 

cho chu ên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ; chu ên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập 
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nhật, xử lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công. 

1.2. Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời hạn ba (03) ngà  làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tiến 

hành kiểm tra tính hợp lệ về pháp lý đối với toàn bộ hồ sơ cấp lại theo qu  định 

hiện hành; soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ) hoặc soạn thảo 

văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện 

và  êu cầu thời hạn phải nộp lại); hoặc chu ển sang bước tiếp theo. Thời gian chờ 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời 

gian thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn 

thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ 

sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Chu ên viên trực tiếp thẩm 

định hồ sơ cập nhật văn bản trên hệ thống dịch vụ công trực tu ến hoặc phát hành 

văn bản giấ  gửi VPMC Bộ gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  

định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính pháp lý, lý do 

trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  định.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngà  và cập nhật 

trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và để chu ển 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 
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- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

2. Bước 2. Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Trong thời hạn một (01) ngà  làm việc, kể từ ngà  nhận hồ sơ đầ  đủ và 

hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ thẩm định hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ điều 

kiện cấp phép thì soạn và trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản 

đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn 

bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, 

VPMC Bộ cập nhật và để chu ển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả lại hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo 

qu  định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính pháp lý, lý do 

trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  định.  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3. Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02) ngà  làm việc kể từ ngà  thẩm định hồ sơ đạt  êu 

cầu, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký gồm: 

dự thảo Tờ trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, tổng hợp các vấn 

đề cốt lõi liên quan đến hồ sơ cấp lại; dự thảo Giấ  phép cấp lại thăm dò, khai thác, 
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sử dụng tài nguyên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ kèm theo dự thảo Giấ  phép. 

 Bước 4. Trình Bộ xem xét cấp lại giấy phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục, Văn phòng Cục, Văn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm 

định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến hồ sơ cấp lại; Văn phòng Cục rà 

soát và trình Lãnh đạo Cục xem xét ký Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ, Văn phòng Cục 

chu ển hồ sơ lên Văn phòng Bộ. 

- Văn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Giấ  

phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Văn phòng Cục rà soát và trình Lãnh đạo Cục xem xét ký trình Bộ: 02 

ngày. 

- Văn phòng Bộ rà soát: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình kèm theo dự thảo Giấ  phép cấp lại. 

5. Bước 5. Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy phép cấp lại hoặc trả lại 

hồ sơ 

5.1. Trường hợp hồ sơ được phê duyệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, Lãnh đạo Cục, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03) ngà  làm việc Lãnh đạo Bộ xem xét phê du ệt Giấ  

phép cấp lại. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Bộ ký ban hành Giấ  phép: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 
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Giấ  phép cấp lại.  

5.2. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả hồ sơ về Cục 

 uản lý TNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem xét, soạn công văn  êu cầu chỉnh 

sửa bổ sung trình Lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện chỉnh sửa), Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ 

sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và để chu ển tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép. Thời gian chờ tổ chức cá nhân giải trình, bổ sung hồ sơ không 

tính vào thời gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục xem xét nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngà . 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản  êu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ. 

5.3. Trường hợp trả lại hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt  êu cầu Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục  uản lý 

TNN xem xét giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát 

hành văn bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ 

công; VPMC Bộ cập nhật và để chu ển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem xét lý do trả hồ sơ: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngà . 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 



 7 

Văn bản trả hồ sơ. 

6. Bước 6. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03 ngà ) làm việc, kể từ khi Bộ tài ngu ên và Môi 

trường ban hành Giấ  phép cấp lại, VPMC Bộ có trách nhiệm phát hành gửi Giấ  

phép theo hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên cổng dịch vụ 

công trực tu ến cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấ  phép theo qu  định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- VPMC Bộ: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhận Giấy phép. 

7. Bước 7. Quản lý Giấy phép 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhập thông tin Giấ  phép đã cấp trên 

hệ thống phần mềm quản lý giấ  phép tài ngu ên nước của Bộ. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức phân công cho chu ên viên trực 

tiếp xử lý hồ sơ theo dõi giám sát và báo cáo, kiến nghị, trình Lãnh đạo Cục về 

việc tuân thủ các qu  định nội dung Giấ  phép đã được cấp (trong đó bao gồm làm 

việc trực tiếp với đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp giấ  phép tại hiện trường) và 

tuân thủ các qu  định khác về quan trắc, giám sát qu  định tại Thông tư số 

47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 và báo cáo tình hình thực hiện giấ  phép 

qu  định tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài 

ngu ên và Môi trường. 

c) Kết quả sản phẩm: 

Kết quả nhập đầ  đủ thông tin dữ liệu giấ  phép trên phần mềm quản lý giấ  

phép; tổ chức theo dõi việc tuân thủ theo qu  định. 

 

  

 



Phụ lục 4 

Quy trình cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Sơ đồ quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 40 ngày 
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                                                  Bổ sung hồ sơ  

                                                                                                        
  Trả lại hồ sơ 
 
 Trả lại HS nếu chưa nộp phí 
  

      CHÚ GIẢI 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                               

bổ sung sau kiềm tra hợp lệ 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                                 
bổ sung sau họp HĐ/theo                                                                                                  Bổ sung hồ sơ 

yêu cầu lãnh đạo Bộ                    

Đối với trường hợp trả lại HS           Trả lại hồ sơ 

VPMC Bộ (0,5 ngày) 

Đơn vị trực tiếp TĐ HS: kiểm tra 

hợp lệ pháp lý và nội dung đề 

án/báo cáo: (05 ngày) 

 

Thẩm định đề án/báo cáo: (18 ngày) 

1  G i  B S  TNMT địa phương (nếu cần): (01 ngày  

2. Thành lập, tổ chức KS thực địa (nếu cần : (08 ngày) 

3. Thành lập, tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án, 

báo cáo (nếu cần : (09 ngày) 

 

 P Cục tiếp nhận và trình Lãnh đạo Cục; 

Lãnh đạo Cục giao x  lý: (0,5 ngày) 

 

 

Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép 

 (03 ngày) 

Tổ chức/cá nhân đề nghị CP 

(Bưu điện/trực tiếp/trực tuyến  

Đơn trị trực tiếp TĐ HS: 

thẩm định HS bổ sung sau 

họp HĐ/sau khi Lãnh đạo Bộ 

yêu cầu: (06 ngày  

 

Trình Bộ xem xét cấp Giấy phép: (03 ngày) 

               -  P Cục, Lãnh đạo Cục: (02 ngày) 

               -  ăn phòng Bộ: (01 ngày) 

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt Giấy phép 

(07 ngày) 
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(0,5 ngày) 
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Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ cấp phép: Rà soát việc nộp 

phí TĐ; Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét phê duyệt 

(trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép : (02 ngày  

 
Đơn vị trực 

tiếp TĐ HS: 

 (01 ngày) 
 

 
Lãnh đạo 

Cục 

 (0,5 ngày) 

 

 P MC Bộ  

(0,5 ngày) 

 

Lãnh đạo Cục 

 (0,5 ngày) 
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B. Mô tả công việc 

Thời hạn giải quyết là bốn mươi (40) ngày làm việc. Thời gian tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (sau đây gọi 

chung là hồ sơ  quy định tại Điều 35 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ, thời hạn giải quyết được hiểu là thời gian tối đa thực 

hiện, cụ thể như sau: 

1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ  

Kể từ ngày nhận hồ sơ từ  ăn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (viết tắt là  PMC Bộ , Cục  uản lý tài nguyên nước (sau đây viết 

tắt là Cục  LTNN  xem xét, kiểm tra, x  lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận đầy đủ và chuyển hồ sơ tới đơn vị trực tiếp thẩm định để xử 

lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm:  PMC Bộ, Lãnh đạo Cục  uản lý tài 

nguyên nước (sau đây viết tắt là Lãnh đạo Cục ,  ăn Phòng Cục  uản lý tài nguyên 

nước (sau đây viết tắt là  ăn phòng Cục   

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức, cá nhân hoặc tiếp nhận 

qua đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 

kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ về thành phần theo quy định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ 

thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Cục QLTNN theo quy định, 

g i giấy hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép  

-  ăn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ  PMC Bộ và trình Lãnh đạo 

Cục xem xét phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ  

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đây gọi 

là Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết: 01 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chuyển đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc trên dịch vụ công trực 

tuyến từ  PMC Bộ đến Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, thẩm định; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao 

cho chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ; chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập 
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nhật, x  lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công  

1.2. Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có 

trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thẩm quyền cấp phép; kiểm tra 

tính hợp lệ của nội dung thực hiện lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, 

cá nhân liên quan và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập đề án/báo cáo xả nước 

thải vào nguồn nước (sau đây gọi chung là đề án/báo cáo  theo quy định; kiểm tra 

tính hợp lệ về pháp lý và nội dung chi tiết của đề án/báo cáo theo quy định hiện 

hành.  

Nếu hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu trên thì soạn văn bản trình Lãnh đạo 

Cục trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ  nếu hồ sơ không đủ cơ s  pháp lý để xem 

xét hoặc vì bất cứ lý do nào khác không thể xem xét cấp phép hoặc soạn thảo văn 

bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện và 

yêu cầu thời hạn phải nộp lại) hoặc chuyển sang bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 05 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn 

thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ,  PMC Bộ  

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ 

hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ 

phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch 

vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép  

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về tính 

pháp lý, lý do trả hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định  

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính pháp lý, lý do 
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trả hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định   

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật 

trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chuyển tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép.  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  

1.4. Thông báo thu phí thẩm định nếu hồ sơ được tiếp nhận 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục,  ăn phòng Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ  

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và được tiếp nhận để tiếp tục thẩm định 

cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thông báo thu phí thẩm định dựa 

trên căn cứ biểu mục thu phí theo quy định của pháp luật hiện hành và theo mẫu 

thông báo thu phí thẩm định của Cục  LTNN   ăn phòng Cục rà soát văn bản, ký 

thừa lệnh của Cục trư ng và phát hành văn bản cùng ngày. Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ 

cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục,  ăn phòng Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Thông báo nộp phí  

2. Bước 2. Thẩm định đề án/báo cáo  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Trong thời hạn mười tám (18  ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: dự thảo và trình văn bản g i S  Tài 

nguyên và Môi trường địa phương (viết tắt là S  TNMT địa phương  nơi có công 
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trình để cho ý kiến góp ý về hồ sơ (nếu cần . Nghiên cứu, kiểm tra các nội dung 

của đề án/báo cáo; đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp Hội đồng 

thẩm định (nếu cần); thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế công trình (nếu 

cần ; soạn thảo văn bản đề nghị bổ sung theo ý kiến của Đoàn khảo sát thực tế 

hoặc theo ý kiến của hội đồng thẩm định; soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ nếu hồ sơ 

sau khi bổ sung ý kiến Đoàn khảo sát/Hội đồng thẩm định không đủ điều kiện để 

cấp phép (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ ; hoặc chuyển sang bước tiếp theo  Thời gian 

chờ tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung đề án/báo cáo không tính vào thời gian 

thẩm định  

2.1. Gửi văn bản tới Sở tài nguyên và Môi trường địa phương (nếu cần) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ 

soạn và trình Lãnh đạo Cục văn bản g i lấy ý kiến S  TNMT địa phương đề nghị 

cho ý kiến đối với hồ sơ (nếu cần . 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản g i S  Tài nguyên và Môi trường địa phương. 

2.2. Thành lập Đoàn khảo sát và tổ chức khảo sát thực địa (nếu cần)  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, thành viên Đoàn khảo sát. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét, đề xuất tổ chức 

khảo sát thực địa (nếu cần).  

- Trư ng Đoàn khảo sát có trách nhiệm ký biên bản khảo sát và chịu trách 

nhiệm về những nội dung được ghi nhận tại biên bản khảo sát  

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm trình dự thảo Quyết định 

thành lập Đoàn khảo sát thực tế của Cục  LTNN (trong đó nêu rõ mục đích của 

việc khảo sát thực tế, thành phần Đoàn khảo sát, thời gian khảo sát  và liên hệ với 

các thành viên đoàn.  
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- Lãnh đạo Cục ký Quyết định thành lập Đoàn khảo sát.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày được ký   

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm tổ chức cho Đoàn khảo sát 

thực hiện việc khảo sát thực địa, lập biên bản khảo sát (biên bản có chữ ký của đại 

diện đơn vị/tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép, đại diện Cục  LTNN và đại diện 

các cơ quan   địa phương thuộc thành phần Đoàn khảo sát , soạn và trình Lãnh 

đạo Cục văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến của Đoàn khảo sát hoặc văn bản trả 

lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ ; trường hợp đề án/báo cáo đạt yêu cầu sẽ thực 

hiện các bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung không 

tính vào thời gian thẩm định  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Đoàn khảo sát: 07 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 uyết định thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức đi kiểm tra, lập biên bản kiểm tra; 

văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại hồ sơ  

2.3. Họp Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo (nếu cần) 

2.3.1. Dự thảo và trình k  Quyết định thành lập hội đồng  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm  

định hồ sơ   

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm về thành phần hội đồng và các tổ chức, cá 

nhân được lấy ý kiến theo quy định  

- Cục  LTNN phối hợp với Thủ trư ng các đơn vị liên quan trong Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xem xét đề án/báo cáo và chịu trách nhiệm về việc c  đại 

diện tham gia Hội đồng và về đại diện được c    

- Các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường được lấy ý kiến về đề 

án/báo cáo có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản về Cục  LTNN trong thời gian 

quy định   

b) Mô tả công việc:  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét các nội dung chính 

của đề án/báo cáo; dự kiến thành viên Hội đồng; tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến  

- Số lượng Ủy viên hội đồng từ 11 đến 13 thành viên (trong đó bao gồm đại 

diện Lãnh đạo Cục  LTNN, đại diện Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ và các đơn 
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vị liên quan của Cục  TLNN, đại diện các đơn vị liên quan trong Bộ, đại diện các 

cơ quan địa phương nơi có công trình đề nghị cấp phép, chuyên gia có chuyên môn 

phù hợp   

- Sau khi rà soát, nghiên cứu kỹ đề án/báo cáo, Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ có trách nhiệm dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án/báo 

cáo và trình Lãnh đạo Cục  LTNN. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 uyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo. 

2.3.2. Họp hội đồng thẩm định đề án/báo cáo (sau đây gọi là Hội đồng 

thẩm định) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ,  ăn phòng Cục, các Ủy viên hội đồng thẩm định  

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo dự thảo giấy mời họp, Văn 

phòng Cục rà soát và ký thừa lệnh Cục trư ng giấy mời họp. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức g i giấy mời tới tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép và các thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức g i hồ sơ, tài liệu họp tới các 

thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tư vấn, xem xét, đánh giá nội dung của đề 

án/báo cáo. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm lập biên bản và soạn thảo 

văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định hoặc văn bản 

trả hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục; trường hợp Hội đồng thẩm 

định thông qua không phải s a chữa bổ sung, đề án/báo cáo đạt yêu cầu sẽ thực 

hiện các bước tiếp theo  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ,  ăn phòng Cục (giấy mời họp : 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (g i hồ sơ tài liệu cho từng thành viên : 

01 ngày. 
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- Thành viên Hội đồng nghiên cứu và cho ý kiến về đề án/báo cáo: 04 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, các thành viên Hội đồng (họp Hội đồng, 

lập biên bản họp): 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo Cục (văn bản yêu cầu bổ sung 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ : 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy mời họp Hội đồng; hồ sơ tài liệu họp; biên bản họp Hội đồng, văn bản bổ 

sung, hoàn thiện hoặc văn bản trả lại hồ sơ  

3. Bước 3. Thẩm định lại hồ sơ hoàn thiện, bổ sung sau họp Hội 

đồng/theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục,  PMC Bộ  

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian bẩy (07  ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ 

 PMC Bộ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn thiện sau ý kiến Đoàn khảo 

sát hoặc Hội đồng thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ kiểm tra, thẩm định 

nội dung bổ sung, hoàn chỉnh của đề án/báo cáo, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình cấp 

phép thì chuyển sang bước tiếp theo.  

Trong trường hợp sau khi kiểm tra, hồ sơ cần phải tiếp tục bổ sung hoàn 

thiện tiếp thì Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn văn bản đề nghị yêu cầu bổ 

sung hoặc không đủ điều kiện cấp phép thì soạn văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do 

trả lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục ký, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành 

văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, 

 PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (kiểm tra hồ sơ : 06 ngày. 

- Lãnh đạo Cục (ký văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại : 0,5 ngày 

-  PMC Bộ (chuyển văn bản tới tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép : 0,5 ngày 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại hồ sơ  

4. Bước 4. Rà soát nghĩa vụ nộp phí thẩm định, chuẩn bị hồ sơ trình Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục,  PMC Bộ. 
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b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02  ngày làm việc kể từ ngày thẩm định hồ sơ đạt yêu 

cầu, đủ điều kiện trình cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ rà soát việc hoàn 

thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định cấp phép của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép  

Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chưa nộp phí thẩm định thì soạn văn bản trả 

lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ  và trình Lãnh đạo Cục ký ban hành, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý 

hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép. 

Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm 

định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ xem xét 

cấp phép gồm: dự thảo Tờ trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, 

tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến đề án/báo cáo từ kết quả khảo sát thực 

địa khu vực công trình, kết quả họp Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo và các ý 

kiến của tổ chức/cá nhân liên quan; dự thảo Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Trong trường hợp tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa 

vụ nộp phí thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày (để chuẩn bị hồ 

sơ trình Lãnh đạo Bộ . 

- Trong trường hợp tổ chức/cá nhân chưa nộp phí: Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ: 01 ngày (soạn văn bản trả lại hồ sơ ; Lãnh đạo Cục: 01 ngày (xem xét 

ký văn bản . 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ kèm theo dự thảo Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước, văn bản trả lại hồ sơ  

5. Bước 5. Trình Bộ xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục,  ăn phòng Cục,  ăn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

 - Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm 

định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến đề án/báo cáo;  ăn phòng Cục rà 

soát và trình Lãnh đạo Cục xem xét ký Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ, Văn phòng Cục 

chuyển hồ sơ lên Văn phòng Bộ. 
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-  ăn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

-  ăn phòng Cục rà soát, Lãnh đạo Cục xem xét ký trình Lãnh đạo Bộ: 02 

ngày. 

-  ăn phòng Bộ rà soát: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình kèm theo dự thảo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước để trình 

Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành  

6. Bước 6. Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước hoặc bổ sung hoặc trả lại hồ sơ 

6.1. Trường hợp hồ sơ được phê duyệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, Lãnh đạo Cục,  PMC Bộ  

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian bẩy (07) ngày làm việc, Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

Lãnh đạo Bộ ký ban hành giấy phép: 07 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.  

6.2. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh s a bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả hồ sơ về Cục 

QLTNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem xét, soạn công văn yêu cầu chỉnh 

s a bổ sung trình Lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện chỉnh s a , Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ 

sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp phép. Thời gian chờ tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung đề án/báo cáo 

không tính vào thời gian thẩm định  
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c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục xem xét nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu chỉnh s a, bổ sung hồ sơ. 

6.3. Trường hợp trả lại hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục  uản lý 

TNN xem xét giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả lại hồ sơ  trình Lãnh đạo Cục. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát 

hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ 

công,  PMC Bộ cập nhật và để chuyển tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem xét lý do trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả lại hồ sơ  

7. Bước 7. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03) ngày làm việc, kể từ khi Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, VPMC Bộ có trách 

nhiệm phát hành, g i Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo hình thức trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến cho tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép theo quy định  

c) Thời hạn giải quyết: 
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- VPMC Bộ: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép nhận Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

8. Bước 8. Quản lý giấy phép 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhập thông tin Giấy phép đã cấp trên 

hệ thống phần mềm quản lý giấy phép tài nguyên nước của Bộ  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức phân công cho chuyên viên trực 

tiếp x  lý hồ sơ theo dõi giám sát và báo cáo, kiến nghị, trình Lãnh đạo Cục về việc 

tuân thủ các quy định nội dung giấy phép đã được cấp (trong đó bao gồm làm việc 

trực tiếp với tổ chức/cá nhân được cấp Giấy phép tại hiện trường  và tuân thủ các 

quy định khác về quan trắc, giám sát quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT 

ngày 07/11/2017 và báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép theo quy định tại Thông 

tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

c) Kết quả sản phẩm: 

Kết quả nhập đầy đủ thông tin dữ liệu Giấy phép trên phần mềm quản lý giấy 

phép; tổ chức theo dõi việc tuân thủ theo quy định  

 

  

 



Phụ lục 5 

Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước         
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Sơ đồ Quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 33 ngày 

 

 

  

 

 

 

                                                                             
                
 

                                                                                                 
                                                                                                       
         TB phí nếu tiếp nhận HS            
                                                                   
   

 

                                                                                    Bổ sung hồ sơ  
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                              Hồ sơ bổ sung                                                          

 

                            

 

 

 

 

       

 

       
                                                  Bổ sung hồ sơ  

                                                                                                        
  Trả lại hồ sơ 
 
   Trả lại HS nếu chưa nộp phí  

 

      CHÚ GIẢI 

Đối với trường hợp  HS  phải                                                                                                                                                                             

bổ sung sau kiểm tra hợp lệ 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                                 
bổ sung sau họp HĐ/theo yêu cầu lãnh đạo Bộ           Bổ sung hồ sơ 

Đối với trường hợp              
trả lại HS   Trả lại hồ sơ 

 

VPMC Bộ (0,5 ngày) 

Đơn vị trực tiếp TĐ HS: kiểm tra 

hợp lệ pháp lý và nội dung đề 

án/báo cáo: (03 ngày) 

 

Thẩm định đề án/báo cáo/TCQ: (13 ngày) 

1  G i  B S  TNMT địa phương (nếu cần): (01 ngày  

2. Thành lập, tổ chức KS thực địa (nếu cần : (06 ngày) 

3. Thành lập, tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án, 

báo cáo, TCQ (nếu cần : (06 ngày) 

 

 P Cục tiếp nhận và trình Lãnh đạo Cục; 

Lãnh đạo Cục giao x  lý: (0,5 ngày  

 

Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép 

 (03 ngày) 

Tổ chức/cá nhân đề nghị CP 

(Bưu điện/trực tiếp/trực tuyến  

Đơn trị trực tiếp TĐ HS: 

thẩm định HS bổ sung sau 

họp HĐ/sau khi Lãnh đạo 

Bộ yêu cầu: (06 ngày  

 

 

Trình Bộ xem xét cấp Giấy phép: (03 ngày) 

               -  P Cục, Lãnh đạo Cục: (01 ngày) 

               -  ăn phòng Bộ: (01 ngày) 

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt Giấy phép 

(07 ngày) 

 

Lãnh đạo Cục 

 (0,5 ngày) 

 

 P Cục  

(0,5 ngày) 
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Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ cấp phép: Rà soát việc nộp 

phí TĐ; Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét phê duyệt 

(trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép : (02 ngày  

 

 
Đơn vị trực 

tiếp TĐ HS: 

 (01 ngày) 
 

 

Lãnh đạo 

Cục (0,5 

ngày) 

 

 P MC Bộ  

(0,5 ngày) 
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B. Mô tả công việc 

Thời hạn giải quyết là ba mươi ba (33) ngày làm việc. Thời gian tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước (sau đây gọi chung là hồ sơ  quy định tại Điều 36 Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, thời hạn giải quyết 

được hiểu là thời gian tối đa thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ  

Kể từ ngày nhận hồ sơ từ  ăn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (viết tắt là VPMC Bộ , Cục  uản lý tài nguyên nước (sau đây viết 

tắt là Cục  LTNN  xem xét, kiểm tra, x  lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận đầy đủ và chuyển hồ sơ tới đơn vị trực tiếp thẩm định để xử 

lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm:  PMC Bộ, Lãnh đạo Cục  uản lý tài 

nguyên nước (sau đây viết tắt là Lãnh đạo Cục ,  ăn Phòng Cục  uản lý tài nguyên 

nước (sau đây viết tắt là  ăn phòng Cục   

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức/cá nhân hoặc tiếp nhận 

qua đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 

kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ về thành phần theo quy định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ 

thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Cục QLTNN theo quy định, 

g i giấy hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép  

-  ăn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ  PMC Bộ và trình Lãnh đạo 

Cục xem xét phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ  

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đây gọi 

là Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết: 01 ngày 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chuyển đầy đủ theo hình thức trực tiếp hoặc trên dịch vụ công trực 

tuyến từ  PMC Bộ đến Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, thẩm định; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao 

cho chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ; chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập 
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nhật, x  lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công  

1.2. Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có 

trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thẩm quyền cấp phép; kiểm tra 

tính hợp lệ của nội dung thực hiện lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, 

cá nhân liên quan và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập đề án/báo cáo xả nước 

thải vào nguồn nước (sau đây gọi chung là đề án/báo cáo  theo quy định; kiểm tra 

tính hợp lệ về pháp lý và nội dung chi tiết của đề án, báo cáo theo quy định hiện 

hành.  

Nếu hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu trên thì soạn văn bản trình Lãnh đạo 

Cục trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ  nếu hồ sơ không đủ cơ s  pháp lý để xem 

xét hoặc vì bất cứ lý do nào khác không thể xem xét cấp phép hoặc soạn thảo văn 

bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện và 

yêu cầu thời hạn phải nộp lại) hoặc chuyển sang bước tiếp theo. Thời gian chờ tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn 

thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ,  PMC Bộ  

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ 

sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ phát hành văn bản và cập nhật trạng thái trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ 

cập nhật và chuyển cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép  

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định  



4 

 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính pháp lý, lý do 

trả hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định   

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  

1.4. Thông báo thu phí thẩm định nếu hồ sơ được tiếp nhận 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục,  ăn phòng Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ  

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và được tiếp nhận để tiếp tục thẩm định 

cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thông báo thu phí thẩm định dựa 

trên căn cứ biểu mục thu phí theo quy định của pháp luật hiện hành và theo mẫu 

thông báo thu phí thẩm định của Cục  LTNN   ăn phòng Cục rà soát văn bản, ký 

thừa lệnh của Cục trư ng và phát hành văn bản cùng ngày. Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ cập nhật trạng thái trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và 

chuyển cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục,  P Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Thông báo nộp phí  

2. Bước 2. Thẩm định đề án/báo cáo trong hồ sơ điều chỉnh, gia hạn giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước (sau đây gọi chung là đề án/báo cáo) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Trong thời hạn mười ba (13  ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: dự thảo và trình văn bản g i S  Tài 

nguyên và Môi trường địa phương (viết tắt là S  TNMT địa phương  nơi có công 

trình để lấy ý kiến góp ý về hồ sơ (nếu cần . Nghiên cứu, kiểm tra các nội dung của 

đề án/báo cáo; đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp Hội đồng thẩm 
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định (nếu cần); thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế công trình (nếu cần ; 

soạn thảo văn bản đề nghị bổ sung theo ý kiến của Đoàn khảo sát thực tế hoặc theo 

ý kiến của Hội đồng thẩm định; soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ nếu hồ sơ sau khi 

bổ sung ý kiến Đoàn khảo sát/Hội đồng thẩm định không đủ điều kiện để cấp phép 

(nêu rõ lý do trả lại hồ sơ ; hoặc chuyển sang bước tiếp theo  Thời gian chờ tổ 

chức, cá nhân giải trình, bổ sung đề án/báo cáo không tính vào thời gian thẩm định  

2.1. Gửi văn bản tới Sở tài nguyên và Môi trường địa phương (nếu cần) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ 

soạn và trình Lãnh đạo Cục văn bản g i lấy ý kiến S  TNMT địa phương đề nghị 

cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản g i S  TNMT địa phương. 

2.2. Thành lập Đoàn khảo sát và tổ chức khảo sát thực địa (nếu cần)  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, thành viên Đoàn khảo sát  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét, đề xuất tổ chức 

khảo sát thực địa (nếu cần thiết .  

- Trư ng Đoàn khảo sát có trách nhiệm ký biên bản khảo sát và chịu trách 

nhiệm về những nội dung được ghi nhận tại biên bản khảo sát  

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm trình dự thảo Quyết định 

thành lập Đoàn khảo sát thực tế của Cục  LTNN (trong đó nêu rõ mục đích của 

việc khảo sát thực tế, thành phần Đoàn khảo sát, thời gian khảo sát  và liên hệ với 

các thành viên đoàn.  

- Lãnh đạo Cục ký Quyết định thành lập Đoàn khảo sát.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày được ký   

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm tổ chức cho Đoàn khảo sát 
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thực hiện việc khảo sát thực địa, lập biên bản khảo sát (biên bản có chữ ký của đại 

diện tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, đại diện Cục  LTNN và đại diện các cơ 

quan   địa phương thuộc thành Đoàn khảo sát , soạn và trình Lãnh đạo Cục văn 

bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến của Đoàn khảo sát hoặc văn bản trả lại hồ sơ (nêu 

rõ lý do trả lại hồ sơ ; trường hợp đề án/báo cáo đạt yêu cầu sẽ thực hiện các bước 

tiếp theo. Thời gian chờ tổ chức cá nhân giải trình, bổ sung không tính vào thời 

gian thẩm định  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Đoàn khảo sát: 05 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 uyết định thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức đi kiểm tra, lập biên bản kiểm tra; 

văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ  

2.3. Họp Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo (nếu cần) 

2.3.1. Dự thảo và trình k  Quyết định thành lập hội đồng  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm  

định hồ sơ   

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm về thành phần hội đồng và các tổ chức, cá 

nhân được xin ý kiến theo quy định  

- Cục  LTNN phối hợp với Thủ trư ng các đơn vị liên quan trong Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xem xét đề án/báo cáo và chịu trách nhiệm về việc c  đại 

diện tham gia hội đồng và về đại diện được c    

- Các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường được xin ý kiến về đề 

án/báo cáo có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản về Cục  LTNN trong thời gian 

quy định   

b) Mô tả công việc:  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét các nội dung 

chính của đề án/báo cáo; dự kiến thành viên Hội đồng, tổ chức, cá nhân được xin ý 

kiến  

- Số lượng Ủy viên hội đồng từ 11 đến 13 thành viên (trong đó bao gồm đại 

diện lãnh đạo Cục  LTNN, đại diện Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ và các 

phòng liên quan của Cục  TLNN, đại diện các cơ quan liên quan trong Bộ, đại 

diện các cơ quan địa phương nơi có công trình đề nghị cấp phép, chuyên gia có 

chuyên môn phù hợp   
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- Sau khi rà soát, nghiên cứu kỹ đề án/báo cáo, Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ có trách nhiệm dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án/báo 

cáo và trình Lãnh đạo Cục. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 uyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo. 

2.3.2. Họp hội đồng thẩm định đề án/báo cáo (sau đây gọi là Hội đồng 

thẩm định) 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ,  ăn phòng Cục, các Ủy viên Hội đồng thẩm định  

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo dự thảo giấy mời họp,  ăn 

phòng Cục rà soát và và ký thừa lệnh Cục trư ng giấy mời họp. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức g i giấy mời tới tổ chức,cá nhân 

đề nghị cấp giấy phép và các thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức g i hồ sơ, tài liệu họp tới các 

thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tư vấn, xem xét, đánh giá nội dung của đề 

án/báo cáo.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm lập biên bản và soạn thảo 

văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định hoặc văn bản 

trả hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục; trường hợp Hội đồng thẩm 

định thông qua không phải s a chữa bổ sung đề án/báo cáo, đạt yêu cầu sẽ thực 

hiện các bước tiếp theo  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ,  ăn phòng Cục (giấy mời họp : 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (g i hồ sơ tài liệu cho từng thành viên : 

01 ngày. 

- Thành viên Hội đồng nghiên cứu và cho ý kiến về đề án/báo cáo: 01 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, các thành viên Hội đồng (họp Hội đồng, 

lập biên bản họp): 01 ngày. 
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- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo Cục ( ăn bản yêu cầu bổ sung 

hoặc văn bản trả lại hồ sơ : 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy mời họp Hội đồng; hồ sơ tài liệu họp; biên bản họp Hội đồng, văn bản bổ 

sung, hoàn thiện hoặc văn bản trả hồ sơ  

3. Bước 3. Thẩm định lại hồ sơ hoàn thiện, bổ sung sau họp Hội 

đồng/theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian sáu (06  ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ 

 PMC Bộ của đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn thiện sau ý kiến 

Đoàn khảo sát hoặc Hội đồng thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát 

hành văn bản và cập nhật trạng thái trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập 

nhật và chuyển cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.  

Trong trường hợp sau khi kiểm tra, hồ sơ cần phải tiếp tục bổ sung hoàn 

thiện tiếp thì Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn văn bản đề nghị yêu cầu bổ 

sung hoặc không đủ điều kiện cấp phép thì soạn văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do trả 

lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục ký, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn 

bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, 

 PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (kiểm tra hồ sơ : 06 ngày  

- Lãnh đạo Cục (ký văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại : 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ (chuyển văn bản tới đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép : 

0,5 ngày 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại hồ sơ  

4. Bước 4. Rà soát nghĩa vụ nộp phí thẩm định, chuẩn bị hồ sơ trình Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục,  PMC Bộ  

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02  ngày làm việc kể từ ngày thẩm định hồ sơ đạt yêu 

cầu, đủ điều kiện trình cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ rà soát việc hoàn 
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thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép của 

tổ chức, các nhân đề nghị cấp phép  Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chưa 

nộp phí thẩm định thì soạn văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả lại hồ sơ  và trình 

Lãnh đạo Cục ký ban hành, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản và 

cập nhật trạng thái trên hệ thống dịch vụ công để chuyển cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp phép. 

Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm 

định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ xem xét 

cấp phép gồm: dự thảo Tờ trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, 

tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến đề án/báo cáo từ kết quả khảo sát thực 

địa khu vực công trình, kết quả họp Hội đồng thẩm định đề án/báo cáo và các ý 

kiến của cá nhân, tổ chức liên quan; dự thảo Giấy phép gia hạn, điều chỉnh xả nước 

thải vào nguồn nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Trong trường hợp tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ 

nộp phí thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày (để chuẩn bị hồ sơ trình 

Bộ   

- Trong trường hợp tổ chức/cá nhân chưa nộp phí: Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ: 01 ngày (soạn văn bản trả lại ; Lãnh đạo Cục: 01 ngày (xem xét ký văn bản . 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ kèm theo dự thảo Giấy phép hoặc văn bản trả lại hồ 

sơ. 

5. Bước 5. Trình Bộ xem xét cấp Giấy phép gia hạn, điều chỉnh xả nước 

thải vào nguồn nước 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục,  ăn phòng Cục,  ăn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm 

định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến đề án/báo cáo;  ăn phòng Cục rà 

soát và trình Lãnh đạo Cục xem xét ký Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ, Văn phòng Cục 

chuyển hồ sơ lên Văn phòng Bộ. 

-  ăn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Giấy 

phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 
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- Phòng Kế hoạch -Tài chính: 01 ngày. 

-  ăn phòng Cục rà soát, Lãnh đạo Cục xem xét ký trình Bộ: 01 ngày. 

-  ăn phòng Bộ rà soát: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình kèm theo dự thảo Giấy phép, để trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban 

hành. 

6. Bước 6. Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy phép gia hạn, điều chỉnh 

hoặc bổ sung hoặc trả lại hồ sơ 

6.1. Trường hợp hồ sơ được phê duyệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, Lãnh đạo Cục,  PMC Bộ  

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian bẩy (07) ngày làm việc Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy 

phép gia hạn, điều chỉnh xả nước thải vào nguồn nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Bộ ký ban hành Giấy phép gia hạn, điều chỉnh xả nước thải vào 

nguồn nước hoặc trả lại hồ sơ: 07 ngày  

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước  

6.2. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh s a bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả hồ sơ về Cục 

QLTNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem xét, soạn Công văn yêu cầu chỉnh s a 

bổ sung trình Lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện, chỉnh s a . Đơn vị trực tiếp 

thẩm định hồ sơ phát hành văn bản và cập nhật trạng thái trên hệ thống dịch vụ 

công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Thời 

gian chờ tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung đề án/báo cáo không tính vào thời 

gian thẩm định  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 
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- Lãnh đạo Cục xem xét nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu chỉnh s a bổ sung hồ sơ. 

6.3. Trường hợp trả lại hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục QLTNN 

xem xét giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ 

lý do trả hồ sơ  trình Lãnh đạo Cục và phát hành văn bản và cập nhật trạng thái x  lý 

hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và g i cho tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem xét lý do trả hồ sơ: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả hồ sơ  

7. Bước 7. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03 ngày  làm việc, kể từ khi khi Bộ tài nguyên và Môi 

trường ban hành Giấy phép gia hạn, điều chỉnh xả nước thải vào nguồn nước, VPMC 

Bộ có trách nhiệm phát hành g i giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo hình 

thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên cổng dịch vụ công trực tuyến 

cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép theo quy định  

c) Thời hạn giải quyết: 

- VPMC: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 
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Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhận Giấy phép gia hạn, điều chỉnh 

xả nước thải vào nguồn nước. 

8. Bước 8. Quản lý Giấy phép gia hạn, điều chỉnh xả nước thải vào 

nguồn nước 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhập thông tin Giấy phép gia hạn, điều 

chỉnh xả nước thải vào nguồn nước đã cấp trên hệ thống phần mềm quản lý Giấy 

phép tài nguyên nước của Bộ  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức phân công cho chuyên viên trực 

tiếp x  lý hồ sơ theo dõi giám sát và báo cáo, kiến nghị, trình Lãnh đạo Cục về 

việc tuân thủ các quy định nội dung Giấy phép đã được cấp (trong đó bao gồm làm 

việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tại hiện trường  và tuân thủ 

các quy định khác về quan trắc, giám sát quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-

BTNMT ngày 07/11/2017 và báo cáo tình hình thực hiện giấy phép theo quy định 

tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

c) Kết quả sản phẩm: 

Kết quả nhập đầy đủ thông tin dữ liệu giấy phép trên phần mềm quản lý Giấy 

phép; tổ chức theo dõi việc tuân thủ theo quy định  

 

  

 



Phụ lục 6 

Quy trình cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Sơ đồ Quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 17 ngày 
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         Trả lại hồ sơ       

 

 

  

      CHÚ GIẢI 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                                

bổ sung sau kiểm tra hợp lệ 

Đối với trường hợp HS phải 
bổ sung sau thẩm định        Bổ sung hồ sơ 

Đối với trường hợp    
trả lại HS Trả lại hồ sơ 

 

VPMC Bộ (0,5 ngày) 

 

Đơn vị trực tiếp thẩm định HS: kiểm tra hồ 

sơ cấp lại: (03 ngày) 

Trả kết quả giải qu ết hồ sơ C  

 (03 ngày) 

Tổ chức/cá nhân đề nghị C  

(Bưu điện/trực tiếp/trực tu ến) 

Trình Bộ xem xét cấp lại Giấ  phép: (03 ngày) 

  - Văn phòng Cục, Lãnh đạo Cục: (02 ngày) 

  - Văn phòng Bộ: (01 ngày) 

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, phê du ệt cấp lại Giấ  

phép: (03 ngày) 

 

Lãnh đạo Cục 

 (0,5 ngày) 

 

V  MC Bộ  

(0,5 ngày) 
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êu
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ầu

 

 

Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét phê du ệt 

(trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép): 

(02 ngày) 

 
Đơn vị trực 

tiếp TĐ HS: 

 (01 ngày) 
 

 
Lãnh đạo 

Cục 

 (0,5 ngày) 

 

V  Cục tiếp nhận và trình Lãnh đạo Cục; 

Lãnh đạo Cục giao xử lý: (0,5 ngày) 

 

H
ồ
 s
ơ
 b
ổ
 s
u
n
g

 

 

Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ: thẩm định hồ sơ 

(01 ngày) 
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B. Mô tả công việc 

Thời hạn giải qu ết là mười bẩy (17) ngày làm việc. Thời gian tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấ  phép xả nước thải vào nguồn nước (sau đâ  

gọi chung là hồ sơ) qu  định tại Điều 36 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, thời hạn giải qu ết được hiểu là thời gian tối đa 

thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ, hợp lệ hồ sơ  

Kể từ ngà  nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài ngu ên 

và Môi trường (viết tắt là V MC Bộ), Cục  uản lý tài ngu ên nước (sau đâ  viết 

tắt là Cục  LTNN) xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận đầy đủ và chuyển hồ sơ tới đơn vị trực tiếp thẩm định để xử 

lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: V MC Bộ, Lãnh đạo Cục  uản lý tài 

ngu ên nước (sau đâ  viết tắt là Lãnh đạo Cục), Văn  hòng Cục  uản lý tài ngu ên 

nước (sau đâ  viết tắt là Văn phòng Cục). 

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức/cá nhân hoặc tiếp nhận 

qua đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ công trực tu ến; 

kiểm tra đầ  đủ thành phần hồ sơ theo qu  định của pháp luật; trường hợp hồ sơ 

chưa đầ  đủ về thành phần theo qu  định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầ  đủ 

thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và chu ển hồ sơ đến Cục QLTNN theo qu  định, 

gửi giấ  hẹn trả kết quả giải qu ết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Văn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầ  đủ từ VPMC Bộ và trình Lãnh đạo 

Cục xem xét phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ. 

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đâ  gọi 

là Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết: 

- V MC Bộ: 0,5 ngày. 

- Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chu ển đầ  đủ theo hình thức trực tiếp hoặc trên dịch vụ công trực 

tu ến từ V MC Bộ đến Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, thẩm định; đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao 

cho chu ên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ; chu ên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập 
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nhật, xử lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công. 

1.2. Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời hạn ba (03) ngà  làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tiến 

hành kiểm tra tính hợp lệ về pháp lý đối với toàn bộ hồ sơ cấp lại theo qu  định 

hiện hành; soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ) hoặc soạn thảo 

văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện 

và  êu cầu thời hạn phải nộp lại); hoặc chu ển sang bước tiếp theo. Thời gian chờ 

tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời 

gian thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn 

thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, V MC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ 

sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Chu ên viên trực tiếp thẩm 

định hồ sơ cập nhật văn bản trên hệ thống dịch vụ công trực tu ến hoặc phát hành 

văn bản giấ  gửi V MC Bộ gửi cho tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  

định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính pháp lý, lý do 

trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  định.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngà  và cập nhật 

trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, V MC Bộ cập nhật và để chu ển 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 
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- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- V MC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

2. Bước 2. Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Trong thời hạn một (01) ngà  làm việc, kể từ ngà  nhận hồ sơ đầ  đủ và 

hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ thẩm định hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ điều 

kiện cấp phép thì soạn và trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản 

đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn 

bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, 

V MC Bộ cập nhật và để chu ển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  

định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tính pháp lý, lý do 

trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  định.  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- V MC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3. Chuẩn bị hồ sơ trình Bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02) ngà  làm việc kể từ ngà  thẩm định hồ sơ đạt  êu 

cầu, đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký gồm: dự 

thảo Tờ trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, tổng hợp các vấn đề 

cốt lõi liên quan đến hồ sơ cấp lại; dự thảo Giấ  phép xả nước thải vào nguồn nước 
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cấp lại. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ kèm theo dự thảo Giấ  phép xả nước thải vào 

nguồn nước cấp lại. 

 Bước 4. Trình Bộ xem xét cấp lại Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục, Văn phòng Cục, Văn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm 

định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến hồ sơ cấp lại; Văn phòng Cục rà 

soát và trình Lãnh đạo Cục xem xét ký Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ, Văn phòng Cục 

chu ển hồ sơ lên Văn phòng Bộ. 

- Văn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Giấ  

phép xả nước thải vào nguồn nước cấp lại. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Văn phòng Cục rà soát; Lãnh đạo Cục xem xét ký trình Lãnh đạo Bộ: 02 

ngày. 

- Văn phòng Bộ rà soát: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình kèm theo dự thảo Giấ  phép xả nước thải vào nguồn nước cấp lại để 

trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành. 

5. Bước 5. Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt cấp lại Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước hoặc trả lại hồ sơ 

5.1. Trường hợp hồ sơ được phê duyệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, Lãnh đạo Cục, V MC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03) ngà  làm việc, Lãnh đạo Bộ xem xét phê du ệt cấp lại 

Giấ  phép xả nước thải vào nguồn nước. 
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c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Bộ ký ban hành Giấ  phép: 05 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấ  phép cấp lại.  

5.2. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả hồ sơ về Cục 

QLTNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem xét, soạn công văn  êu cầu chỉnh sửa 

bổ sung trình lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện chỉnh sửa), Đơn vị trực tiếp 

thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ 

trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chu ển tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp phép. Thời gian chờ tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung hồ sơ không tính vào 

thời gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục xem xét nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

- V MC Bộ: 0,5 ngà . 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản  êu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ. 

5.3. Trường hợp trả lại hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ, V MC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt  êu cầu, Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục QLTNN 

xem xét giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo Văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ 

lý do trả lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành 

văn bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, 

V MC Bộ cập nhật và chu ển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem xét lý do trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 
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- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngà . 

- V MC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ. 

6. Bước 6. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp lại Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03 ngà ) làm việc, kể từ khi Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Giấ  phép xả nước thải vào nguồn nước cấp lại, VPMC Bộ có 

trách nhiệm phát hành gửi Giấ  phép cấp lại xả nước thải vào nguồn nước theo 

hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên cổng dịch vụ công trực 

tu ến cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấ  phép xả nước thải vào nguồn nước 

theo qu  định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- VPMC: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại Giấ  phép xả nước thải vào nguồn nước nhận 

giấ  phép xả nước thải vào nguồn nước cấp lại. 

7. Bước 7. Quản lý giấy phép 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhập thông tin Giấ  phép xả nước 

thải vào nguồn nước đã cấp lại trên hệ thống phần mềm quản lý giấ  phép tài 

ngu ên nước của Bộ. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức phân công cho chu ên viên trực 

tiếp xử lý hồ sơ theo dõi giám sát và báo cáo, kiến nghị, trình Lãnh đạo Cục về 

việc tuân thủ các qu  định nội dung Giấ  phép đã được cấp lại (trong đó bao gồm 

làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân được cấp lại giấ  phép tại hiện trường) và 

tuân thủ các qu  định khác về quan trắc, giám sát qu  định tại Thông tư số 

47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 và báo cáo tình hình thực hiện Giấ  phép 
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cấp lại theo qu  định tại Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của 

Bộ Tài ngu ên và Môi trường. 

c) Kết quả sản phẩm: 

Kết quả nhập đầ  đủ thông tin dữ liệu Giấ  phép trên phần mềm quản lý Giấ  

phép; tổ chức theo dõi việc tuân thủ theo qu  định. 

 

  

 



Phụ lục 7 

Quy trình cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Sơ đồ Quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 21 ngày  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       
             
                                                                                TB phí              

                                                                                                           Nếu tiếp nhận HS 

                                                                                                                                  
                                                                                                                Bổ sung hồ sơTrả 
                                                       
                                                                                                                     Trả lại Hồ sơ 

                                        
                                                                           

 

                            

lại  
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                                                                                           Trả lại Hồ sơ  
                                                                                                                                
 VB bổ sung, hoàn thiện HS                                                                                   

                                        Trả lại Hồ sơ       

 
                                                                                                                           Trả lại HS nếu chưa nộp phí 
 

 

 
     CHÚ GIẢI 
  

Đối với trường hợp  HS phải                                                                                                                                                                               

bổ sung sau kiểm tra hợp lệ 
                                                                                                                                  Bổ sung Hồ sơ 
Đối với trường hợp HS                                                                                                                                                                                  
 phải bổ sung sau thẩm định                                                                                    Trả lại Hồ sơ 

Đối với trường hợp 
trả lại HS 
 

 

VPMC Bộ (0,5 ngày) 

Đơn vị trực tiếp kiểm tra hồ sơ: (01 ngày) 

 Thẩm định Hồ sơ: (09 ngày) 

- G i VB yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép giải trình, bổ sung để làm 

rõ nội dung hồ sơ (nếu cần): 02 ngày. 

- Tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện hành nghề hoặc g i VB đề nghị 

Sở TN&MT địa phương đề nghị kiểm tra (nếu cần): 07 ngày; 

VP Cục tiếp nhận và trình Lãnh đạo Cục; Lãnh 

đạo Cục giao x  lý: (0,5 ngày) 

 

Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp 

phép (01 ngày) 

Tổ chức/ cá nhân đề nghị CP 

(Bưu điện/ trực tiếp/ trực tuyến) 

Trình Bộ xem xét cấp giấy phép: (03 ngày) 

- VP Cục, Lãnh đạo Cục: (02 ngày) 

- Văn phòng Bộ: (01 ngày) 

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt giấy 

phép: (03 ngày) 

 

Lãnh đạo 

Cục 

 (0,5 ngày) 

 

VP Cục  

(0,5 ngày) 

 

VP MC Bộ  
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Chuẩn bị hồ sơ trình: rà soát nộp phí TĐ, chuẩn 

bị HS trình Bộ xem xét phê duyệt (trường hợp 

HS đủ điều kiện cấp phép: (02 ngày) 
Đơn vị trực 
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 (01 ngày) 
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B. Mô tả công việc 

Thời hạn giải quyết là hai mươi mốt (21) ngày làm việc, quy định tại Điều 13 

Thông tư số 40/TT-BTNMT ngày 11/7/2014; thời hạn giải quyết được hiểu là thời hạn 

tối đa thực hiện, cụ thể: 

1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ  

Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (viết tắt là VPMC Bộ), Cục  uản lý tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Cục 

 LTNN) xem xét, kiểm tra, x  lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận đầy đủ và chuyển hồ sơ tới đơn vị trực tiếp thẩm định để xử lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ, Lãnh đạo Cục  uản lý tài nguyên 

nước (sau đây viết tắt là Lãnh đạo Cục), Văn Phòng Cục  uản lý tài nguyên nước (sau đây 

viết tắt là Văn phòng Cục). 

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức/cá nhân hoặc tiếp nhận qua 

đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra 

đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ về 

thành phần theo quy định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần thì tiếp 

nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Cục  uản lý tài nguyên nước theo quy định, g i giấy 

hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

- Văn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ VPMC Bộ và trình Lãnh đạo Cục 

xem xét phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ. 

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đây gọi là 

Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết:  

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

- Văn phòng Cục  LTNN, Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chuyển đầy đủ trên dịch vụ công trực tuyến từ VPMC Bộ đến Văn 

phòng Cục và Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, 

thẩm định; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao cho chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ 

sơ; chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhật, x  lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công 

trực tuyến. 

1.2. Xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  
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Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tiến hành kiểm 

tra tính hợp lệ về pháp lý và nội dung hồ sơ, điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất, nếu hồ sơ không đủ cơ sở pháp lý để xem xét hoặc vì bất cứ lý do 

nào khác không thể xem xét cấp phép thì soạn văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ 

lại sơ) hoặc soạn thảo văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ các yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện và yêu cầu thời hạn phải nộp lại); hoặc chuyển sang Bước 2. Thời gian 

chờ tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời 

gian thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Dự thảo Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Dự thảo Văn bản trả lại hồ sơ hoặc 

chuyển Hồ sơ sang Bước 2. 

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ 

hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.  

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về tính 

pháp lý, lý do trả lại hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về tính pháp lý, lý do trả 

hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng 

thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp phép.  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.4. Thông báo thu phí thẩm định nếu hồ sơ được tiếp nhận 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục, Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 
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Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và được tiếp nhận để tiếp tục thẩm định cấp 

phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thông báo thu phí thẩm định dựa trên căn 

cứ biểu mức thu phí theo quy định của pháp luật hiện hành và theo mẫu thông báo thu 

phí thẩm định của Cục  LTNN. Văn phòng Cục rà soát văn bản, ký thừa lệnh của Cục 

trưởng và phát hành văn bản cùng ngày. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhật trạng 

thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Thông báo nộp phí. 

2. Bước 2. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất quy mô lớn (sau đây gọi chung là hồ sơ)  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo Cục. 

b) Mô tả công việc:  

 Trong thời hạn chín (09) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có nhiệm vụ: 

- Dự thảo và trình: văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép giải trình, 

bổ sung để làm rõ nội dung hồ sơ (trong trường hợp cần thiết); quyết định thành lập 

đoàn kiểm tra của Cục  LTNN (trong đó nêu rõ mục đích của việc kiểm tra thực tế, 

thành phần đoàn, thời gian kiểm tra) và liên hệ với các thành viên đoàn (trong trường 

hợp cần thiết); Lãnh đạo Cục ký quyết định thành lập đoàn khảo sát; Đơn vị trực tiếp 

thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày được ký; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ có trách nhiệm tổ chức cho đoàn kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra thực tế điều kiện 

hành nghề, lập biên bản kiểm tra, soạn văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến của đoàn 

kiểm tra hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ); trường hợp Hồ sơ đạt yêu cầu 

sẽ thực hiện các bước tiếp theo.  

- Hoặc soạn và trình lãnh đạo Cục văn bản g i Sở Tài nguyên và Môi trường địa 

phương nơi đăng ký thường trú của tổ chức, các nhân đề nghị cấp phép đề nghị kiểm tra 

thực tế (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn không quá 07 ngày, Sở Tài nguyên 

và Môi trường có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình (nếu có) về hồ sơ đề nghị cấp 

phép.  uá thời hạn đó coi như Sở Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Sở TNMT địa 

phương) không có ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (Công văn g i Sở TNMT địa 

phương/ uyết định thành lập Đoàn kiểm tra/văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị 

cấp phép giải trình, bổ sung để làm rõ nội dung hồ sơ): 02 ngày. 



5 

 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế: 07 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

- Văn bản g i Sở TNMT địa phương. 

-  uyết định thành lập đoàn kiểm tra; đoàn đi kiểm tra; Biên bản kiểm tra kèm văn 

bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ (trường hợp tổ chức đoàn kiểm tra thực tế). 

- Văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép giải trình, bổ sung để làm rõ 

nội dung hồ sơ. 

3. Bước 3. Thẩm định lại hồ sơ hoàn thiện sau bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo 

Cục, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ 

VPMC Bộ của đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn thiện sau bổ sung, Đơn 

vị trực tiếp thẩm định hồ sơ kiểm tra, thẩm định nội dung bổ sung, hoàn chỉnh của hồ 

sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình cấp phép thì rà soát việc hoàn thành nghĩa vụ nộp phí 

thẩm định và chuyển sang bước tiếp theo. 

Trong trường hợp sau khi kiểm tra, hồ sơ cần phải tiếp tục bổ sung hoàn thiện thì 

Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn văn bản đề nghị yêu cầu bổ sung hoặc không đủ 

điều kiện cấp phép thì soạn văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ) trình Lãnh đạo 

Cục ký, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật 

trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chuyển tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (kiểm tra hồ sơ): 04 ngày. 

- Lãnh đạo Cục (ký văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại): 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ (chuyển văn bản tới đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép): 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản yêu cầu bổ sung hoặc Văn bản trả lại. 

4. Bước 4. Rà soát nghĩa vụ nộp phí thẩm định, chuẩn bị hồ sơ trình Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo 

Cục, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định hồ sơ đạt yêu cầu, 

đủ điều kiện trình cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ rà soát việc hoàn thành 

nghĩa vụ nộp phí thẩm định cấp phép của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Nếu tổ 
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chức, cá nhân đề nghị cấp phép chưa nộp phí thẩm định thì soạn văn bản trả lại hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả hồ sơ) và trình Lãnh đạo Cục ký ban hành; Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch 

vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Nếu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm 

định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét cấp phép gồm: 

dự thảo Tờ trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, tổng hợp các vấn đề cốt 

lõi liên quan đến hồ sơ; dự thảo Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 

phí thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày (để chuẩn bị hồ sơ trình Bộ). 

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp phí: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 

01 ngày (soạn văn bản trả lại hồ sơ); Lãnh đạo Cục: 01 ngày (xem xét ký văn bản). 

d) Kết quả sản phẩm: 

Dự thảo Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ kèm theo dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản trả lại 

hồ sơ. 

5. Bước 5. Trình Bộ xem xét cấp Giấy phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo 

Cục, Văn phòng Cục, Văn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm định, 

tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến hồ sơ; Văn phòng Cục rà soát và trình Lãnh 

đạo Cục xem xét ký Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ, Văn phòng Cục chuyển hồ sơ lên Văn 

phòng Bộ. 

- Văn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Giấy phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Văn phòng Cục rà soát; Lãnh đạo Cục xem xét ký trình Lãnh đạo Bộ: 02 ngày. 

- Văn phòng Bộ: 01 ngày. 

6. Bước 6. Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt Giấy phép hoặc bổ sung hoặc trả lại hồ sơ 

6.1. Trường hợp hồ sơ được phê duyệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ, Lãnh đạo Cục, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03) ngày làm việc Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy phép 

hành nghề khoan nước dưới đất. 
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c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Bộ ký ban hành Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

6.2. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh s a bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả hồ sơ về Cục  uản lý 

TNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem xét, soạn công văn yêu cầu chỉnh s a bổ sung 

trình Lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện chỉnh s a), Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ 

công, VPMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Thời gian chờ 

tổ chức cá nhân giải trình, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục xem xét nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản yêu cầu chỉnh s a bổ sung hồ sơ. 

6.3. Trường hợp trả lại hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp 

thẩm định hồ sơ, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục  uản lý TNN 

xem xét giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo Văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do 

trả lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản 

cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập 

nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem xét lý do trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục ký Văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 
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d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả hồ sơ. 

7. Bước 7. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

 - Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy phép, 

VPMC Bộ thông báo kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết 

- VPMC Bộ: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhận Giấy phép. 

8. Bước 8. Quản lý Giấy phép 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

- Kể từ ngày nhận được Giấy phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức nhập 

thông tin giấy phép đã cấp trên phần mềm quản lý Giấy phép tài nguyên nước của Bộ. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức phân công cho chuyên viên trực tiếp 

x  lý hồ sơ theo dõi giám sát và báo cáo, kiến nghị, trình Lãnh đạo Cục về việc tuân thủ 

các quy định nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

- Kết quả nhập đầy đủ thông tin dữ liệu Giấy phép trên phần mềm quản lý Giấy 

phép; tổ chức theo dõi việc tuân thủ theo quy định. 



Phụ lục 8 

Quy trình gia hạn Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Sơ đồ quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 16 ngày  
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B. Mô tả công việc 

Thời hạn giải quyết là mười sáu (16) ngày làm việc quy định tại Điều 13 và Điều 

14 Thông tư số 40/TT-BTNMT ngày 11/7/2014; thời hạn giải quyết được hiểu là thời 

hạn tối đa thực hiện, cụ thể: 

1. Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ  

Kể từ ngày nhận hồ sơ từ  ăn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (viết tắt là VPMC Bộ), Cục  uản lý tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Cục 

 LTNN) xem xét, kiểm tra, x  lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới đơn vị thẩm định để xử lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm:  PMC Bộ, Lãnh đạo Cục  uản lý tài nguyên 

nước (sau đây viết tắt là Lãnh đạo Cục),  ăn Phòng Cục  uản lý tài nguyên nước (sau đây 

viết tắt là  ăn phòng Cục). 

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức/cá nhân hoặc tiếp nhận qua 

đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra 

đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ về 

thành phần theo quy định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần thì tiếp 

nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Cục  uản lý tài nguyên nước theo quy định, g i giấy 

hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

-  ăn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ  PMC Bộ và trình Lãnh đạo Cục 

xem xét phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ. 

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đây gọi là 

Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết: 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

-  ăn phòng Cục  LTNN, Lãnh đạo Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chuyển đầy đủ trên dịch vụ công trực tuyến từ  PMC Bộ đến  ăn 

phòng Cục và Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, 

thẩm định; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao cho chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ 

sơ; chuyên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhật, x  lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công 

trực tuyến. 

1.2. Xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  
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Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tiến 

hành kiểm tra tính hợp lệ về pháp lý và nội dung hồ sơ, điều kiện để được gia hạn giấy 

phép hành nghề khoan nước dưới đất, nếu hồ sơ không đủ cơ sở pháp lý để xem xét 

hoặc vì bất cứ lý do nào khác không thể xem xét cấp phép thì soạn văn bản trả lại hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả lại hồ sơ) hoặc soạn thảo văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

(nêu rõ các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện và yêu cầu thời hạn phải nộp lại); hoặc chuyển 

sang Bước 2. Thời gian chờ tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

 Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

- Dự thảo  ăn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Dự thảo  ăn bản trả lại hồ sơ 

hoặc chuyển hồ sơ sang Bước 2. 

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ 

hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.  

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục về tính 

pháp lý, lý do trả lại hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về tính pháp lý, lý do trả 

lại hồ sơ hoặc các yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng 

thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp phép.  

c) Thời hạn giải quyết 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả lại hồ sơ hoặc  ăn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.4. Thông báo thu phí thẩm định nếu hồ sơ được tiếp nhận 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục,  ăn phòng Cục, Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 
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Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và được tiếp nhận để tiếp tục thẩm định cấp 

phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn Thông báo thu phí thẩm định dựa trên căn 

cứ biểu mức thu phí theo quy định của pháp luật hiện hành và theo mẫu thông báo thu 

phí thẩm định của Cục  LTNN.  ăn phòng Cục rà soát văn bản, ký thừa lệnh của Cục 

trưởng và phát hành văn bản cùng ngày. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ cập nhật trạng 

thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Thông báo nộp phí. 

2. Bước 2. Thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất quy mô lớn (sau đây gọi chung là hồ sơ)  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo Cục. 

b) Mô tả công việc:  

 Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có nhiệm vụ: 

- Dự thảo và trình: văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép giải trình, 

bổ sung để làm rõ nội dung hồ sơ (trong trường hợp cần thiết); quyết định thành lập 

đoàn kiểm tra của Cục  LTNN (trong đó nêu rõ mục đích của việc kiểm tra thực tế, 

thành phần đoàn, thời gian kiểm tra) và liên hệ với các thành viên đoàn (trong trường 

hợp cần thiết); Lãnh đạo Cục ký quyết định thành lập đoàn khảo sát; Đơn vị trực tiếp 

thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày được ký; Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ có trách nhiệm tổ chức cho đoàn kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra thực tế điều kiện 

hành nghề, lập biên bản kiểm tra, soạn văn bản yêu cầu bổ sung theo ý kiến của đoàn 

kiểm tra hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ); trường hợp Hồ sơ đạt yêu cầu 

sẽ thực hiện các bước tiếp theo.  

- Hoặc soạn và trình lãnh đạo Cục văn bản g i Sở Tài nguyên và Môi trường địa 

phương (viết tắt là Sở TNMT địa phương) nơi đăng ký thường trú của tổ chức, các nhân 

đề nghị cấp phép đề nghị kiểm tra thực tế (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 

không quá 07 ngày, Sở TNMT địa phương có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình 

(nếu có) về hồ sơ đề nghị cấp phép.  uá thời hạn đó coi như Sở TNMT địa phương 

không có ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (Công văn g i Sở Tài nguyên và 

Môi trường/ uyết định thành lập Đoàn kiểm tra/văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp phép giải trình, bổ sung để làm rõ nội dung hồ sơ): 01 ngày. 
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- Tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

-  ăn bản g i Sở TNMT địa phương. 

-  uyết định thành lập đoàn kiểm tra; đoàn đi kiểm tra; Biên bản kiểm tra kèm văn 

bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả hồ sơ (trường hợp tổ chức đoàn kiểm tra thực tế). 

- Văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép giải trình, bổ sung để làm rõ 

nội dung hồ sơ. 

3. Bước 3. Thẩm định lại hồ sơ hoàn thiện sau bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo 

Cục,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ 

 PMC Bộ của đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn thiện sau bổ sung, Đơn 

vị trực tiếp thẩm định hồ sơ kiểm tra, thẩm định nội dung bổ sung, hoàn chỉnh của hồ 

sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện trình cấp phép thì rà soát việc hoàn thành nghĩa vụ nộp phí 

thẩm định và chuyển sang bước tiếp theo;  

Trong trường hợp sau khi kiểm tra, hồ sơ cần phải tiếp tục bổ sung hoàn thiện 

tiếp thì Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn văn bản đề nghị yêu cầu bổ sung hoặc 

không đủ điều kiện cấp phép thì soạn văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do trả hồ sơ) trình 

Lãnh đạo Cục ký, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập 

nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ (kiểm tra hồ sơ): 03 ngày. 

- Lãnh đạo Cục (ký văn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại): 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ (chuyển văn bản tới đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép): 0,5 

ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu bổ sung hoặc văn bản trả lại. 

4. Bước 4. Rà soát nghĩa vụ nộp phí thẩm định, chuẩn bị hồ sơ trình Bộ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo 

Cục,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định hồ sơ đạt yêu cầu, 

đủ điều kiện trình cấp phép, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ rà soát việc hoàn thành 
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nghĩa vụ nộp phí thẩm định cấp phép của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Nếu tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp phép chưa nộp phí thẩm định thì soạn văn bản trả lại hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả hồ sơ) và trình Lãnh đạo Cục ký ban hành, Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch 

vụ công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Nếu tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định, 

Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Bộ xem xét cấp phép gồm: dự 

thảo Tờ trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi 

liên quan đến hồ sơ; dự thảo Giấy phép gia hạn hành nghề khoan nước dưới đất. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 

phí thẩm định, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày (để chuẩn bị hồ sơ trình Bộ). 

- Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp phí: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 

01 ngày (soạn văn bản trả lại hồ sơ); Lãnh đạo Cục: 01 ngày (xem xét ký văn bản). 

d) Kết quả sản phẩm: 

Dự thảo Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ kèm theo dự thảo Giấy phép hoặc  ăn bản trả lại 

hồ sơ. 

5. Bước 5. Trình Bộ xem xét cấp Giấy phép  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo 

Cục,  ăn phòng Cục,  ăn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm định, 

tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến hồ sơ;  ăn phòng Cục rà soát và trình Lãnh 

đạo Cục xem xét ký Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ,  ăn phòng Cục chuyển hồ sơ lên  ăn 

phòng Bộ. 

-  ăn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Giấy phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

-  ăn phòng Cục rà soát; Lãnh đạo Cục xem xét ký trình Lãnh đạo Bộ: 02 ngày. 

- Văn phòng Bộ: 01 ngày. 

6. Bước 6. Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy phép hoặc bổ sung hoặc trả lại hồ sơ 

6.1. Trường hợp hồ sơ được phê duyệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ, Lãnh đạo Cục,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 
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Trong thời gian ba (03) ngày làm việc lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt Giấy phép gia 

hạn hành nghề khoan nước dưới đất. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Bộ ký ban hành Giấy phép gia hạn hành nghề khoan nước dưới đất: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Giấy phép gia hạn hành nghề khoan nước dưới đất. 

6.2. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa bổ sung 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh s a bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả hồ sơ về Cục  uản lý 

TNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem xét, soạn công văn yêu cầu chỉnh s a bổ sung 

trình Lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện chỉnh s a), Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ phát hành văn bản cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ 

công,  PMC Bộ cập nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. Thời gian chờ 

tổ chức cá nhân giải trình, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày 

- Lãnh đạo Cục xem xét nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản yêu cầu chỉnh s a bổ sung hồ sơ. 

6.3. Trường hợp trả lại hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp 

thẩm định hồ sơ,  PMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục  uản lý TNN 

xem xét giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo  ăn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do 

trả lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản 

cùng ngày và cập nhật trạng thái x  lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công,  PMC Bộ cập 

nhật và chuyển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem xét lý do trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 
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- Lãnh đạo Cục ký Văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

-  PMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

 ăn bản trả hồ sơ. 

7. Bước 7. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

 - Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy phép, 

VPMC Bộ thông báo kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

c) Thời hạn giải quyết 

- VPMC Bộ: 01 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhận Giấy phép. 

8. Bước 8. Quản lý Giấy phép 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

- Kể từ ngày nhận được Giấy phép, đơn vị trực tiếp thẩm định tổ chức nhập thông 

tin giấy phép đã cấp trên phần mềm quản lý Giấy phép tài nguyên nước của Bộ. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tổ chức phân công cho chuyên viên trực tiếp 

x  lý hồ sơ theo dõi giám sát và báo cáo, kiến nghị, trình Lãnh đạo Cục về việc tuân thủ 

các quy định nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày; 

d) Kết quả sản phẩm: 

- Kết quả nhập đầy đủ thông tin dữ liệu giấy phép trên phần mềm quản lý Giấy phép; 

tổ chức theo dõi việc tuân thủ theo quy định. 



Phụ lục 9 

 u  tr nh    u ch nh t  n c p qu  n  h   th c t   n u  n n  c      v   

tr  n  h p  h c    u ch nh n   dun       ph p d n   n th       n   dun  

t  n c p qu  n   

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ- BTNMT ngày        tháng      năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Sơ đồ quy trình: thời hạn giải quyết (tối đa) 17 ngày 
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              Bổ sung Hồ sơ  
         
         Trả lại Hồ sơ       
 

 

  

      CHÚ GIẢI 

Đối với trường hợp HS phải                                                                                                                                                                                  

bổ sung sau kiểm tra hợp lệ 

Đối với trường hợp HS phải 
bổ sung sau thẩm định        Bổ sung Hồ sơ 

Đối với trường hợp    
trả lại HS Trả lại Hồ sơ 

 

VPMC Bộ (0,5 ngày) 

 

Đơn vị trực tiếp thẩm định HS: kiểm tra hồ 

sơ (03 ngày) 

Trả kết quả giải qu ết hồ sơ  

 (03 ngày) 

Tổ chức/cá nhân đề nghị CP 

(Bưu điện/trực tiếp/trực tu ến) 

Trình Bộ xem xét phê du ệt: (03 ngày) 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 01 ngày 

     - VP Cục, Lãnh đạo Cục: (02 ngày) 

     - Văn phòng Bộ: (01 ngày) 

 

Lãnh đạo Bộ xem xét, phê du ệt Qu ết định 

TCQ: (03 ngày) 

 

Lãnh đạo Cục 

 (0,5 ngày) 

 

VP MC Bộ  

(0,5 ngày) 
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Đơn vị trực tiếp thẩm định HS: Chuẩn bị hồ sơ 

trình Bộ xem xét phê du ệt (trường hợp hồ sơ 

đủ điều kiện trình phê du ệt): (02 ngày) 

 
Đơn vị trực 

tiếp TĐ HS: 

 (01 ngày) 
 

 
Lãnh đạo 

Cục 

 (0,5 ngày) 

 

VP Cục tiếp nhận và trình Lãnh đạo Cục; 

Lãnh đạo Cục giao xử lý: (0,5 ngày) 
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ồ
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ơ
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ổ
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n
g

 

 

Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ: thẩm định hồ sơ 

(01 ngày) 
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B. Mô tả côn  v ệc 

Thời hạn giải qu ết là mười bả  (17) ngày làm việc. Thời gian tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiền cấp qu ền khai thác tài nguyên nước (sau 

đâ  gọi chung là hồ sơ) qu  định tại Điều 12 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 

27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, thời hạn giải qu ết được hiểu là thời gian tối 

đa thực hiện, cụ thể như sau: 

1. B  c 1: T  p nhận và   ểm tr   ầ   ủ, h p lệ hồ sơ  

Kể từ ngà  nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài ngu ên 

và Môi trường (viết tắt là VPMC Bộ), Cục Quản lý tài ngu ên nước (sau đâ  viết 

tắt là Cục QLTNN) xem x t, kiểm tra, xử lý hồ sơ cụ thể như sau: 

1.1. Tiếp nhận đầy đủ và chuyển hồ sơ tới đơn vị trực tiếp thẩm định để xử 

lý  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: VPMC Bộ, Lãnh đạo Cục Quản lý tài 

ngu ên nước (sau đâ  viết tắt là Lãnh đạo Cục), Văn Phòng Cục Cục Quản lý tài 

ngu ên nước (sau đâ  viết tắt là Văn phòng Cục). 

b) Mô tả công việc: 

- VPMC Bộ: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của tổ chức/cá nhân hoặc tiếp nhận 

qua đường bưu điện hoặc tiếp nhận thông qua hệ thống dịch vụ công trực tu ến; 

kiểm tra đầ  đủ thành phần hồ sơ theo qu  định của pháp luật; trường hợp hồ sơ 

chưa đầ  đủ về thành phần theo qu  định thì trả lại hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầ  đủ 

thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và chu ển hồ sơ đến Cục Quản lý tài ngu ên nước 

theo qu  định, gửi giấ  hẹn trả kết quả giải qu ết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp ph p. 

- Văn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ đầ  đủ từ VPMC Bộ và trình Lãnh đạo 

Cục xem x t phân công một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục thẩm định hồ sơ. 

- Lãnh đạo Cục giao cho một đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục (sau đâ  gọi 

là Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ). 

c) Thời hạn giải quyết: 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

- Lãnh đạo Cục, Văn phòng Cục: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Hồ sơ được chu ển đầ  đủ theo hình thức trực tiếp hoặc trên dịch vụ công trực 

tu ến từ VPMC Bộ đến Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Cục giao hồ sơ cho Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ để kiểm tra, thẩm định; đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ giao 
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cho chu ên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ; chu ên viên trực tiếp thẩm định hồ sơ cập 

nhật, xử lý thông tin hồ sơ trên dịch vụ công trực tu ến. 

1.2. Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời hạn ba (03) ngà  làm việc, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ tiến 

hành kiểm tra tính hợp lệ về pháp lý đối với toàn bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiền 

cấp qu ền theo qu  định hiện hành; soạn thảo văn bản trả lại hồ sơ (nêu rõ lý do trả 

hồ sơ) hoặc soạn thảo văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nêu rõ các yêu 

cầu bổ sung, hoàn thiện và  êu cầu thời hạn phải nộp lại); hoặc chu ển sang Bước 

2. Thời gian chờ tổ chức, cá nhân đề nghị cấp ph p bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Dự thảo văn bản trả lại hồ sơ hoặc Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

1.3. Phát hành văn bản trả lại hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn 

thiện  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ 

sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ 

sơ phát hành văn bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống 

dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và để chu ển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp ph p. 

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả lại hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo 

qu  định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về tính pháp lý, lý 

do trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  định.  

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngà  và cập nhật 

trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chu ển tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp ph p. 

c) Thời hạn giải quyết: 
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- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

2. B  c 2. Thẩm  ịnh hồ sơ    u ch nh t  n c p qu  n 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

 Trong thời hạn một (01) ngà  làm việc, kể từ ngà  nhận hồ sơ đầ  đủ và 

hợp lệ, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ thẩm định hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ điều 

kiện trình Bộ xem x t phê du ệt thì soạn và trình Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại 

hồ sơ hoặc văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Đơn vị trực tiếp thẩm định 

hồ sơ phát hành văn bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống 

dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chu ển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp ph p. 

- Đơn vị thẩm định trực tiếp hồ sơ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về 

tính pháp lý, lý do trả hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  

định. 

- Lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về tính pháp lý, lý 

do trả lại hồ sơ hoặc các  êu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo qu  định.  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 0,5 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản trả lại hồ sơ hoặc Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

3.B  c 3. Chuẩn bị hồ sơ tr nh B  xem x t ph  du ệt  u  t  ịnh 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc:  

Trong thời gian hai (02) ngà  làm việc kể từ ngà  thẩm định hồ sơ đạt  êu 

cầu, đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ chuẩn bị hồ sơ trình Bộ ký gồm: dự thảo Tờ 

trình Cục và Tờ trình Bộ báo cáo kết quả thẩm định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi 

liên quan đến hồ sơ; dự thảo Qu ết định phê du ệt điều chỉnh tiền cấp qu ền khai 

thác tài ngu ên nước. 

c) Thời hạn giải quyết: 
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- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 02 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Dự thảo Tờ trình Cục, Tờ trình Bộ kèm theo dự thảo Qu ết định. 

4. B  c 4. Tr nh B  xem x t ph  du ệt  u  t  ịnh 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục, Văn phòng Cục, Văn phòng Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính c  trách nhiệm thẩm tra kết quả thẩm định hồ sơ 

tính tiền cấp qu ền khai thác tài ngu ên nước của Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ và 

gửi lại Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ để trình. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ c  trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm 

định, tổng hợp các vấn đề cốt lõi liên quan đến hồ sơ điều chỉnh tiền cấp qu ền; 

Văn phòng Cục rà soát và trình Lãnh đạo Cục xem x t ký Tờ trình Cục, Tờ trình 

Bộ, Văn phòng Cục chu ển hồ sơ lên Văn phòng Bộ. 

- Văn phòng Bộ rà soát và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký Qu ết định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 01 ngày. 

- Văn phòng Cục rà soát, Lãnh đạo Cục xem x t ký trình Bộ: 01 ngày. 

- Văn phòng Bộ rà soát: 01 ngà . 

d) Kết quả sản phẩm: 

Tờ trình kèm theo dự thảo Qu ết định. 

5. B  c 5. Lãnh  ạo B  xem xét ph  du ệt  u  t  ịnh hoặc b  sun  hoặc 

trả lạ  hồ sơ 

5.1. Tr  n  h p hồ sơ    c ph  du ệt 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Đơn vị trực tiếp thẩm 

định hồ sơ, Lãnh đạo Cục, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03) ngà  làm việc lãnh đạo Bộ xem x t phê du ệt Qu ết 

định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Bộ ký ban hành Qu ết định: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 
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Qu ết định điều chỉnh tiền cấp qu ền.  

5.2. Tr  n  h p hồ sơ phả  ch nh sử  b  sun  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa bổ sung thì Lãnh đạo Bộ trả hồ sơ về Cục 

Quản lý TNN, Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ xem x t, soạn công văn  êu cầu chỉnh 

sửa bổ sung trình Lãnh đạo Cục ký (nêu rõ lý do hoàn thiện chỉnh sửa), Đơn vị trực 

tiếp thẩm định hồ sơ phát hành văn bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ 

sơ trên hệ thống dịch vụ công, VPMC Bộ cập nhật và chu ển tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp ph p. Thời gian chờ tổ chức cá nhân giải trình, bổ sung không tính vào 

thời gian thẩm định. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục xem x t nội dung và ký công văn: 01 ngày. 

- VPMC Bộ: 0,5 ngà . 

d) Kết quả sản phẩm: 

Văn bản  êu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ. 

5.3. Tr  n  h p trả lạ  hồ sơ 

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Đơn vị 

trực tiếp thẩm định hồ sơ, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trường hợp hồ sơ không đạt  êu cầu Lãnh đạo Bộ trả lại hồ sơ, Cục Quản lý 

TNN xem x t giao Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ soạn thảo Văn bản trả lại hồ sơ 

(nêu rõ lý do trả lại hồ sơ) trình Lãnh đạo Cục. Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ phát 

hành văn bản cùng ngà  và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ 

công, VPMC Bộ cập nhật và chu ển tổ chức, cá nhân đề nghị cấp ph p. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Lãnh đạo Cục xem x t lý do trả lại hồ sơ: 0,5 ngày. 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ: 01 ngày. 

- Lãnh đạo Cục ký văn bản trả lại hồ sơ: 0,5 ngà . 

- VPMC Bộ: 0,5 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 
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Văn bản trả hồ sơ. 

6. B  c 6. Trả   t quả   ả  qu  t hồ sơ  

a) Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm: Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh 

đạo Cục, VPMC Bộ. 

b) Mô tả công việc: 

Trong thời gian ba (03) ngà  làm việc, kể từ khi Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Qu ết định, VPMC Bộ phát hành Qu ết định. Đơn vị trực tiếp 

thẩm định hồ sơ c  trách nhiệm soạn và trình Lãnh đạo Cục ký ban hành Thông 

báo và gửi VPMC Bộ để gửi Thông báo kèm Qu ết định tới chủ giấ  ph p và Cục 

Thuế địa phương nơi c  công trình theo qu  định.  

c) Thời hạn giải quyết: 

- Đơn vị trực tiếp thẩm định hồ sơ, Lãnh đạo Cục, VPMC Bộ: 03 ngày. 

d) Kết quả sản phẩm: 

Đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp ph p, Cục Thuế địa phương nhận Qu ết 

định. 
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