
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH BA RIA — VUNG TAU Dc 1p - Tr do - Hnh phtic 

S:  '1 * /QD-UBND Ba Rja - Ving Tàu, ngay2-f1ng4 nám 2019 

QUYET DNH 

V vic cong b Danh mile thu tiic hành chInh mói ban hành, thrçrc sfra di, 
bô sung, b  bãi bö trong lTnh v1rc môi trtro'ng thuc thãm quyên giãi quyêt 

cüa S& Tài nguyen và Môi trtro'ng tinh Ba Rja - Vflng Tàu 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN TINH BA RA - VUNG TAU 

Can cir Lut T chüc ChInh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cü Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 näm 2010 cüa 
ChInh phii ye kiêm soát thu tiic hânh chInh; Can cr Nghj djnh so 48/2013/ND-
CP ngày 14 tháng 5 nàm 2013 cüa Chinh phü sira dôi, bô sung mOt  so diêu cUa 
các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tVc  hành chInh; 

Can cü Nghj djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 7 tháng 8 näm 2017 cüa ChInh 
phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu 
t%lc hành chInh; 

Can cir Thông tu so 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nàm 2017 cUa 
B tricng, Chü nhim Van phông ChInh phü htróng dan ye nghip vii kiêm soát 
thu tue hành chInh; 

Can cü Quyt djnh so 2736/QD-BTNIMT ngây 29 tháng 10 näm 2019 cüa 
B truàng B Tài nguyen và Môi tnthng ye vic cong bô thu tijc hành chInh mi 
ban hành, thñ tiic hành chInh duac sira dôi, bô sung, thu tiic hành chInh b bãi bO 
trong linh virc bâo v mOi tri.thng thuc phtm vi chrc näng quân 1 nhà nuórc 
cUa B Tài nguyen và MOi triiô'ng; 

Xét d nghj cüa Giám dc S Tâi nguyen vâ Môi truông tii T trInh s 
6779/TTr-STNMT ngày 15 tháng 11 näm 2019, 

QUYET IMNU: 

Diêu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh miic 02 thu tic hânh 
chInh mâi ban hành; 06 thu tiic hành chInh duçic sira doi, bô sung (dA duçc cong 
bô ti các Quyêt djnh cüa Chu tch Uy ban nhân dan tinh: Quyêt djnh so 
3352/QD-UBND ngày 23/11/2018 ye vic cong bo Danh mvc  thu tçic hành 
chInh süa dôi, bô sung thuc thâm quyên giãi quyêt cüa Si Tài nguyen và Môi 
trung tinh Ba Rja - Vüng Tàu; Quyêt dnh so 1196/QD-UBND ngày 08/5/20 17 
ye vic cong bô thu tVc  hành chInh dã ducc chuân hóa và bâi bâ thu tVc  hành 
chInh thuc thâm quyen giãi quy6t cUa Si Tài nguyen vã MOi triingtinh Ba 
Rja - VUng Tàu) và 09 thu tyc hành chInh bj bãi bO (dä duçc cOng bô tai  các 
Quyêt djnh cüa Chu tjch Uy ban nhân dan tinh: Quyêt djnh so 3352/QD-UBND 
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ngày 23/11/2018 ye vic cong b Danh miic thu tiic hành chInh s1ra di, b sung 
thuc thâm quyên giâi quyêt cüa S Tài nguyen và Môi trisông tinh Ba Rja — 
VUng Tàu; Quyêt djnh so 1196/QD-UBND ngày 08/5/20 17 ye vic cong bô thu 
tiic hành chInh dã duc chuân hóa và bãi bó thu tiic hành chInh thuc thâm 
quyên giâi quyêt cüa S Tài nguyen và Môi trumg tinh Ba Rja — Vüng Tàu) 
trong linh virc môi trueing thuc thâm quyên giâi quyêt cüa S Tài nguyen va 
Môi truYng tinh Ba Rja-Vüng Tàu ('dInh kern Danh myc thz tyc hành ch1nh). 

Ni dung chi tit cüa thu tçic hành chInh duçc ban hành kern theo Quyt 
djnh so 2736/QD-BTNMT ngày 29 tháng 10 nàm 2019 cüa B truâng B Tài 
nguyen và Môi triRmg ye vic cong bô thu tiic hành chInh mdii ban hành, thu tiic 
hành chInh dixçc si'ra dôi, bô sung, thu tiic hành chInh bj bài bO trong lTnh vrc 
bão v môi trumg thuc phm vi chüc nàng quãn 1 nhà nithc cüa B Tài 
nguyen và Môi tru&ng. 

Giao Giám dôc S Tài nguyen và MOi tnrng chju trách nhim v hInh 
thirc, ni dung cong khai thu tVc  hành chInh theo dung quy djnh dôi vâi nhUng 
thu tic hành chInh thuc thârn quyên tiêp nhn, giãi quyêt cüa dm vi rnInh. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k. 

Quyt dnh và Danh mic kern theo duçic dãng tâi trên Cng thông tin din 
tir cua tinh Ba Rja — VUng Tàu, dja chi: http://www.baria-vungtau.gov.vn  

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giárn dc các S, Thu 
tru&ng các ban, ngành thuc Uy ban nhân dan tinh và các to chi'rc cá nhan có 
lien quan có trách thim thi hành Quyêt djnh nay./. _— 

Nrinhn: KT. CHU TICH 
- Nhu Diêu 3; a  CHU TICH 
- Bô Tài nguyen và Môi truOng (b/c); 
- Van phông ChInh phü (Cic KSTTHC) (b/c); 
- TTr.Tinh Uy, hr HDND tinh (b/c); 
- UB MTTQ VN tinh; 
- Báo BRVT, Dài PTTH tinh; 
- Trung tam Cong báo tin h9c; 
- Bi phn TN và trâ KQ tp trung cap tinh; 
-Lisu: VT,NC7. 

Nguyn Thanh Tjnh 
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PHU LVC 

MVC THU  TVC  HANH CHINH LiNH VçC MO! TRU'ONG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA sO 
TAI NGUYEN VA MOI TRU'ONG TLNH BA R!A  - VUNG TAU 

ành kern theo Quyé't d/nh s/QD-UBND ngày2-tháng'/I nárn 2019 cia (Jhi t/ch UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

DANH MUC THU TUC  HANH CHINH MO! BAN HANH 

STT 
Ten thu tyc hành 

chInh 
Thii han giãi quyt 

Dja dim 
thrc hin 

Cách thu'c 
thirc hin 

PhI, 1 
phi 

Can cir pháp 1 Ghi chñ 

Linh vrc Môi trtrong 

1 Van hành thu 
nghim các cong 
trInh xir 1 chat 
thai theo quyêt 
djnh phê duyt báo 
cáo dánh giá tác 
dng môi trung 
cüa du an 

1. Th&i gian flIp nhmn và 
giao trá kIt qua: 

Sang tü 07 gi 30 den 12 
gi 00 và chiu tr 13 gii 
00 dn 16 gi? 30 
ngày lam vic trong tun. 

2. Thô'i hçin giái quyêt: 

TM da 15 (muyi lam) 
ngày lam vic. Trong do: 

- Thai han kiêrn tra, trá lài 
v tInh dy th và hp i 
czia h so: Trong thi 
hn 05 (närn) ngày lam 
vic k tilt ngày nIi h 
so.. 
- Thai hçin kiérn tra ClC 
cong trinh xtè l•j  chIt thai 
cia dy' On: 05 (näm) ngày 

Tii B phn 
tiêp nhn và 
trâ kt qua tp 
trung cap tinh 
cüa tinh Ba 
Rja - Vüng 
Tàu. 

Ho s duqc 
np theo mt 
trong cac 
phuong thirc 
sau day: 

- Np trirc 
tip; 

- Qua dung 
buu diên; 

- Qua trirc 
tuyên tai  da 
chi 
http://dichvuc  
ong.baria- 
vungtau.gov. 
vn/ 

Không 
quy djnh. 

/ 

- Lu.t Bão v môi 
trithng näm 2014. 

- Nghj djI± 
18/201 5/ND-CP 
ngày 14/02/20 15 
cüa ChInh phü quy 
djnh v quy hoach 
bão v môi trithng, 
dánh giá môi 
trismg chin luçic, 
dánh giá tác dng 
môi tnthng Va k 
hoach báo ye môi 
tru1ng. 

- Nghj djnh SO 

40/2019/ND-CP 
ngày 13/5/2019 
cüa ChInh phü silra 
dM, b sung rnt 

Các ni dung 
con lai thirc hin 
theo Quyêt djnh 
s 273 6/QD- 
BTNMT ngày 
29/10/20 19 cüa 
Bô Tài nguyen 
và Môi trun 
v vic cong bô 
thu tijc hành 
chInh mói ban 
hành, thu tiic 
hânh chInh duoc 
sira dM, b 
sung, thu t11c 
hânh chInh bj 
bãi bO trong 1mb 
vuc báo ye môi 
trisYng thuc 
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lam vic, k tiir ngày nhn 
duçc van bàn thông báo 
k hotch 4n hành thir 
nghim. 

- Th&i han có van ban 
thông báo ke't qua kié'm tra 
các cong trinh x lj chá't 
thai dé chi du' an van 
hành thit nghiin. 05 ngày 
laiTi Viec. 

s diu cüa các 
nghj djnh quy djnh 
chi tit, hrnng dn 
thi hành Lust báo 
v môi tnrông. 

phtm vi chirc 
nàng quân 1 
cüa Bô Tài 
nguyen và Môi 
trung. 

2 Tham vn kin 
trong qua trInh 
thirc hin dánh giá 
tác dng môi 
trumg 

1. Thô'i gian tiê'p nhn và 
giao Ira ki qua: 

Sang tü 07 giô 30 dn 12 
gR 00 và chiu tü 13 gio 
00 dn 16 giO' 30 
ngày lam vic trong tutn. 

2. Thô'i hzn giái quylt: 

Ti da 30 (ba muoi) ngày 
lam vic. Trong do: 

- Thai han kiêm tra, trá iai 
so': KhOng quy dinh. 

- Thô'i han xz' 1j ho so': 
Trong thi han 15 (rnu'O'i 
lam) ngày lam 
- ThO'i hç2n cho ké't qua 
l): Trong thO?i h.n 15 
(mi.thi lam) ngày lam V19C. 

* Co quan có thtm quyn 
quyt djnh (UBND tinh): 

Tai  Bô phn 
tiêp nhQtn và 
tra. kt qua tQtp 
trung cap tinh 
cüa tinh Ba 
Rja — Vung 
Tàu. 

Ho so duçic 
np theo mt 
trong CC 
phucing thurc 
sau day: 

- Np trirc 
tip; 

- Qua du&ng 
bu'u diên; 

- 9ua trirc 
tuyên ti da 
chi 
http://dichvuc  
ong.baria- 
vungtau.gov. 
vn/ 

Không 
quy dnh 

/ 

- LuQtt Bâo v môi 
tris?mg nãm 2014. 

- Nghj djnh 
18/2015/ND-CP 
ngày 14/02/20 15 
cüa ChInh phü quy 
dnh v quy hoach 
bâo v môi trung, 
dánh giá môi 
tnrYng chin luqc, 
dánh giá tác dng 
môi tnthng a k 
hoach bão ye môi 
trung. 

- Nghj djnh so 
40/2019/ND-CP 
ngày 13/5/2019 
cüa ChInh phü sira 
dôi, b sung mt 
so diu cüa thC 
ngh djnh quy djnh 

Các ni dung 
con 1ti thirc hin 
theo Quyêt djnh 
s 2736/QD- 
BTNMT ngày 
29/10/20 19 cüa 
Bô Tài nguyen 
va Môi trun 
v vic cong bô 
thu tiic hành 
chInh mOi ban 
hành, thu tiic 
hành chInh duoc 
sira di, b 
sung, thu tiic 
hành chInh bi 
bãi bó trong lTnh 
vuc báo ye môi 
trithng thuc 
phim vi chirc 
näng quân i 
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05 (narn) ngày lam vic. chi tiêt, huàng din cüa Bô Tàf 

* Co quan xü l h so (S thi hânh Lut bão nguyen và .M6i 

Tài nguyen và Môi 
truông): 25 (hai rni.roi 
lam) ngày lam vic. 

v môi trumg. trithng. 

II. DANH MVC  THU  TVC  HANH CHINH DUC SIYA DOI, BO SUNG 

STT 
S ho 

so' 
TTHC 

Ten thu 
tuc hành 
chinh cii 

Ten thu 
tue hành 

chInh mo'i 

Thoi hn giãi 
qnyêt 

Dja diem 
thtyc hin 

Cách 
thu'c thtjc 

hiên 
Phi, 1 phi 

Can ctr pháp 
1 Ghi chü 

Linh vrc Môi trtro'ng 

1 BTM- 
VTB- 
265040 

Thrn dinh, 
phé duyt 
báo cáo 
dánh giá 
tác dng 
môi truO'ng 
(cp tinh) 

Thtm djnh, 
phê duyt 
báo cáo 
dánh giá 
tác dng 
môi 
tru?ng/ 
Thâm djnh, 
phê duyt 
'ai báo cáo 
dánh giá 
tác dng 
môi tru?Jng 

1. Tlilyi gian flip 
nhn và giao Ira kit 
qua: 

Sang tr 07 gi? 30 
dn 12 gii 00 và 
chiu tir 13 gi 00 
dn 16 gi? 30 vâo 
cac ngay lam 
trong tuân. 

2. Thai hçzn giái 
quyêt: Thy theo dir 
an, cii th: 

- Thai han kiém tra, 
trá lô'i v tInh dcy dt 
và hQp l cta ho so': 
Trong thôi hn 05 
(nãm) ngày lam vic 

Tii Bô 
phn tip 
nhtn và trã 
kt qua tp 
trung cap 
tinh cüa 
tinh Ba Rja 

-'

Vüng 
Tau. 

H so 
&rçYc np 
theo mt 
trong các 
phuong 
thüc sau 
day: 

- Np trirc 
tip; 

- Qua 
dix&ng bmi 
din; 

- Qua trirc 
tuyn tai 
dia chi 
http://dichv  
ucong.bari 

Thirc hin 
theo quy 
djnh tii 
Nghj quyêt 
60/2016/N 
Q-HDND 
ngày 
09/12/2016  
cüa Hôi 
dng nhân 
dan tinh. 
(Nói dung 
cy th tgz 
Phy lyc 
dInh kèm) 

/ 

- LuQtt Bão v 
môi tri.thng 
näm 2014. 

- Nghj djnh s6 
18/2015/ND-  
cp ngày 
14/02/20 15 cUa 
ChInh phü quy 
dnh ye quy 
hoch bâo \T 

môi trUiYng, 
dánh giá môi 
tri1ng chin 
1uc, dánh giá 
tác dng môi 
trng và k 
hoach bão ye 
môi tnrmg. 

Các ni dung 
con li th1rc 
hin theo 
q11yet dnh 
so 2736/QD-
BTNMT 
ngày 
29/10/2019 
cüa Bô Tâi 
nguyen va 
Môi tri.r?mg 
V vice cong 
bô thu tiic 
hành chInh 
mi ban 
hành, thu tiic 
hành chInh 
dugc si:ra di, 
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kê t1r ngày nhn h 
so'. 

- Thô'i han thá,n dinh 
báo cáo dánh giá tác 

a- 
vungtau.go 
v.vn/ 

- Nghj djnh s 
40/2019/ND- 
CP ngày 
13/5/2019 cüa 

b sung, th 
tiic hành 
chInh bj bài 
bó trong linh 

dng môi tru'&ng: ChInh phü si.ra virc bão v 

+ Tôi da là 30 (ba 
di, bô sung môi tru?mg 

rnu'oi) ngày lam vic 
mt so diêu cüa thuc phm 

k tü ngày nhân duac 
các nghj djnh vi chirc näng 

day dü h so hcip quy djnh chi quãn 1 cüa 

dôi vi tnthng hcip 
tiêt, hithng dn Bô Tài 

tham dinh báo co 
thi hành Lut nguyen và 

dánh giá tác dng 
môi tru'o'ng cüa các 
du an thuôc Phu luc 
ha Muc I Phu hic 
ban hành kern theo 

bão v môi 
trlx?Tng. 

- Thông tu s 
27/2015/TT-
BTNMT ngày 

Môi tri.thng. 

Nghj djnh s 29/5/2015 cüa 
40/2019/ND-CP. B tru&ng Bô 

+ Tôi da là 25 (hai 
rnu'oi lam) ngày lam 
vic k tr ngày nhân 
du'cc day dü h so 
hcip 1 di vói tru'ng 
hçip thAm djnh báo 
cáo dánh giá tác dng 
rnôi truô'ng cüa 
du an thuôc Phu luc 
III nhu'ng khOng 
thuôc Phu luc ha 

Tài 
nguyen và Môi 
triiô'ng quy 
diiih v diánh 
giá môi tru&ng 
chin luoc, 
danh giá tác 
ding môi 
tnthng và k 
hotch bào v 
rnôi truYng. 

Mic I Phii hic ban 
hành kern theo Nghj 

- Nghj quyêt 
60/2016/NQ- 

djnh s 40/201 9/ND- / HDND ngày 
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CP. 

+ Ti da là 20 (hai 
rnu'Oi) ngày 1âi 
kê tü ngày nhân duoc 
day dü ho so hap 1 
dôi vó.i hInh thrc 
thârn djnh thông qua 

09/12/2016 cüa 
Hi dng nhân 
dan tinh v Quy 
djnh mrc thu, 
np, quân 1) Va 
S11 dig phi 
thâm djnh báo 

viec lay ' kin Co cáo dánh giá 

quan, to chirc lien tác dng môi 

quan dôi vOi các báo trtthng, dê an 

cáo dánh giá tác dng bào v môi 

mOi tri1ng cüa 
di,r an quy djnh tai 

tru&ng chi tit, 
thâm djnh 

khoàn 4 Diu 14 phiso'ng an cái 

Nghj cljnh s6 tao phiic hi 

18/201 5/ND-CP dã môi trLlYng Va 

du'oc sü'a di, b phuo'ng an cãi 

sung bô'i Nghj djnh tao phiic hôi 

40/201 9/ND-CP bao môi trung b 

gôm các dir an sung trén dja 

thuc di t119ng bàn tinh Ba Rja 

phãi 1p 1ti báo 
dánh giá tác dng 
môi trLrong. 

— Vüng Tàu, 

- Thô'i hQn phê duyt 
báo cáo dánh giá tác 
d5ng rnói tru'ô'ng: TOi 
da là 20 (hai muoi) 
ngày lam vic. 

* Co quan có thm 
quyên quyét djnh 
(UBND tinh): 05 
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ngày lam vic. 
*coquanx 1h, 
so (S Tài nguyen vâ 
Môi tn.thng): 35 (ba 
mu'ô'i 1am, 40 (bôn 
mu'oi), 45 (ban mu'oi 
lam) ngày lam vic 
thy theo du an. 

2 T-VTB- 
290174- 
TT 

Chip thutn 
vic diêu 
chinh, thay 
di ni 
dung báo 
cáo dánh 
giá tác 
dng môi 
trumg lien 
quan dn 
phm vi, 
quy mô, 
cong sut, 
cong ngh 
san xuât, 
các cong 
trInh, bin 
pháp bâo 
ye môi 
tnthng cüa 
duán 

Chp thun 
ye môi 
trithng di 
vri dê nghj 
diu chinh, 
thay di 
ni dung 
báo cáo 
dánh giá 
tác dng 
môi truong 
dA ducc 
phê duyt 

1. Thôi gian tiêp 
nhçln và giao Ira kêt 
quã. 

Sang tir 07 gR 30 
dn 12 gii 00 và 
chiu t1r 13 gii 00 
dn 16 gR 30 
cac ngày lam 
trong tuân. 

2. Thô'i hxn giái 
quyêl: 

Ti da là 15 (mi..thi 
lam) ngày lam vic. 
Trong do: 

- Thai han kiêrn tra, 
trá lài ye tInh day d 
và hcip lé caa ho so': 
05 (nàm) ngày lam 

• viec. 
- Thai hqn thám d/nh 
báo cáo dánh giá tac 
dng mói tru'ông: Ti 

Tti B 
phn tiêp 
nhn và trã 
kt qua tp 
trung cap 
tinh cüa 
tinh Ba Rja 

-'
Vüng 

Tau. 

Ho so 
duçc np 
theo mt 
trong CC 
phuong 
thirc sau 
day: 

- Np trlrc 
tip; 

- Qua 
dithng buu 
din; 

- Qua tr'çrc 
tuyên ti 
da chi 
http://dichv  
ucong.bari 
a- 
vungtau.go 
v.vn/ 

Không quy 
djnh 

/ 

- Lut Bâo v 
môi tru&ng 
nàm 2014. 

- Nghj djnh 
18/2015/ND- 
cr ngày 
14/02/2015 cüa 
ChInh phü quy 
djnh ye quy 
hoach bâo V9 

môi trung, 
dánh giá môi 
tnthng chin 
1uc, dánh giá 
tác dng môi 
trung Va k 
hoach bâo ye 
mth tru?rng. 

- Nghj dnh SO 
40/2019/ND- 
CP ngáy 
13/5/2019 cüa 
ChInh phü si'ra 

Các ni dung 
con lai thirc 
hin theo 
Q,uyet dijnh 
so 2736/QD-
BTNMT 
ngày 
29/10/20 19 
cüa Bô Tài 
nguyen va 
Môi trueing 
ye viçc cong 
bô thu tiic 
hành chInh 
mi ban 
hành, thu t11c 
hành chInh 
duqc si:ra thM, 
b sung, thu 
tuc hành 
chInh bj bãi 
bO trong linh 
vuc bào ye 
rroi trun 



da là 10 (rnithi) ngày 
lam vic kê tü ngày 
nhn du?c dy dü ho 
so hçip 1. 
* Co quan có thm 
quyên quyt djnh 
(UBND tinh): 05 
(näm) ngày lam vic. 

dôi, bt sung 
mt s diu cüa 
các nghj djnh 
quy djnh chi 
tiêt, hithng dn 
thi hành Lut 
bâo ye môi 
truong. 

thuc pham 
vi chüc näng 
quân 1 cña 
B Tài 
nguyen và 
Môi trumg. 

* Co quan xir 1,2 ho so 
(S Tài nguyen vã 
Môi tru'mg): 10 
(mui) ngày lam vic. 

3 T-VTB- 
290172- 

Cp giy 
xác nhQtn 

Kim tra, 
xác nhn 

1. Thà'i gian liê'p 
nhin và giao Era kêt 

Ti Bô 
phn tip 

Ho so 
duçyc np 

Không quy 
djnh 

- Lut Bão v 
môi tris&ng 

Các ni dung 
con lii thrc 

TT hoàn thành hoàn thành qua: nhQtn và trâ theo mt näm 2014. hin theo 
cong trInh cong trInh Sang tü 07 30 gi k& qua tp trong các - Nghj djnh s Quyet djnh 
bâo v mOi bão v môi dn 12 00 và gi trung cap phizong 18/201 5/ND- so 273 6/QD- 
tru?ing trueing theo chiu ttir 13 gi? 00 tinh cüa thirc sau ngày BTNMT 
phçic vii quyt d4nh dn 16 giO' 30 tinh Ba Rja diây: 14/02/2015 cüa ngày 
giai doin phê duyt cac ngày lam — Vüng - Np trirc Chinh phü quy 29/10/20 19 
van hành 
dir an. 

báo cáo 
dánh giá 
tác dng 
môi trung 
cüa dr an 

trong tuân. 

2. Thôi hin giái 
quyêt. 

Ti da là 20 (hal 
rnuoi) ngày lam vic. 
Trong do: 

- Thô'i han kiém tra, 
trá lài v tInh dy d 
và hQp ìé cia ho .• 

Tôi da là 05 (näm) 

Tau. tip; 

- Qua 
dung biru 
din; 

- Qua trirc 
tuyên tti 
dja chi 
http://dichv  
ucong.bari 
a- 

/ 

dnh ye quy 
hoach bâo ye 
moi trthYng, 
dánh giá môi 
tri.thng chin 
1uc, dánh giá 
tác dng môi 
truOng va k 
hoch bão v 
môi tru?mg. 
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ngày lam vic k tir 
ngàynhnhôso'. 

- Thai han kiêrn tra, 
xác nhdn hoàn thành 
cong trInh báo 
mOi trzr&ng: là 15 
(rnui lam) ngày lam 
vic, khOng bao gOm 
thri gian chà d? an 
hoàn thiên h 
thri gian phân tIch 
rnâu chat thai (lay 
rnu t hcip trong 
tnthng hçrp can thit). 

vungtau.go 
v.vn/ 

- Nghj djnh s 
40/2019/ND- 
CP ngày 
13/5/2019 cüa 
ChInh l?hü  süa 
di, bô sung 
mt so diêu cüa 
các nhI djnh 
quy djnh chi 
tiêt, hi.ró'ng dn 
thi hânh Lut 
bâo ye môi 
tri1Yng. 

* Co quan có thâm 
quyên quy& djnh: 
UBND tinh. 
* Co quan duçic üy 
quyên quyt djnh: So 
Tài nguyen và Môi 
tri.thng. 

4 T-VTB- 
290180- 

Thm djnh, 
phê duyt 

Thm djnh, 
phê duyt 

1. Tluii gian tiê'p 
nhimn và giao trá kIt 

Tai B 
phn tip 

H scr 
duçc np 

- Dôi vOi 
trixOng hçp 

- Lut Bâo v 
môi trumg 

Các ni dung 
con laj  thuc 

TT phuang an phuong cái qua: nhtn và trâ theo mt thm djnh nàm 2014; hin theo 
câi tao, 
phiic hi 

tao, phiic 
hôi môi 

Sang t1r 07 giO 30 
dn 12 00 và giO 

kt qua tp 
trung cap 

trong các 
phuang 

ln du: 
triu dng. 

- Luât Khoáng 
san nàm 2010; 

Quyet djnh 
so 2736/QD- 

môi truOng truOng dOi chiu t11r 13 00 giO tinh cüa thi'rc sau - Dôi i BTNMT 
vOi 

hoat dng 
vOi hoat 
dng khai 

den 16 giO 30 tinh Ba Rja 

-'
Vüng 

day: trung h 
- Nghj djnh so 

19/2015/ND- 
ngày 
29/10/2019 

khai thác 
khoáng san 

thác 
các ngày lam 
trong tuân. Tau. 

- Np trirc 
tip; 

thm dnh 
lai: Bang 

I 

p ngày 
14/02/20 15 cüa 

cüa Bô Tài 
nguyen va 
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(tru'âng 
hçxp Co 
phu'ung cm 
và báo cáo 
dánh gici 
tác d(3ng 
mói tru'O'ng 
khóng cling 
ccr quan 
thAm quyn 
phê duyt) 

khoáng san 2. Tlilii hzn giãi 
quyut: 

Tôi cia là 40 (bn 
muoi) ngày lam vic 
k tü ngày nhn duçc 
dy du h so' hç'p l. 
Trong do: 

- Thai han kiêm tra, 
trá lO'i ye tInh d4v dz 
Va hp lé cüa ho .• 

05 (nàm) ngày lain 

- Qua 
dung bu'u 
din; 

- Qua tr1rc 
tuyn tai 
cija chi 
http://dichv  
ucong.bari 
a- 
vungtau.go 
v.vnl 

50% cüa 
trithng hcip 
thm djnh 
ln dâu. 
(theo quy 
djnh tai  
Nghj quyêt 
60/201 6/N 
Q-1 
ngày 
09/12/2016 
cüa Hi 

ChInh phü quy 
djnh chi 
tiêt thi hành 
mt s diu cüa 
Lust Báo v 
môi tru&ng; 

- Nghj djih 
40/2019/ND-  
cp ngày 
13/5/2019 cüa 
ChInh phü sira 

Môi tnrmg 
v vic công 
b thu tiic 
hành chInh 
mâi ban 
hành, thu tVc 
hành chInh 
duçc sira 
b sung, thu 
tiic hành 
chInh bj bâi 
bO trong linh 

V1C. dng nhân 
di, bô sung 
môt s diu cüa virc bào v 

- Th&i hgn thám d/nh 
h so' vO ra Quyê't 
d/nh phé duyt: 
Trong thyi han 35 
(ba rnuoi lam) ngày 
lam vic k ti1r ngày 
nhân diuoc dy dii ho 
so hçrp l. 

dan tinh). cá nghj dhth 
quy djnh chi 
tit, hithng dn 
thi hành Luât 
bâo ye mi 
tri1ing. 

- Thông tu so 

môi trUYng 
thuc phm 
vi chirc näng 
quân l)T cua 
B Tài 
nguyen Va 
Môi trithng. 

38/201 5/TT- 
* Co quan có thâm 
quyên quyt djnh 

BTNMT ngày 
30/6/2015 ciia 

(UBND tinh): 05 
ngày lam vic. 
* Co quan xu 1 h 
so' (So' Tài nguyen và 
Môi triRng): 35 (ba 
mi.ro'i lam) ngày lam 
viêc. 

B Tài nguyen 
vâ Môi trumg 
v cãi tao,  phiic 
hM môi tri.thng 
trong hoat dng 
khai thác 
khoángsàn. 

/ - Nghj dinh so 
4W 
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136/2018/ND- 
CP ngày 
05/10/2018 cüa 
ChInh phü sira 
dôi môt so diêu 
cüa các nghj 
djnh lien quan 
den diêu kiên 
dâu tu kinh 
doanh thuôc 
linh vuc tài 
nguyen Va môi 
tru&ng. 

- Nghj quyêt 
60/2016/NQ- 
HDND ngày 
09/12/2016 cüa 
Hi dông nhân 
dan tinh ye Quy 
djnh müc thu, 
np, quãn 1 Va 
sü diing phi 
thâm dinh báo 
cáo dánh giá 
tác dng môi 
tri.thng, dê an 
báo ye môi 
truè'ng chi tiêt, 
thâm djnh 
phucng an câi 
to phc hôi 

/ môi trithng và 
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phuung an cái 
tao phiic hôi 
môi tri1ng b 
sung trên dja 
bàn tinh Ba Rja 
— Vüng Tàu. 

5 T-VTB- 
290182- 
TT 

Xác nhn 
hoàn thành 
tmg phn 
Phuong an 
CJ tao, 
phiic hi 
môi 
trixOng, 
Phuong an 
câi tao,  
phiic hi 
môi truYng 
b sung dôi 
vói hoat 
dng khai 
thác 
khoáng san 

Xác nhn 
hoàn thành 
tü'ng phn 
phuong an 
C tao, 
phc hi 
môi truO'ng 
trong khai 
thác 
khoáng san 

1. Thó'i gian tie 
nhin và giao Ira kêt 
qua: 

Sang tir 07 gi 30 
dn 12 gi 00 và 
chiu t1r 13 gi 00 
dn 16 gi 30 
các ngày lam 
trong tuân. 

2. Thôi hin giái 
quyêt. 

Tôi da 20 (hai mu'oi) 
ngày lam vic k tir 
ngày kt thüc vic 
kim tra. Trong do: 

- Th&i han kiê,n tra, 
trá lài v tInh dcy d 
và hap lé cia ho • 
Không quy dinh. 

- ThO'i hQn cá'p giáy 
xác nhn: Trong thyi 
han 20 (hai miioi) 
ngày lànTl ye k tii 
ngày kt thàc ViC 

Tai Bo 
phn tiép 
nhn và trâ 
kt qua tp 
trung cap 
tinh cüa 
tinh Ba Rja 
— Vüng 
Tau. 

Ho so 
dugc np 
theo mt 
trong CC 

phuong 
thirc sau 
day: 

- Np trirc 
tip; 

- Qua 
dithng buu 
din, 

- Qua trirc 
tuyn tai 
dja chi 
http://dichv  
ucong.bari 
a-. 
vungtau.go 
v.vnl 

Chua quy 
djnh 

/ ,, 

- Lut Bâo v 
môi trix?mg 
näm 2014; 

- Luât Khoáng 
san näm 2010; 

- Nghj djnh SO 

19/2015/ND- 
cP ngày 
14/02/20 15 cüa 
ChInh phü quy 
djnh chi 
tiêt thi hành 
mt s, diu cua 
Lut Bâo 
môi trixYng; 

- Nghj dirth s 
40/2019/ND- 
CP ngày 
13/5/20 19 cüa 
ChInh phü sra 
&M, b sung 
môt s diu cüa 
cac nghj dinh 
quy djnh chi 
ti&, huâng dn 

Các ni dung 
con laj  thirc 
hin theo 
Q,uyet djnh 
so 2736/QD-
BTNMT 
ngày 
29/10/2019 
cüa Bô Tài 
nguyen va 
Môi trung 
Ye vic cong 
b th tc 
hành chInh 
mOi ban 
hành, thu t11c 
hành chInh 
duqc siLra di, 
b sung, thu 
tiic hành 
chinh bj bãi 
bO trong linh 
vc bào ye 
mOi trithng 
thuc phm 
vi chirc näng 



kirn tra. 
* Co' quan có thrn 
quyên quyt djnh 
(UBNID tinh): 05 
ngây lam vic. 

* Co quan xi.r 1 h 
so (S Tài nguyen và 
Môi truô'ng): 15 
(mui lam) ngày lam 
vic. 

thi hành Lut 
bào ye môi 
truYng. 

- Thông 
38/2015/TT-
BTNMT ngày 
30/6/2015 cüa 
Bô Tài nguyen 
và Môi tru&ng 
ye cai tao, phiic 
hôi môi trithng 
trong hott dng 
khai thác 
khoáng san. 

quãn 1 cüa 
Bô Tài 
nguyen Va 
Môi trung. 

6 T-VTB- 
290173- 
TT 

Xác nhn 
clang k K 
hoich bâo 
v môi 
truO'ng 

Däng k/ 
däng k 
xác nhtn 
iaj k 
hoach bào 
vç môi 
trisang 

1. Thô'i gian tiê 
nhçIn và giao Ira kIt 
qua: 

Sang t1r 07 gi 30 
dn 12 gRi 00 và 
chiu tü 13 gi 00 
dn 16 gi 30 vào 
cac ngày lam vic 
trong tuân. 

2. Tlilyi hçxn giãi 
quylt: Ti da là 10 
(mithi) ngày lam vic 
k tir ngày nhn duc 
dy dü ho so hp 1• 

T?i B 
phn tiêp 
nhQtn vâ trá 
k& qua tp 
trung cap 
tinh cüa 
tinh Ba Rja 
— Vüng 
Tau. 

H so 
duqc np 
theo mt 
trong các 
phrnmg 
thüc sau 
day: 

- Np trirc 
tip; 

- Qua 
du&ng b 
din; 

- Qua trirc 
tuyen tai 
dja chi 
http://dichv  

Không quy 
djnh 

/ 

- LuQtt Bâo v 
môi trithng 
näm 2014. 

- Nghj djnh s 
18/2015/ND- 
cp ngày 
14/02/2015 cüa 
ChInh piiü quy 
djnh Ye quy 
hoach bão ye 
moi trixO'ng, 
dánh giá môi 
tru&ng chin 
luc, dánh giá 
tác dng môi 
trug 
hoach bâo v 

Các ni dung 
con 1ii thrc 
hin theo 
Quyet dnh 
so 2736/QD-
BTNMT 
ngày 
29/10/20 19 
cüa Bô Tài 
nguyen va 
M ôi trumg 

vic cong 
bO thu tiic 
hành chInh 
moi ban 
hành, thu tjc 
hành chInh 
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ucong.bari 
a-
vungtau.go 
v.vnl 

moi tnthng. 

- Nghj djnh 
40/2019/ND- 
cr ngay 
13/5/20 19 cüa 

duçc süa dôi, 
b SUflg, 
tuc 
chInh bi bãi 
bó trong linh 

Chinh phü süa virc bão v 

di, b sung môi tnr?Yng 

môt so diu cüa thuc phm 

các nghj dith vi chirc nãng 

quy dinh chi quán 1 cüa 

tiêt, hithng dn Bô Tài 

thi hành Luât nguyen và 

bão ye mi 
trthYng. 

Môi trumg. 

III. DANH MUC THU TVC  HANH CHNH B!  BAT BO 

STT S ho so' Ten thu t,ic hành chInh 
Ten VBQPPL quy dlnh  vic bãi ho thu tic 

hành chInh 

Linh virc Môi trtro'ng 

1 
T-VTB- 

29018 1-TT 

Thm djnh, phé duyt phuang an câi tto, phc hM môi tri.thng b 
sung di vâi hott dng khai thác khoáng san (Trwôi'zg hçij Co 
phuv'ng an bá sung vO báo cáo dánh giá tác dç$ng mOi tru'07?g 
khOng cling co' quan thdm quyn phê duyçt,) 

- Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngày 
13/5/2019 cüa ChInh phü sra di, bô sung 
môt s diu cüa các nghj djnh quy djnh chi 
tit, hthng dn thi hành Lust  bâo v môi 
tnr&ng. 

2 
T-VTB- 

290 183-TT 

Thm djnh, phê duyt phuang an câi t?o,  phic hi môi trrnYng 
di vôi boat dng khai thác khoáng san (TrirO'ng hçrp có phuv'ng 
an và báo cáo dánh giá tác dç5ng mOi tru'O'ng cling m5t cc quan 
thdm quynphê duyt,). 

;1 ,, 

- Nghj djnh si 40/2019/ND-CP ngày 
13/5/2019 cüa ChInh phü si:ra di, b sung 
môt s diu cOa các nghj djnh quy djnh chi 
tit, hithng dn thi hành Lut bâo v môi 
tnrng. 
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3 
BTM- 
VTB- 

265042 

Thm djnh, phê duyt phuang an câi tao, phiic hi môi trlxng b 
sung dôi vâi hoat dng khai thác khoáng san (Trtrô71g hQp có 
phiwng an bd sung và báo cáo dánh giá tác dç5ng mói tru'àng 
cling mt co' quan thdm quyn phê duyt). 

- Nghj djnh so 40/2019/ND-CP ngây 
13/5/2019 cüa ChInh phü sira dôi, b sung 
mt s diu cüa các nghj djnh quy djnh chi 
tiêt, huóng dan thi hành Lut bâo v môi 
trrning. 

4 
BTM- 
VTB- 

264788 

Cp 1ti Giy xác nhn dü diu kin v bão Vç môi triiang trong 
nhp khu ph 1iu lam nguyen 1iu san xuât cho to chirc, cá 
nhân trirc tiêp sü diing phê 1iu nhp khu lam nguyen 1iu san 
xut (Tru'àng hcip Giáy xác nhgn hét hcin). 

- Nghj djnh s 40/2019/ND-CP ngày 
13/5/2019 cüa ChInh phü süa di, b sung 
mt s diu cüa các nghj djnh quy djnh chi 
tit, huóng dn thi hành Lust  báo v mOi 
trithng. 

5 
BTM- 
VTB- 

264789 

Cp 1ui Gi.y xác nhn dü diu kin v báo v mOi trirè'ng trong 
nhp khu ph 1iu lam nguyen 1iu san xut ('Trong trzthng hci'p 
Giây xác nhgn bj mt hogc hit hông). 

- Nghj djnh s 40/201 9/ND-CP ngày 
13/5/2019 cüa ChInh phü sira di, b sung 
mt s diu cña các nghj djnh quy djnh chi 
tiêt, huàng dan thi hành Lut bâo v môi 
trithng. 

6 
T-VTB-

290 187...TT 
Thm djnh, phê duyt d an bão v môi trung chi tit. 

- Nghj djnh s 40/201 9/ND-CP ngày 
13/5/20 19 cña Chinh phü sira di, b sung 
mt so diêu cüa các ng djnh quy djnh chi 
tiêt, hithng dn thi hânh Lutt bâo v môi 
trurng. 

T-VTB-
290 188...TT 

Xác nhn d an báo v môi trix?mg dan giân. 

- Nghj djnh s 40/2019/ND-CP ngày 
13/5/2019 cüa Chinh phü sira di, b sung 
mt sO diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi 
tiêt, hiró'ng dn thi hành Lut bâo v môi 
truO'ng. 

8 
T-VTB- 

290176-TT 
Chp thun diu chinh v quy mO, quy hoach, ht tng k5 thutt, 
danh miic nganh ngh trong khu cOng nghip. 

- Nghj djnh s 40/201 9/ND-CP ngày 
13/5/2019 cüa ChInh phü sfra di, b sung 
mt s diu cüa các nghj djnh quy djnh chi 
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tit, huó'ng dn thi hành Lut bâo v môi 
truYng. 

9 
BTM - 
VTB- 

264789 

Cp Giy xác then dñ diu kin v bâo v moi trl.rcYflg trong nhap 
khu phê 1iu lam nguyen 1iu san xuât cho to chic, cá flhafl tlVc 
tip 511 diing phé 1iu nhp khu lam nguyen 1iu san xut (TTHC 
cap tinh).

/ 

- Nghj djnh s 40/2019/ND-CP ngày 
13/5/20 19 cña ChInh phü sira di, bô sung 
môt so diêu cüa các nghj djnh quy djnh chi 
tit, hung dn thi hành Lust bão ye mOi 
truting.

,,, 
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