
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số: 3246/STNMT-VP 
V/v giao đăng ký xây dựng dịch vụ công  

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh Phúc 

                       Hà Tĩnh, ngày 8  tháng 11 năm 2018 

Kính gửi :    

   - Trưởng các phòng, Chi cục; 

   - Giám đốc VPĐK QSD Đất. 
 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 -  2020 trên địa 

bàn tỉnh, kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước tỉnh Hà Tĩnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018. Đến thời 

điểm hiện nay, Sở chỉ mới triển khai 15/105 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 (Có danh sách kèm theo) và chưa có thủ tục đạt mức độ 4. Nhằm nâng 

cao công tác cải cách hành chính trong ngành. Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các 

phòng, chi cục, Giám đốc VPĐKQ sử dụng đất nghiên cứu đề xuất (sau khi 

thống nhất với Lãnh đạo phụ trách) các thủ tục hành chính để triển khai xây 

dựng thêm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cụ thể dự kiến như sau: 

- Phòng Đăng ký thống kê: 10 thủ tục mức độ 3. 

- Phòng Quy hoạch giao đất : 10 thủ tục mức độ 3. 

- Phòng Khoáng sản: 10 thủ tục mức độ 3, 03 thủ tục mức độ 4. 

- Chi cục Bảo vệ Môi trường: 10 thủ tục mức độ 3, 05 thủ tục mức độ 4. 

- Chi cục Biển - Hải đảo và TNN: 10 thủ tục mức độ 3, 03 mức độ 4. 

- Văn phòng ĐKQSD đất: 10 thủ tục mức độ 3, 5 thủ tục mức độ 4. 

- Phòng đo đạc bản đồ: 02 thủ tục mức độ 3. 

(Có biểu mẫu đăng ký kèm theo) 

  Yêu cầu gửi về Văn phòng Sở trước ngày 15/11/2018 để tổng hợp báo 

cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, 

GIÁM ĐỐC 
 

 

(đã ký) 

 

Hồ Huy Thành 



DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC ĐÃ XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 

(Kèm theo công văn số: 3246/STNMT-VP ngày 08 tháng 11 năm 2018) 

TT Thủ tục đăng ký xây dựng  

I Lĩnh vực đất đai 

1 
Đăng ký đất đai lần đầu nhưng chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất 

2 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 

3 Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 

4 Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp 

5 

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp 

nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi 

về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. 

6 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

II Lĩnh vực khoáng sản 

7 
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản 

8 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. 

9 Đóng cửa mỏ khoáng sản 

III Lĩnh vực môi trường 

10 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

11 
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

IV Lĩnh vực Khí tượng thủy vă 

12 Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

V Chi cục Biển - Hải đảo và Tài nguyên nước 

13 

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với 

công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm 

14 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 

2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, 

điều chỉnh nội dung giấy phép nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm 

15 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

  



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 

(Kèm theo công văn số: 3246/STNMT-VP ngày 08 tháng 11 năm 2018) 

 

TT Thủ tục đăng ký xây dựng  Mức độ 3 Mức độ 4 Ghi chú 

I Phòng Đăng ký thống kê    

1 Tên thủ tục...    

2 …    

II Phòng Quy hoạch giao đất    

1 Tên thủ tục...    

2 …    

III Phòng Khoáng sản    

1 Tên thủ tục    

IV Chi cục BVMT    

1 Tên thủ tục...    

V Chi cục Biển - Hải đảo và Tài nguyên nước    

1 Tên thủ tục...    

VI Văn phòng Đăng ký QSD Đất    

 Tên thủ tục...    

VII Phòng Đo đạc bản đồ    

 Tên thủ tục...    

 
Ghi chú: 

1. Dịch vụ công trực tuyến mức 3: là dịch vụ công trực tuyến mức 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung 

cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực 

hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

2.  Mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện 

trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho người sử dụng. 
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