
UY BAN NHAN DAN 
TiNH BA R!A  - VUNG TAU 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hinh phüc 

      

S:  ,llbc /QD-UBND Ba Rja — Ving Tàu, ngày 0€ tháng 5nám 2019 

QUYET DINH 

V vic cong b danh miic thu tiic hành chInh mói ban hãnh, thu tiic hành 
chInh thrçrcthay th trong linh vlyc do dc, ban d và thông tin dja I thuc 

thãm quyn giãi quyt cüa S& Tài nguyen và Môi trirông 
tinh Ba Ria — Vüng Thu 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH BA RjA — VUNG TAU 

Can cr Lut T chirc ChInh quyn dja phirong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nàm 2010 cüa 
ChInh phü ye kiêm soát thu tic hành chInh; Can cirNghj djnh so 48/2013/ND-
CP ngày 14 tháng 5 näm 2013 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa 
các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tiic hành chInh; 

Can cu Nghj djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 7 tháng 8 nàm20 17 cüa ChInh 
phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu 
tVc hânh chInh; 

Can cü Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 näm 2017 cüa 
B tru&ng, Chu nhim VAn phông ChInh phU huOng dan ye nghip vv kiêm soát 
thu tuc hành chInh; 

Can cü Quyt dlnh  s 81 8/QD-BTNMT ngây 03 tháng 4 nAm 2019 cüa 
B trithng Bô Tài nguyen và Môi tnri1ng ye vic cong bô thu t11c hành chInh mOi 
ban hãnh, thu tic hành chInh duçc thay the và thu tiic hânh chInh bj bAi bO trong 
linh v1rc do dc, ban do và thông tin dja 1 thuc phm vi chirc nAng quãn l nhà 
nirOc cüa Bt Tài nguyen và Môi truOng; 

Xét d nghj cüa Giám dc SO Tài nguyen và Môi truOng ti TO trInh so 
2404/TTr-STNMT ngày 26 tháng 4 nAm 2019, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay danh mllc 01 thu tic hãiih 
chInh mOi ban hành; 01 thu tiic hành chInh thay the cho thu tc hành chInh dà 
duc cong bô ti Quyêt djnh sO 3352/QD-UBND ngày 23 tháng 11 närn 2018 ye 
vic cong bô Danh miic thu tic hánh chInh sOa dôi, bô sung thuc thâm quyên 
giãi quyêt cüa SO Tài nguyen và Môi truOng tinh Ba Rja — VUng Tàu (dInh kern 
Danh mc thz tuc hành chIn/i). 

Ni dung chi ti& cüa thu t%ic hành chInh &rçlc ban hânh kern theo Quyt 
djnh sO 81 8/QD-BTNMT ngày 03 tháng 4 nAm 2019 cüa B truOng Bô Tài 
nguyen và Môi trtrOng ye vic cOng bô thu tiic hânh chInh mOi ban hành, thu tiic 
hành chInh duc thay the và thu ti1c hánh chInh bj bAi bO trong lTnh vijc do dac, 
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KT. CHU T!CH 
CHUTICH 

ban d và thông tin dja 1 thuc phrn vi chtrc näng quãn 1 nhâ nuóc cüa Bô Tâi 
nguyen và Môi tnr&ng. 

Giao Giám dEc S& Tài nguyen và Môi tr11àng chju trách nhim v hInh 
thirc, ni dung cong khai thu tiic hânh chInh theo dung quy djnh dôi vi nhüng 
thu tiic hành chInh thuc thâm quyên tiêp nh.n, giái quyêt cüa don vj rnInh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiêu hrc thi hành k tir ngây k2. 

Diêu 3. Chánh Van phông Üy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sâ, Thu 
trixO'ng các ban, ngành thuc Uy ban nhân dan tinh và các tO chirc cá nhân có lien 
quan có trách nhirn thi hânh Quyêt djnh nây./ 

No'i nhân: 
- Nhu' Diêu 3; 
- B Tài nguyen và Môi truàng (b/c); 
- Van phong ChInh phci (Ci,ic KSTTHC) (b/c); 
- TTr.Tinh üy, TTr HDND tinh (b/c); 
- UB MTTQ VN tinh; 
- Báo BRVT, Dài PITH tinh; 
- Trung tarn Cong báo tin h9c; 
- B phn TN Va trã KQ tp trung cap tinh; 
- Liru: VT, P. NC-KSTFHC. 

Nguyn Thaiih Tjnh 
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IJC THU TUC HANH CHINH LJNH V1C LNH V1C DO DAC,  BAN DO vA THÔNG TIN D!A  L' THUQC THAM QUYEN 
GIAi QUYET CUA SO' TAI NGUYEN vA MOI TRU'O'NG TINH BA R!A — VUNG TAU 

Ban hành kèin theo Quyci dnh .s'O/b./QD-UBND ngày b.6 tháng .nãin 2019 cia Chi tjch UBND tinh Ba Rja — Ving Tàu) 

I. DANH MUC THU TUC HANH CHNH MO'I BAN HANH 

ho 
so' 

Ten 
thu tuc 
hãnh 
chInh 

Thôi han giäi quyt 
Dia diem thirc 

hiên 

Cách 
thurc 
thirc 
hiên 

PhI, 1 phi Can cü' pháp I Ghi chü 

Linh vrc do dc, ban do vã thông tin da  I 

Cá'p 
chz'ng 
chi 
hânh 
ngh 
do dac 
và ban 

hgng H 

1. Tlzô'i gian ticp nIzn 
và giao Ira kt qua: 

Sang t& 07 giO 30 den 
12 gi 00 và chiu ttr 13 
gii 00 dn 16 giâ 30 vão 
các ngây lam vic trong 
tun. 

A 2. Thô'i hçzn giai quvel: 

- V cdp ch&ng chi hành 
nghc do dgc và ban dá 
hgng H. Sau thOi h?n  10  
ngày lam vic k tr ngày 
dàng tãi kt qua sat hch 
và xét cp chUng chi 1uuhi 
ngh. 

- V gia hgn/ccip lgi/cdp 
ddi ch&ng chi hành nghc 
do dac và ban &i hqng 
IL Trong th?yi han 03 
ngày lam vie k tir ngay 
nhãn dU h sa hap l. 

Tii B phn 
tiêp nhn a 
trá kt qua tp 
trung cp tinh 
cUa tinh Ba 
RIa — Vüng 
Tàu. 

s 
duc np 
theo môt 
trong cac 
phiuong 
th(rc sau 
day: 

-NOp true 
tiêp 

-Qua 
du&ng 
buu din 

-Qua trirc 
tuyên ti 
dia chi 
http:IIdic 
hvucong. 
baria- 
vungtau. 
govvn/ 

Chisa quy 
dlnh 

- Luãt Do dac vâ 
bàn d ngày 14 
tháng 6 nãm 
2018; 

- Nghj dnh s 
27/2019/ND-CP 
ngày 13 tháng 3 
nãm 2019 cUa 
ChInh phU quy 
dinh chi tiêt môt 
SO diu cUa Luât 
Do dac và bàn 
d. 

Các ni dung cOn Ii 
ccia TTHC thuc hiên 
theo Quyt djnh s 
81 8/QD-BTNMT ngây 
03 tháng 4 nãm 2019 
cüa Bô truOng B Tài 
nguyen và Môi tru&ng 
ye viêc cong bô thu tyc 
hành chInh mâi ban 
hành, thU tyc hânh 
chInh duçc thay the và 
thU tyc hânh chInh bi 
bâi bO trong linh vtxc 
do dc, bàn d va 
thông tin da I' thuc 
phm vi chUc näng 
quãn l nhà nuóc cUa 
B Tài nguyen và Môi 
trixO'ng, dã dixcic cap 
nht trên CSDL quc 
gia v TTHC. 



I. DANH MVC  THU  TVC  HANH CH!NH THAY THE 

,. '•, 
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, - ,Tên 
thu 

hãnh 
chInh 

cii 

Ten 
thütuc 
hãnh 
chInh 

,. 
mo 

Thôi hn giai quyt 

Dia 
diem 
thu'c 
hiên 

Cách thuc 
thu'c hiên 

PhI, 1 phi Can cñ' pháp 1 Ghi chñ 

Linh v1rc do dac, ban do vã thông tin dja 1' 
BT 
M-
VTB 

- 
2647 
34- 
1058 
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Cap 
giay 
phép 
hoat 
dng 
do dac 
và ban 
do 

Cp 
giãy 
phép 
hoat 
dng do 
dc và 
ban d 

1. Thài gian tk1p iilzçin 
và giao Ira kEI qua: Sang 
ttr 07 gi 30 den 12 giY 
00 và chiu tr 13 gi 00 
den 16 gi6 30 vào các 
ngày lam vic trong tun. 

2. Thài hçzn giái quvI: 

Vc cá'p gidy phép/bd 
sung danh inuc hog! 
dóng do dqc và ban dó. 

ThOi gian giâi quyt 
không qua 09 ngày lam 
vic k tr ngây nhn dü 
h S0 h9p !. 

- ThOi gian thm dlnh  h 
sa: 07 ngây lam 
(triräng h9p Ciic Do dic, 
Ban d vâ Thông tin dja 
19 Viêt Nam thm dinh), 
06 ngày lam vic (1ru0ng 
hp Sô Tài nguyen và 
Môi trtr&ng thm djnh); 

Ti B 
phn tip 
nhân và 
trã kt 
qua tp 
trung cap 
tinh cüa 
tinh Ba 
Rja — 
Vng 
Thu. 

1-ks so dupc 
np theo mt 
trong CáC 

phisong th(ic 
sau day: 

Vé cap giáy 
phép/bó sung 
danh inuc hoat 
dng do dgc 
ban di duxc 
th hién ,ihzt 
sau: 

- Trrc tiêp; 

- Qua djch 
buu chinh; 

- Trrc tuyen 
ti dla chi 
http://dichvuco  
ng.baria- 
vungtau.gov.v 

a) V ccfp giJy 
phep/bd sung 
danh muc hoai 
dong do dgc Va 
ban do. 

Mirc phi 
giy phép/b 

sung danh muc 
hoat dong do dc 
và ban do dt.rac 
quy dnh ci the 

t?i Thông tu o 
34/2017/TT-BTC 
ngây 21 tháng 4 
nãm 2017 cüa Bô 
tru•ông B Tài 
chInh quy djnh 
mCrc thu, ch do 
thu, np, quan 19 
va sir dung phi 
thAm dinh cap 
giy phép hoit 

- Luât Do dac và ban 
do ngày 14 tháng 6 
nãm 2018; 

- Ngh djnh so 
27/2019/ND-CP ngày 
13 tháng 3 näm 2019 
cOa Chinh phü quy 
djnh chi tiêt mt so 
diu cüa Lut Do dc 
và ban do. 

- Thông tu s 

34/2017/TT-BTC 

ngày 21 tháng 4 nãm 

2017 cUa B tnxâng 

B Tãi chInh quy dnh 

mtrc thu, ch d thu, 

np, quan 19 va 5t 

dung phI thAm djnh 

cp giy phép ho?t 

dng do dc và ban 

d& 

Nhrng ni 
dung cOn 1i 
cüa TTHC 
thtrc hiên 
theo Quy& 
djnh s 
818/QD 
BTNMT 
ngây 03 
tháng 4 näm 
2019 cüa 
Bô trLràng 
B Tài 
nguyen và 
Môi trtx&Ig 
ye vic 
Cong b thO 
tue hành 
ciiinh mó1 
ban hãnh, 
thñ tic hành 
chInh duc 
thay th và 
thñ tue hành 
chInh bi bâi 
bO trong 

T- 
VTB 
- 
2902 
25- 
TT 

Cp 
b 
sung 
nôi 
dung 
giay 
phép 
hot 
dng 
do dac 
và bàn 
d 



- Trong thôi han 02 ngày dng do dc và linh vijc do 

lam vic ké tr ngày nhân ban d& dac, bàn d 

throc biên bàn thm dinh và thông tin 

h sci d nghj cAp glAy 
dla l' thuc 

phéphotdngdodcvà 
phm vi 
chuc nang 

ban do, Cuc truang Cuc quan ly nha 
Do dac,  Bàn do và Thông nuóc cüa 

tin da l Vit Nam phê B Tài 

duyt, cAp giAy phép hoat nguyen Va 

dng do dac và bàn d. 
Môi truông, 
dà disoc cap 
nhât trên 
CSDL quôc 
gia ye 
TTHC. 
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