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S92iQD-UBND Ba Rja — Ving Tàu, ngay4'tháng'IO nàm 2017 

QUVET DNH 
Vvic cong b6  thu tuc hành chInh mói ban hành linh vlyc biên và hal dão thuc 
thâm quyn giãi quyêt cüa S& Tài nguyen và Môi trw&ng tinh Ba Ra-Vung Tan 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH BA R!A  — VUNG TAU 

Can cü Lut T chrc ChInh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng ,6 näm 2010 cüa 
ChInh phñ ye kiêm soát thu tVc  hành chInh; Can cir Nghj djnh so 48/201 3/ND-CP 
ngày 14 tháng 5 nam 2013 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa các 
nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tçic hành chInh; 

Can cir Thông tii s 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 näm 2014 cüa B 
tnthng B Tu pháp hiiàng dan cong bô, niêm yet thu tic hành chInh và báo cáo 
ye tInh hlnh, kêt qua thrc hin kiêm soát thu tVc  hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giám dc Si Tài nguyen và Môi truông ti Th trInh 

s 4 '44/TTr-STNrvIT ngày  03  tháng  j /O  nam 2017, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay gm 05 thu tiic hành chInh mi 

ban hành trong linh virc Biên và Hâi dáo thuc thâm quyên giái quyêt cüa Si Tài 
nguyen và Môi trung tinh Ba Rja — Vüng Tàu (Nç3i dung chi tiêt tii phy lyc kern 
theo). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành kê tü ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sâ, Thu 
trithng các ban, ngành thuc Uy ban nhân tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô; Chu tjch Uy ban nhân dan các xã, phumg, thj trân vâ các tO 
chi'rc cá nhân có lien quan CO trách nhim thi hành Quyêt djnh này. 

N9i nkln: 
-NhuDiêu3; 
- B TNMT; 
- Ciic KSTTHC-Vãn phOng ChInh phü; 
- TTr.Tinh üy, TTr I-IDND tinh; 
- Sâ Ni vii; 
- Sà Tix pháp (phóng KSTTHC); 
- Báo BRVT, Dài PTTH tinh; 
- TTCNTT - STNMT; 
- Trung tam Cong báo tin h9c; 
- B phn tiêp nhn và trá KQ tp trung cap tinh; 
-Li.ru:VT.  () Nguyn Thanh Tlnh 



PHU LUC 
C HANH CHNH THUOC THM QUYEN GIAI QUYET CUA S 

Al NGUYEN vA MOI TRIfONG TiNH BA RIA-VUNG  TAU 

hành kern theo Quyé't djnh só92--/QD- UBND ngày J tháng fO nám 2017 
cza Chi tjch UBND tinh Ba Rja- Ving Tàu) 

PHAN I. DANH MUC  THU TUC HANH CHiNH 

Danh mile thu tiic hành chInh thrqc cong ho thuc thm quyên giãi quyêt cüa 
S& Tài nguyen và Môi trirong. 

STT TEN THU TVC  HANH CHiNII 

I 9• 9 Linh vlrc Bien va hai dao 

1 Cp Giy phép nhn chIm & bin 

2 Gia hn Giy phép nh.n chIm & bin 

3 Sàa dM, b sung Giy phép nhn chIm & bin 

4 Trã 1i Giây phép nhn chIm a bin 

5 Cp 1i Giy phép nhn chIm & bin 

1 



PHAN II. NO! DUNG CV  THE CUA TiING THU TVC  HANH CHiNII 

1. Cp giy phép nhn chlm & bin 

1.1. TrInh tiy thiyc hin: 

- Bu'óc 1 n3p ho so'. To chirc, cá nhân có nhu cu d nghj cp Giy phép 
nhn chIm r biên np 02 b ho so ti B phn tiêp nhn và trã kêt qua tp trung 
cap tinh. 

- Bithc 2 kiêm Ira h so': Bô phn tip nhn và trâ k& qua cüa Sâ Tài 
nguyen và Môi tri.thng Co trách thim kiêm tra thành phân, ni dung cüa ho so. 
Tnring hçp ho so dung quy djnh, B phn tiêp nhn và trã két qua ban hành van 
bàn tiêp nhn và hn giài quyêt ho so duçrc 1p theo mk Phiêu tiêp nhn va giâi 
quyêt hO so theo quy djnh chung ti B phn tiêp nhn và trà kêt qua tp trung 
cap tinh. Trumg hçip hO so chira dung quy djnh, B phn tiêp nhn và trâ kêt qua 
có trách nhim hithng dn mt lan bang van bàn cho to chüc, Ca nhân dê bô sung, 
hoàn thiên ho so. 

- Bjthc 3 (ham djnh h so': S& Tài nguyen và MOi tnthng Co trách nhim: 

- Hoàn thành vic thm djnh h s theo các ni dung quy djnh ti Diu 56 
Nghj djnh so 40/2016/ND-CP; két 1un thâm djnh phãi duçic 1p thành van bàn. 

TruO'ng hqp cn thit, S& Tài nguyen và MOi tnr?Yng gui van bàn lay 
kiên cüa CáC co quan có lien quan, to chüc kiêm tra thirc dja (thi gian lay ' kiên, 
kiêm tra thirc dja không tInh váo thOi gianthârn djnh). Trong thñ hn không qua 
20 ngày kê ti'r ngày nhn di.rçc van bàn lay kien, co quan duçic lay kiên cO 
trách nhim trã li bang van bàn ye các van dê lien quan; 

- Gi'ri van bàn yêu cu t chi'rc, cá nhân chrnh si:ra, hoàn thin h so theo 
kêt lun thâm djnh trong tri.ring hçip phài chinh s1ra. 

- Bu'ó'c 4 Irinh, giãi quylt h so': S& Tãi nguyen và MOi trithng có trách 
nhim trInh ho so cho Uy ban nhân dan tinh dê xem xét cap Giây phép nhn chIm 
y biên. 

- Bithc 5 thông báo và Ira kêt qud: Si Tài nguyen và MOi tnrng thông 
báo cho to chirc, cá nhân dã np ho so dé nhn két qua và thirc hin các nghia vi 
cO lien quan theo quy djnh và gui Giây phép nhn chIm biên den các co quan 
quãn l nhà nrc cO lien quan. 

- Thôi gian Iiêp nhmn Va Ira kit qua: Các ngày lam vic trong tun 
tr thu 2 den thu 6 (sang tu 7 gi 30 den 12 gi 00 và chiêu tr 13 giä 00 den 
16 gRy 30), tru thu 7, chü nht và ngày nghi. 

1.2. Cách thurc thirc hin: 

- Cdch Ihá'c n3p hO so': trirc tip hoc gui qua dithng bixu din. 

- No'i n?3p va nhin kit qua giãi quylt h so'. tai B phn tiêp nhn và trà 
kêt qua tp trung cap tinh.b/ 
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1.3. Thành phân, so hrçrng ho so': 

Thành phân h so': 

- Don d nghj cp GiAy phép nhn chIm ?i bin duçic 1p theo Miu so 04 
quy djnh tai  Phi 1ijc cüa Nghj djnh so 40/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 
2016; 

- Dir an nhn chIm & biên di.rçic l.p theo Mâu so 03 quy djnh ti Phv liic 
cüa Nghj djnh so 40/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2016; 

- Bàn sao kern theo bàn chInh d doi chiu hoc bàn sao Co chi:rng thirc 
báo cáo dánh giá tác dng môi trii&ng duqc Co quan nhà nuOc Co thâm quyên phê 
duyt theo quy djnh cüa pháp lu.t; 

- Ban sao kern theo bàn chInh d doi chiu hoc bàn sao cO chirng thrc 
giây chrng nhn däng k doanh nghip (neu là doanh nghip); 

- Bàn do khu vrc bin d nghj dixçic si:r diing ct nh.n chIm duçc 1p theo 
Mâu so 09 quy djnh t.i Phii liic cüa Nghj djnh Nghj djnh so 40/2016/ND-CP ngày 
15 tháng 5 näm 2016. 

S6 lwçtng h so': 02 b. 

1.4. Thô'i hn giãi quyt: 

- Thô'i him  kkm Ira h so'. Trong th&i han  không qua 01 ngày lam vic kê 
tü ngày nhn duqc ho so; trong thai han  không qua 03 ngày lam vic k ttir ngày 
nhn duçic ho so dôi v&i trtr&ng hccp ho so chua dOng quy djnh. 

- Tho'i hçin tiln hành than, djnh. Trong th&i han  không qua 60 ngày doi 
vâi ho so dê nghj cap Giây phép nhn chIm & biên kê tü ngày ra van bàn tiêp nhn 
ho so. 

- Tho'i him  IrInh, giái quylt ho so': 

Th&i hn trInh ho so: trong th&i han  không qua 07 ngày lam vic, k tü 
ngày tO chirc, cá nhân dã hoàn thành vic chinh sira, hoàn thin ho so. 

Th&i han  giài quyt ho so: trong th&i hn không qua 07 ngày lam vic, k 
t1r ngày Sâ Tài nguyen và Môi trlx&ng trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét. 

- Thiti hcin  thông báo và Ira kit qua h so'. trong th&i gian không qua 03 
ngày lam vic, kê tü ngày nhn dixcic két qua giái quyet ho so ttr co quan quán 1)2 
nhà rnrâc có thâm quyén cap Giây phép nhn chIm & biên. 

1.5. ooi tirçrng thirc hin thu tiic hành chInh: to chirc, cá nhân. 

1.6. Co' quan thirc hin thu tiic hành chInh: 

- Go' quan có thim quyn quylt djnh: Üy ban nhân dan tinh. 

- Go' quan tri'c flIp thrc hin: Sà Tài nguyen và Môi tru&ng. 

- Go' quan phi h. các co quan có lien quan. 

1.7. Kt qua th'ic hin thu tiic hành chInh: Giy phép nhn chIm a bin.#/  
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1.8. PhI, 1 phi: ch..ra quy djnh. 

1.9. Ten mu do'n, mu to' khai cüa thu ti,c hành chInk: 

Mu s 03 Dr an nhãn chlm a bin 

Mu s 04 Don d nghj cp Giy phép nhn chIm a bin; 

Mu s6 09: Ban d khu v1rc bin d nghj sü diing d nhn chIm; 

Mu s 10: Bàn d khu virc bin st'r dung dé nh.n chIm; 

Mu so 11: Giy phép nhn chIm a bin; 

1.10. Yêu cu, diu kin thirc hin thu tyc hành chinh: 

a. Vat,  chAt di.rçc phép nhn chIm dáp irng các Diu kin sau day: 

- Không chüa chAt phóng xa,  chAt dc vi.rqt quy chuAn k5 thut an toàn 
büc xa,  quy chuân k thut môi tnrang; 

- Di.rqc xa 1 dat  quy chuAn k thut rnôi tnthng; bâo dam không tác dng 
Co hi den sirc khoé con ngui, môi tru?mg, h sinh thai, nguôn lvi thuS' san; 

- Không th dO thai, km gi, xi:r iS' trCn dAt lin ho,c vic dO thai, hru giCt, 
xCr iS' trên dat lien không hiu qua ye kinh tC - xâ hi; 

- Thuc Danh muc vat. chAt di.roc nhân chIm a hiên. 

b. Co phuang an nhn chIm bão dam yéu cAu: vic nhn chIm a bin khong 
duc gay ra tác dng có hai  den si'rc khOe con ngu?ñ, tiêm näng phát trién kinh té 
cüa dat nuóc; han  ché tôi da ãnh hu&ng xâu tâi môi trub'ng, h sinh thai bién. 

c. Khu virc bin d nghj dixqc si'r dçing d nh.n chIrn phO hçp vOi quy 
hoach sr dung biên, quy hoach  tong the khai thác, si'r diing ben vng tài nguyen 
vüng b?i dâ duçic cap có thâm quyén phé duyt. 

Tnrang hcp chiia cO quy hoach si'r diing bin, quy hoch tOng the khai 
thác, sir dung ben vIng tài nguyen vOng b thI khu virc biên dê nghj duqc nhn 
chIm duqc xem xét trên co sà báo cáo dánh giá tác dng môi tnrO'ng dugc co quan 
nhà nljâc có thâm quyên phê duyt theo quy djnh cüa pháp lut ye báo v mOi 
truo'ng. 

1.11. Can cu pháp iS' cüa thu tyc hành chInh: 

- Lut tài nguyen, mOi trixo'ng bin và hâi dão. 

- Nghj djnh sO 40/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust  tài nguyen, mOi trung biên và hâi 
dão.4/ 
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(Ten to chirc, cá nhân d nghj cp giy phép nhn chIm a biên) 

Dc AN NHiN CHIM BIEN 

(ten loai vat, chit nhân chIm biên) 

Dia danh noi lap dir an, näm 20... 

Mãu so 03 
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(Ten th chüc, cá nhân d nghj cp giy phép nhn chIm & bin) 

DII AN NHN CH!M O BIEN 

(Ten 1oi vat, chit nhn chIm & bin:  
Nhn chIm & khu virc biên thuc xJphu&ng ..., qunIhuyn..., tinhlthành pho...) 

TO CH1C/CA NHAN JJON VI  LJP DL' AN 
(Chrc danh) (Chirc danh) 

Kj (dóng c1u né'u co) K, dóng dá'u 

(Hçs và ten) (H9 va ten) 

Ola danh noi 1p Dtr an, Näm 20... 
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A. NQI DUNG DI AN NHiN dIM 

M DAU 

- GiOi thiu torn tt các thông tin cüa t chücicá nhân d nghj cp giy phép nhân 
chIm i biên. 

- Ci sO' pháp 1 vã các tài 1iu sO' diing lam can cO' 1p dir an. 

- Muc tiêu vâ sir cAn thit lap dir an. 

- Khái quát ni dung co ban cüa dir an. 

- Qua trInh xây dimg dr an và các t chO'c, cá nhân tham gia Ip dir an. 

Chtro'ng I 

oiEu KILN TIJ NHIEN, MOI TRU'JNG, KINH TE - xA HQI CUA KHU 
VI)'C BIEN iiE NGH NHIN CHIM 

- Vj trI dja l hành chInh; tQa d, ranh giOi, din tIch cüa khu vrc bin d nghj 
nhân chim. 

- Các thông tin v dc Dim Diu kin tr nhiên, môi tnrông và các yu t kinh té, 
xã hi; hin trng khai thác, sO' dicing tài nguyen a khu virc biên dir kiên nhn chIm 
va các khu virc khác có lien quan (nêu co). 

- Các hot dng khai thác, sO' ding tài nguyen khu v11c bin nhn chIm và các khu 
virc khác có lien quan (neu co). 

Chtro'ng H 

PHUYNG AN NHiN CHIM 

- TrInh bay v 4t, chAt d nghj cAp giAy phép nhn chIm: ten, ngun gc, hInh 
dáng, kIch thirO'c, khôi 1uçng, các dc tInh 4t 1, hóa h9c và thành phân cüa vat, 
chat de nghj duçic nhn chIm. 

- TrInh bay lun chO'ng, thuyt minh v mirc d chim diing phân tan trong môi 
truO'ng nuOc biên cüa 4t, chat nhn chirn dê xác djnh phm vi khu virc biên can 
sO' diing dê nhn chIrn. 

- Thuy& minh rnô ta hlnh dáng, so d b trI 4t, chAt nhn chim và tInh toán, xác 
djnh phm vi ãnh hixông. 

- TrInh bay lun chO'ng, thuyt minh sir phü hçip v phuong thO'c xu l 4t, chAt dé 
nghj nhn chIm vâ phirong thO'c nhn chIm, phirong tin chuyên chO'. 

- Khá nàng kim soát, giâm thiu 4t, chAt d nghj nhn chIrn & bin ti ngun 
phat sinh. 

- Danh sách các chAt cAn kim soát trong vat, chAt d nghj nhn chIm & bin. 

- TrInh bay k hoch, tin do thirc hin hot dng than chlm. 

Chtro'ng III 

BANH GIA TAC BQNG MO! TRIXONG1/ 
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- Di,r báo các tác dng, nguy cci rii ro cho môi tru&ng bin do v.t, chit d nghj 
cap giây phép nhn chIm có the gay ra. 

- Tác dng tim nàng cüa vat, cht d nghj duçic nhn chlm dn tài nguyen, môi 
tri.thngbiên. 

- Nhüng bin pháp bâo v tài nguyen, môi tnthng bin trong qua trInh thirc hin 
hoat dng nhn chIm. 

Chirong IV 

DL' TOAN KINH PH NHIN CHIM 

- TrInh bay tong kinh phi thirc hin hot dng nhn chIm. 

- Lp bang tng hçip khi lisçmg hang Miic nhn chIm và dir toán kinh phi. 

- Khi 1p  di,r toán cn nêu rô nguôn vn du tu', &in giá sr dung và khà näng dáp 
üng dê thrc hin hot dng nhn chIm.. 

KET LUiN VA KIEN NGH! 

B. PHAN BAN yE 

- Bàn d khu vi.rc bin du kin nhn chIm. 

- Bàn ye thit k si b cüa phi.rang an nhn chIm. 

- Các biu, bang khác lien quan. 

c. CAC TAI LIU KEM THEO 

- Tài 1iu khão sat trong qua trInh 1p  dr an nh.n chIm 

- Tài 1iu thu thp, tng hçip phiic v11 cho 1p  dr an nhn chIm. 

- Các van bàn pháp 1 có lien quan.  4/ 
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MusiO4 
CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

ngày... tháng... nám 

oari DE NGH CAP GIAY PHEP NHJN CHIM BIEN 

Kinh gl'ri: (B Tài nguyen và Môi tnr&ng/Uy ban nhân dan tinhlthành...) 

Ten to chirc, Ca nhân  

Tm s tai:  

Diênthoai: .. Fax:  

Quyt djnh thành 1p doanh nghip s&..., ngày.... tháng... nàm.... hoc Däng k 
kinh doanh so... ngày... tháng... nAm. 

Giy phép Mu tu s&... ngày.... tháng.... näm... cüa (CG quan cp giy phép d.0 tix) 
.(neu co). 

D nghj duqc cAp GiAy phép nh.n chIm O bin, cii th nhu sau: 

1. Ten, khi lu'çng, kIch thc, thành phAn cüa vt d nghj nh.n chIm; ten, l°ai, 
khôi 1uqng, thành phân cüa chat dé nghj nhn chIm; 

2. Dja Dim khu virc d nghj drçic nhn chIm: tai  xlphithng . qu.nIhuyn 
tinhlthànhphô....; 

3. Din tIch khu v1rc bin d nghj s1r dtng d nhn chIm là: ... (ha, Km2), dixcc 
giâi hn b&i các Diem góc có t9a ct the hin trên Bàn do khu virc biên dê 
nghj ducic sii'r diing dê nhn chIm gri kern theo; 

4. Phing tin chuyên ch&, cách thüc nhn chim; 

5. Thôri Dim và th?i han  d nghj thirc hin hoat  dng nhn chIrn. 

(Ten t chic, cá nhan) .... cam doan thirc hin dung quy djnh cüa pháp 1ut v 
nhn chIm i biên và quy djnh cüa pháp lust  khác có lien quan.!. 

T8 chfrc, Ca nhân lam dorn/ 

(Kj ten, dóng ddu,) 
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Mau so 09 

Toa do các dim óc 

Diem 
goc 

He N 2000 
Toa d 
dial 

T9a 

X(m) 

vuônggóc 
d 

Y(m 
VidO 

Kinh 

I 

2 

n 

Khung tça do 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bôc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

BAN DO KHU VIJ'C BIEN 
BE NGH! SU' DVNG BE NHN CHIM 

(Ten vat, chAt nhân chIni; ti khu vrc biên..., xâ..., huyn..., tinh...) 

Mt c.t drng 

CHI DAN 

Mt bin 

Do sâu khu vuc bin 

DO cao tu dày bién 

Dày biên 

Do sâu lông d.t duO'i 
dày bin 

Ghi c/ia: Bàn d khu virc bin ti thiu phái th 
hin cãc thông tin cci bàn sau: 
- Ranh giài, din tIch khu vic biên; d sâu khu virc biên "Duvc trich lc tü to hàid t ie 

d nghj si:r diing. knh tUYêfl  truc. .,müi chiêu..., 

V trI, hInh dáng các cong trInh, thit bj;
so hieu..." 

T' îê• Ten dcm vi tu vn Ip bàn d Ten to chi'rc, cá nhân 
(Ks' ten, dong dAu) (Ks' ten, dOng dAu) 
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Mau so 10 

BQ TAI NGUYEN vA MOI TRU'NG 
(IJY BAN NHAN DAN TI NH, TI-IANH PHO ...) Dc 1p - Ty do - Hnh phüc 

BAN DO KHU VU'C BIEN 
SI DUNG  BE NHN CHIM 

(Ten vet, chat nhn chIm; ti khu virc biên..., xã..., huyn..., tinh...) 
(Kern theo Giáy phép nhãn chIrn a biên so /GP-BTNMT, UBND 
ngày... thang. nám. cüa Bô trwáng Bô TNMT/UBND tinh, thành phô...) 

Khung tça d 

Toa do các diem óc 

Diem 
goc 

1-IéVN 2000 
Toa do 
dia i 

Toa 
vuông 

X(m) 

d 
góc 

Y( VTd, 
Kinh 
d  

1 

2 

n 

CHi DAN 

Mt bin 

DO sâu khu vrc bin 

DO cao tfr day bin 

Day bin 

DO sâu lông dt dixOi 
day biên 

Mt ct dfrng 

"Duqc trIch Ic tr W hài d6 t l 
kinh tuyên trtic. ..,mi chiéu..., 
s6 hiu..." 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

T l• 
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BQ TAI NGUYEN VA MOI TRU'ONG 
(UY BAN NHAN DAN TfNH, THANH PHO ... 

(Quôc huy) 

GIAY PHEP NHN CHIM O BIEN 

(Bla rnâu trng) 

s  

Ngãy c.p  

Mâu so 11 
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BQ TA! NGUYEN VA MO! TRUNG CNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
(UY BAN NHAN DAN ) Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S6: /GP-(BTNMT,UBND) , ngày ... tháng .... nãm  

GIAY PHEP NHiN CH1M O BIEN 

BQ TR1fNG BQ TA! NGUYEN VA MO! TRUNG 
(UY BAN NHAN DAN T!NH, THANH PHO....) 

Can dr Lut tâi nguyen, môi trithng bin và hâi dão ngày 25 tháng 6 näm 2015; 

Can cr Nghj djnh s .../2016/ND-CP ngày ... tháng ... näm 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh chi Tiêt thi hành mt so Diêu cüa Lut tài nguyen, môi tri.rng biên 
và hâi dào; 

Can cü Nghj djnh s .. .1. . .IND-CP ngày ... tháng ... näm .... cüa ChInh phü 
quy djnh chrc näng, nhim vi, quyên hn và cci câu to chüc cüa B Tài nguyen và 
Môi tnr&ng (Can cir Lut To chirc Hi dông nhân dan và Uy ban nhn dan ngày 
tháng ... nàm ...); 

Can cr  

Xét Dn và h sci d nghj (cAp, gia hn, süa &,i, b sung GiAy phép nhn 
chIm biên) ngày ... tháng ... näm ... cüa (ten to chirc, Ca nhan)... np t?i  Tong CC 
Biên và Hâi dâo Vit Nam (Sà Tài nguyen và Môi tnthng tinh, thành phO...); 

Theo d nghj cüa Tng ciic trithng Tng cic Bin và Hãi dão Vit Nam 
(Giám dôc Si Tài nguyen và MOi trueing tinh, thành phô....), 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Cho phép (ten t chüc, cá than) dixçic nhn chIm vat, chAt biên 

nhu sau: 

1. Ten, khM lixçng, kich thi.râc, thành phAn cüa v3t dirçic nhn chIm; ten, 
i°ai, khOi lucing, thành phân cüa chat duçc nh.n chIm; 

2. Dja Dim khu vrc nhn chIm: t.i xãlphi.r?mg ......qunIhuyn ..... 
tinhlthành phô....; 

3. Khu vrc bin sü diing d nhn chIrn có din tich là: ... (ha, Km2), d sâu 
sà dng là: . . .(m), drçic giói h?n  b&i các Diem góc ... cO t9a d the hin trên Bàn 
dO khu vrc biên kern theo Quyêt djnh nay; 

4. Phi.rcing tin chuyên ch&, cách thüc than  chIm:  

5. Th?yi Dim và thii hn d nghj thirc hin hot dng thin chIm:  

Diu 2. (Ten t chrc, cá nhân) có trách nhim: 

1. Np 1 phi cAp giAy phép nhn chIm a bin, các Khoàn phi có lien quan 
theo quy djnh cüa pháp lut.4'/  

, 
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2. Trixóc khi tin hành nhn chlm phái thrc hin thu tiic giao khu v1rc bin 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Thirc hin nhn chIm dung chüng 1oi, khi hxçmg, kIch thiiâc, thành phân 
v.t, chat quy djnh tai  Diêu 1 cüa Giây phép nay. 

4. Dãng k các phucing tin chuyên trâ vt chit, nhn chIrn dã gn thit bj 
giám sat hành trInh vâi ca quan quân 1 nhà nithc có thâm quyên giao khu virc 
biên; ghi chép toàn b qua trInh thrc hin vic nhn chIm, nht k hang hãi dê 
phiic v cong tác kiêm tra, giám sat cüa cci quan quãn 1 nhà nithc có thâm quyên 
vâ các 1rc li.rçing tuân tra, kiêm soát trên biên. 

5. Thrc hin các nghia vi quy djnh ti Khoân 2 Diu 61 Lut tài nguyen, 
môi tri.thng biên và hâi dão. 

Diu 3. Giy phép nay có hiu lirc k tir ngày ks'. 

(Ten t chüc, Ca nhan)... chi ducic phép tin hành nhn chIm vat, chat bin sau 
khi dâ thirc hin day dü các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan và các quy djnh ti 
Giây phép nay.!. 

Noi nhn: 
- UBND... (B TNMT); 
- Tng cic B&HDVN; 
- So TN&.MT ...; 
- Các ciic: Ctic KSBVB, QLKTB; 
- (Ten to chtrc, cá nhan); 
- Lru HS, VT. ( ). 

BO TRIX€ING 
(TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU TICH) 
(K ten, dóng dthi) 
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2. Gia hin Giy phép nhn chIm r biên 

2.1. Trinh tij thijc hin: 

- B,thc 1 n3p hE so': T chirc, Ca nhân có nhu cu d& nghj gia hn Giây 
phép nh.n chlm a biên np 02 b ho so tai  B phn tiêp nhn và trà kêt qua tp 
trung cap tinh. 

- Bwó'c 2 kiJm Ira h so': B phn tip nhn và trà kt qua cüa Sâ Tài 
nguyen và Môi trixô'ng Co trách nhim kiêm tra thành phân, ni dung cüa ho so. 
Tru&ng hçip ho so dOng quy djnh, B phn tiêp nhn và trã kêt qua ban hành van 
bàn tiêp nh.n và hçn giãi quyêt ho so duçc 1p theo mâu Phiêu tiêp thin và giài 
quyêt ho so theo quy djnh chung ti Bô phQn tiêp thin Va trà kêt qua tp trung 
cap tinh. Trueing hçip ho so ch.ra dung quy djnh, B phn tiêp nhn và trà kêt qua 
có trách nhim huàng dan rnt lan bang van bàn cho to chrc, Ca nhân dê bô sung, 
hoàn thiên ho so. 

* - Bjthc 3 thâm djnh ho so': Si Tài nguyen và Môi trll&ng thirc hin thâm 
dinh ho so có trách thim: 

- Hoàn thành vic thâm djnh h so theo các ni dung quy djnh ti Diu 56 
Nghj djnh so 40/201 6/ND-CP; kêt 1un thâm djnh phài &rçYc 1p thành vAn bàn. 

Trix?mg hçp can thit, Si Tài nguyen và Môi tri.rang gai vAn bàn 1y 
kiên cUa CáC co quan có lien quan, to chic kiêm tra thirc dla  (thôi gian lay y' kiên, 
kiêm tra thrc dja không tInh vào thai gian thâm djnh). Trong thai hn không qua 
20 ngày kê tir ngây nhn duqc van bàn lay kiên, co quan duqc lay kiên CO 
trách nhim trà lai bang vAn bàn ye các van dê lien quan; 

- Gai vAn bàn yêu cu t chüc, Ca nhân chinh sàa, hoàn thin h so theo 
kêt 1un thâm djnh trong truang hçp phãi chinh sira. 

- Bu'ó'c 4: trinh, giái quyt hi so': To chac, cá nhân dA hoàn thành vic 
chinh süa, hoàn thin ho so thI Sâ Tài nguyen và Môi tnthng Co trách nhim trInh 
ho so cho Uy ban nhân dan tinh xem xét gia hn Giây phép nhn chIm a biên; 
trong truang hqp không ra quyêt djnh gia hn Giây phép nh.n chIm ô biên thI 
phãi trà lai bang vAn bàn cho tO chüc, cá nhãn và nêu rO l do. 

- Bithc 5: thông bdo và Ira kEt qua: Sâ Tài nguyen và MOi tnthng thông 
báo cho to chüc, Ca nhân dã np ho so dê nhn ket qua và thirc hin các nghia vii 
có lien quan theo quy djnh và gui Giây phép nhn chIm & biên duçic gia han  den 
CáC co quan quàn l nhà nithc cO lien quan. 

- Thó'i gian tilp nhn và Ira kI qua: Các ngày lam vic trong tun 
tr thi 2 den thi 6 (sang tr 7 gia 30 den 12 gia 00 và chieu ti's 13 gia 00 den 
16 gia 30), tn's thu 7, chü nhtt và ngày nghi. 

2.2. Cách thu'c thirc hin 

- Cách thá'c n3p ht so': trirc tip hoc gui qua duang buu din. 

- No'i np và nhmn kit qua giãi quylt h so'. tai BO phn tip nhn và trã 
kêt qua tp trung cap tinh./ 
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2.3. Thành phn, s hrçrng h so' 

Thành phân ho so': 

- Don d nghj gia han  Giy phép nhn chIm ô' bin disqc 1p theo Mu s 06 
quy djnh ti Phii lçtc cüa Nghj djnh so 40/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2016; 

- Giy phép nhn chIm a biên dA &rcic cp; 

- Báo cáo tInh hInh, kt qua hoat  dng nhn chIm a bin; cong tác báo v 
môi truang và vic thc hin các nghTa vi theo quy djnh cüa pháp 1ut tinh den 
th?i diem dê nghj gia han. 

SEi 1wing hE so': 02 b. 

2.4. Thô'i hn giãi quyt: 

- Thô'i hn kim tra h so'. trong thai han  không qua 01 ngày lam vic kê 
tr ngày nhn duoc ho Sc); trong thai han  khOng qua 03 ngày lam vic ké t1r ngày 
nhn thrçc ho so dôi vâi tnthng hqp ho so dé nghj gia han  chua dung quy djnh; 

- Thai hzn tin hành thm djnh: trong thai han  không qua 45 ngày di 
vói ho so dé nghj gia han  Giây phép nhn chIm a biên. 

- Thri hin trinh, giãi quylt h so': 

Thai han  trInh h so: trong thai han  không qua 07 ngày lam vic, k tü 
ngày to chüc, cá nhân dã hoàn thânh vic chinh si.ra, hoàn thin ho so. 

Thai han  giãi quy& h so: trong thai han  không qua 07 ngày lam vic, k 
tir ngày Sâ Tài nguyen và Môi trtrang trInh Uy ban nhân dan tinh xern xét. 

- Thai h9n Ira kIt qua: trong thai gian không qua 03 ngày lam vic, khir 
ngày nhn duçic kêt qua giãi quyêt ho so nr co quan quán l nhà nuâc có thâm 
quyên. 

2.5. iMi tirçing thirc hin thu ttic  hành chinh: to chirc, cá nhân. 

2.6. Co quan thrc hin thu tiic hành chInh 

- Cc quan có thâm quyn quylt djnh: Uy ban nhân dan tinh. 

- Cc quan try'c tiê'p thrc hiçn: S& Tài nguyen và Môi truè'ng; 

- Cc quan ph6i h9p. Các Co quan Co lien quan. 

2.7. Kt qua thuyc hin thu tt.c hành chInh: Giây phép nhn chIm dã 
duqc gia han. 

2.8. PhI, I phi: chua quy djnh. 

2.9. Ten mu don, mu to' khai cüa thu tiic hành chInh 

Mu s 06 Don d nghj gia han  Giy phép nhn chIm a biên 

Mu s 11 Giy phép nhn chIm a bin 

2.10. Yêu cu, diu kin thrc hin thu tiic hành chInh: 

a. Giy phép nhn chIm cOn hiu lirc It nht là 60 ngày;4 
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b. T chrc, cá nhân tin hành hot dng nhn chIm theo dung ni dung 
cüa Giây phép nhn chim; cia thirc hin day dü các nghTa v1i ye tài chInh theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; 

c. Dn th&i dim d nghj gia h.n Giy phép nhn chIm & bin, t cht'rc, cá 
nhân thirc hin dung nghia v1t quy djnh ti khoán 2 Diêu 61 Lut tài nguyen, môi 
trii&ng biên vâ hãi dão. 

2.11. Can cfr pháp 1 cüa thu tyc hãnh chInh 

- Lut tài nguyen, môi trii&ng bin và hal dâo; 

- Nghj djnh s 40/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut tài nguyen, môi trtthng bién và hãi 
dão.  4/ 
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A Man so 06 

CONG HOA XA HO! CHJ NGHiA VIT NAM 
Bc lap - Tr do - Hnh phüc 

ngày ... tháng ... nãm ....... 

ON BE NGH! GIA HIN GIAY PHEP NIIJN CHIM BIEN 

KInh gui: (Uy ban nhân dan tinh, thành ph trirc thuc trung ung có biênfUy 
ban nhân dan tinh...) 

Ten t chirc, cá nhân  

Tn sâti  

Diênthoai: Fax  

Quyt djnh thành 1p doanh nghip s&..., ngày.... tháng... näm.... hoc Dang 
k kinh doanh so... ngày... tháng... nàm.... 

Duçic phép nhn chIm vat, cht & bintheo GiAy phép nhn chIm & bin s 
 ngày .....tháng . . . .näm  cüa ... Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc 

thuc trung uong có biên (Uy ban nhân dan tinh, thành phô ...); thôi hn Giây 
phép nhn chIm & biên den hêt ngày .... tháng ... nAm. 

D nghj duqc gia hn Giy phép nhn chIm a bin nêu trên, th&i gian d 
nghj gia hn là:  (thang/nãm). 

L do d nghj gia han:  

(Ten th ch&c, cá nhân) .. cam doan thirc hin dung quy djnh cüa 
pháp 1ut ye nhn chIm & biên và quy djnh cüa pháp lut khác có lien quan.!. 

T chfrc, cá nhãn lam don 
(Kj ten, dóng dáu) 
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BO TA! NGUYEN VA MO! TRUNG 
(UY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO ... 

(Qu6c huy) 

GIAY PHEP NHN CHIM 1 BIEN 

(Bla màu tràng) 

s  

Ngày c.p
 

/>  

Mau so 11 
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BQ TAI NGUYEN vA MO! TRU'ÔNG CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

(UY BAN NHAN DAN ) 

S: /GP-(BTNMT,UBND) ..........,. ngày ... tháng .... nàm 

GIAY PHEP NHiN CHIM O BIEN 

BQ TRIJ'OTG BQ TAI NGUYEN VA MOI TR1J'NG 
(UY BAN NHAN DAN T!NH, THANH PHO....) 

Cn c1r Lu.t tài nguyen, môi tnthng bin và hãi dão ngày 25 tháng 6 nãm 

2015; 

Can cir Nghj djnh s .../2016/ND-CP ngày ... tháng ... nãm 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh chi Tiêt thi hành rnt so Diêu cüa Lut tài nguyen, môi trumg biên 
vã hài dâo; 

Can cu Nghj djnh s . . .1. . ./ND-CP ngày ... tháng ... nàm .... cüa ChInh phü 
quy djnh chüc nàng, nhim vi1, quyên han  và co CâU to chic cüa Uy ban nhân dan 
tinh, thành pho trrc thuc trung uong có biên (Can cir Lut To chic Hi dông 
nhân dan và Uy ban nhân dan ngày ... tháng ... näm ...); 

Cäncir  

Xét Dan và h so d nghj (cp, gia han,  sra di, bô sung Giây phép nhn 
chIm biên) ngày ... tháng ... näm ... cüa (ten to chirc, Ca nhân)... np tai Tong 
c1ic Bién và Hãi dào Vit Nam (S Tài nguyen và Môi tnrng tinh, thãnh phô...); 

Theo d nghj cüa T6ng cic truâng Tng c11c Biên và Hài dâo Vit Nam 
(Giám dôc Sâ Tài nguyen và Môi tmng tinh, thành phO....), 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cho phép (ten t chirc, cá nhan) dirge nhn chIm vat, cht bin 
nhu sau: 

1. Ten, khi luqng, kIch thiióc, thành phn cüa vt dugc nh.n chIm; ten, 
loai, khôi krçing, thành phn cüa chat duqc nhn chlm; 

2. Dja Dim khu vrc nhn chIm: tai xäJphiimg ......qu.nIhuyn ...... 
tinhlthành phô....; 

3. Khu vrc bin sir diing d nhân chIrn có din tIch là: ... (ha, Km2), d sâu 

sir ding là: .. .(m), dirge gii han  bâi các Diem góc ... có tQa d the hin trên Bàn 
do khu virc biên kern theo Quyêt djnh nay; 

4. Phuong tin chuyên châ, cách thüc nhn chIm:  

5. Thñ Dim và thi hn d nghj thrc hin hoat dng nhn chIm: 

Diu 2. (Ten th chüc, Ca nhân) có trách nhim: 

I)c Ip  - Tir do - Hanh phüc 
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1. Np 1 phi cp giAy phép nhn chIm a bin, các Khoân phi có lien quan 
theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Tnróc khi tin hãnh nhn chIm phâi thirc hin thu tic giao khu virc bin 
theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Thirc hin nhn chIm dñng chüng lo.i, khi luçing, kich thuóc, thành 
phân 4t, chat quy djnh ti Diêu 1 cüa Giây phép nay. 

4. Dãng k) các phi.wng tin chuyên tth 4t cht, nhn chIm dã gn thit bj 
giám sat hành trInh vâi Co quan quãn I nba ni.róc có thâm quyên giao khu virc 
biên; ghi chép toàn bt qua trInh thirc hin vic nhn chIm, nht k9 hang hãi dê 
phiic vi cong tác kiêm tra, giám sat cüa Co quan quãn l nhà nixâc có thâm quyên 
và các hrc 1ixçng tuân tra, kiêm soát trên biên. 

5. Thrc hin các nghia vii quy djnh t.i Khoãn 2 Diêu 61 Lu,t tài nguyen, 
môi truông biên và hâi dão. 

Diu 3. Giy phép nay có hiu 1rc k tir ngày k. 

(Ten t chrc, cá nhân)... chi &rçlc phép tin hành nhn chIm 4t, chat a bin 
sau khi dã thirc hin day dü các quy djnh cüa pháp 1u.t có lien quan và các quy 
djnh tai  Giây phép nay.!. 

Ntiinhmn: 
- UBND... (Bô TNMT); 
- Tong ciic B&HDVN; 
- S TN&.MT ...; 
- Các cuc: Cic KSBVB, QLKTB; 
- (Ten to chi'rc, cá nhan); 
-LLruHS,VT.( ). 

BQ TRUNG 
(TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU TICH) 
(Kj ten, dóng dâu) 
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3. Sfra di, b sung Giy phép nhn chIm & bin 

3.1. TrInh ttr  th!Tc hin 

- Bwóc 1 n3p ho so: T chirc, cá nhân Co nhu cAu d nghj sra di, b sung 
Giây phép nhn chIm a biên np 02 b ho so t?i  B phn tiêp nhn và trâ két qua 

tp trung cap tinh. 

- Bwó'c 2 kièm tra hO sop: B phn tip nhn và trã kt qua cüa Sâ Tài 
nguyen và Môi tnxông có trách nhim kiêm tra thành phân, ni dung cüa ho so. 
Truang hqp ho so dOng quy djnh, B phn tiêp nh.n và trà kêt qua ban hành van 
bàn tiêp nhn và hçn giài quyêt ho so dixçic 1p  theo mâu Phiêu tiêp nhn và giâi 
quyêt ho so theo quy djnh chung ti B phn tiêp nhn và trà kêt qua t.p trung cap 
tinh. Trueing hqp ho so chixa dOng quy djnh, B phn tiêp nhn và trà kêt qua có 
trách nhim huang dn rnt lan bang van bàn cho to chirc, cá nhân dé bô sung, 
hoàn thin ho so. 

- B,thc 3 thâm djnh h so: SO Tài nguyen và Môi truOng thirc hin thm 
djnh ho so có trách nhim: 

- Hoàn thành vic th.m djnh h so theo các ni dung quy djnh ti Diu 56 

Nghj djnh so 40/201 6/ND-CP; kêt 1un thâm djnh phài duqc 1p thành van bàn. 

TruOng hqp c.n thit, SO Tài nguyen và Môi truOrig gi'ri van bàn 1y kiên 
cüa CáC co quan có lien quan, to chüc kiêrn tra thirc dja (thai gian lay kiên, kiêm 
tra thrc dja không tinh vào thai gian thârn djnh). Trong thai hn không qua 20 
ngày kê ta ngày nhn duqc van bàn lay kiên, co quari duc lay kiên Co tráCh 
nhim trà lOi bang van bàn ye các van dê lien quan; 

- Giri van bàn yêu cu t chcrc, cá nhân chinh sira, hoàn thin h so theo kt 
1un thâm djnh trong truOng hçp phài Chiflh sOa. 

- Bu'ó'c 4 trinh, giãi quylt hi so': T chOc, cá nhân dã hoàn thành vic 
chinh sOa, hoàn thin ho so thI SO Tài nguyen và MOi truOng cO trách nhim trInh 
ho so cho Uy ban nhân dan tinh xern xét sra dôi, bô sung Giây phép nhn chIm 0 
biên; trong truOng hqp không ra quyêt djnh sOa dôi, bô sung Giây phép nhn chIm 
0 biên thI phài trâ iOi bang van bàn cho tO chc, cá nhân và nêu rO l' do. 

- Bithc 5 thông báo và trá kIt qua: so Tài nguyen và Môi truOng thông 
báo cho to chlC, Ca nhân dã np ho so dê nhn kêt qua và thirc hin các nghIa vi 
Co lien quan theo quy djnh và gOi Giay phép nhn chIm 0 biên dâ duc sira dOi, bô 
sung den các co quan quán l nhà nuOc có lien quan. 

- ThO'i gian tilp nhmn và Ira kIt qua: Các ngày lam vic trong tu.n tr 
thO 2 den thO 6 (sang tü 7 giO 30 den 12 giO 00 và chiêu tir 13 giO 00 den 16 
giO 30), trr thir 7, chü nht và ngày nghi. 

3.2. Cách thirc thirc hin 

- Cách Ihá'c n5p h so'. trirc tip hoc g0i qua ducing biru din. 

- No'i n3p va nh(mn kIt qua gidi quylt ho so': ti Bô phn tip nhin và trã 
ket qua tp trung cap tinh. 



A A A 3.3. Thanh phan, so ltrçrng ho so' 

Thànhphn h so': 

- Dcm d nghj sira dM, bt sung Giy phép nhn chIm ô bin trong do neu 
rô 1 do dé nghj süa dôi, bô sung duçc 1p theo Mu so 08 quy djnh tai  Phi htc 
cüa Nghj djnh so 40/2016/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2016; 

- Giy phép nhn chIm a bin dä dixçic cap; 

- Báo cáo tInh hInh, kt qua hot dng nh.n chIm a bin; cong tác bão v 
môi tru&ng và vic thirc hin các nghTa vi theo quy djnh cOa pháp 1u.t tInh den 
thai diem dê nghj si'ra dôi, bô sung Giây phép nhn chIm a biên; 

- Bàn sao kern theo bàn chInh d di chiu hoc bàn sao Co chirng thirc 
báo cáo dánh giá tác dng môi trixang disçic Co quan nhà ni.thc có thâm quyên phê 
duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut ye bào v rnoi tru&ng trong truang hçp dé nghj 
sàa dôi, bô sung Giây phép nhn chIrn a biên do có slr thay dôi quy mô nhn 
chim; ranh giâi, din tIch khu virc biên sir diing dê nhn chIm; cách thirc nhn 
chIm; 

- Bàn sao kern theo bàn chinh d di chiu hoc bàn sao cO chrng thrc 
van bàn ching minh vic to chüc, cá nhân duqc phép nhn chIm ô biên thay dôi 
ten trong trii?mg hçip dé nghj sira dôi, bô sung Giây phép nhn chIm a biên do 
thay dOi ten; 

- Bàn d khu v1rc bin trong triiirng hqp CO sir thay dôi ye ranh giOi, din 
tIch khu virc biên dé nghj sà diing dé nhn chIm duçic 1p theo Mâu so 09 quy 
djnh tai  Phi liic cOa Nghj djnh so 40/2016/ND-CP ngày 15 tháng 5 nãm 2016. 

Sá lw9ng h so': 02 bô. 

3.4. Thôi hn giãi quyt: 

- Thai h(In kitm Ira so'. trong thai hn không qua 01 ngày lam vic kê 
tir ngày nhn di.rqc ho so, trong thai han  không qua 03 ngày lam vic ke tr ngày 
nhn duçc ho so dôi vói tnrang hçip ho so chiia dung quy djnh. 

- ThIti hgn tim bàn/i thim djnh: trong thai han  không qua 30 ngày dOi 
vai ho so de nghj saa dôi, bô sung Giây phép nhn chIrn & biên. 

- T/w'i hin grIn/i, giài quyt ho so': 

Thai han  trInh h so: trong thai han  không qua 07 ngày lam vic, k tü 
ngày tO chuc, cá nhân dâ hoàn thành vic chinh saa, hoàn thin ho so. 

Thai han  giài quyt h so: trong th&i han  không qua 07 ngày lam vic, ké 
tir ngày S& Tài nguyen và MOi truäng trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét. 

- Thô'i hxn Ira kit qua. trong th&i gian không qua 03 ngày lam vic, keta 
ngày nhn di.rqc kêt qua giái quyêt ho so tr co quan quãn 1' nhà nuâc cO thãm 
quyên. 

3.5. D6i tu'çrng thi'c hin thu tiic hành chInh: to chüc, cá nhân.' 
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3.6. Co quan thtjc hin thu tuc hành chInh: 

- Ci quan có thEm quyn quylt djnh: tJy ban nhân dan tinh. 

- Co quan trrc hip thrc hin. Sâ Tài nguyen Va Môi trithng. 

- Co quan ph6i hp'p: Các Ca quan có lien quan. 

3.7. Kt qua thrc hin thu tklc  hành chInh: Giy phép nhn chIm a bin 
dã duqc süa dôi, bô sung. 

3.8. Phi, 1 phi: chua quy djnh. 

3.9. Ten mu don, mu to' khai cüa thu tijc hành chinh 

Mu s 08 Dan d nghj süa di, b sung Giy phép nhn chIm a bin; 

Mu s 09 Bàn d khu vrc bin d nghj sü diing d nhn chIm; 

Mu s6 10 Bàn d khu virc bin sü diing d nhn chIm; 

Mu so 11 Giây phép nhn chIm a biên; 

3.10. Yêu câu, diu kiin thrc hin thu tic hành chInh: 

a. Giy phép nhn chIm ô bin cOn hiu 1irc It nht là 45 ngày; 

b. T chüc, cá nhân tin hành hot dng nh.n chlm theo dung ni dung cüa 
Giây phép nhn chIm; dâ thirc hin day dü các nghia v ye tài chInh theo quy djnh 
cüa pháp lut; 

c. Dn thai dim d nghj sira di, b sung Gi.y phép nh.n chIm i bin, to 
chirc, cá nhãn thirc hin dung ngh'ra vii quy djnh ti khoân 2 Diêu 61 Lut tài 
nguyen, môi truOng biên và hài dào. 

3.11. Can cir pháp 1 cüa thu tiic hành chInh 

- Lut tài nguyen, môi tnthng bin và hâi dâo; 

- Nghj djnh s 40/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 nam 2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t tài nguyen, môi truông biên và hãi 
dão.4/ 

24 



Mau so 08 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc1ãp-Tirdo-Hanh phñc 

, ngày... tháng... nám 

D(N oE NGH! SIA DO!, BO SUING GIAY PHEP NHJN CHiM ( BIEN 

Kinh gri: (B Tài nguyen và Môi tnr&ng/(Jy ban nhân dan tinh...) 

Ten to chüc, cá nhân  

Tr sâ ti:  

Diên thoi: Fax  

Quyt djnh thành 1p doanh nghip sb...., ngày.... tháng... nàm.... hoc Dàng 
k kinh doanh sO... ngày... tháng... nAm  

Duçic phép nhn chIm vat,  chAt a bin theo GiAy phép nhn chIm bin s 
 ngày .....tháng .... nàm .....cüa .. B Tài nguyen và Moi tri.rang (Uy ban 

nhân dn flnh, thành phô ...); th&i hn Giây phép nhn chIm a biên den hêt ngày. 
tháng ... nAm 

D nghj chrçic sra di, b sung GiAy phép nhn chIm & bin nêu trên. 

L do d nghj süa di, b sung:  

Ni dung d nghj s&a di, b sung:  

(Ten t chac, cá nhan)  cam doan thirc hin dung quy djnh cüa 
pháp 1ut ye nhn chIm & biên và quy djnh cüa pháp 1ut khác Co lien quan./. 

To chfrc, cá nhân lam doii 
(Kj ten, dóng dáu) 
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BÀN DO KIIU VUC BIEN 
BE NGH! SlY DVNG  BE NHiN CH1M CHI DAN 

(Ten vat, chAt nhn chIm; tui khu virc biAn..., xa..., huyn..., tinh...) 

Mt blén 

Do sãu khu vuc bin 

Do cao tü day bin 

Day biên 

D sâu lông dAt dual 
dày biCn 

Mt ct dirng 

Z A Man so 09 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tur do - Hinh phüc 

Toa do các diem tóc 

Diem 
goc 

H VN 2000 
Ta d 
dial 

TQa 

X(m) 

vuônggóc 
d 

Y(m) V1d 
Kinh 

I 

2 

n 

Khung t9a d 

Ghi c/ia: Bàn d khu virc bin ti thiu phâi th 
hin các thông tin co bàn sau: 
- Ranh giâi, din tich khu virc biên; d sâu khu virc bin "Dixcc trIch 1iic t& t& hãi d6 t' l 

dê nghj si'r dicing. kinh tuyên tric...,mi chiêu..., 

Vj trI, hInh dang các cong trInh, thit bj; so hiu..." 

T' 1  Ten don vi tu vn 1p  bàn do Ten to chüc, cá nhân 
(Ks' ten, dOng dAu) (Ks' ten, dOng dAu) 
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Mt ct dirng Mt ct ngang 

Khung toa d / 

Toa do các dim óc 

Diem 
goc 

HVN 2000 
ToadO 
d!a1 

Toad 

X(m) 

vuônggóc 

Y(m) VTdO Kinh 

I 

2 

n 

BAN DO KHU vifC BIEN 
SI DUNG  BE NHiN CHIM 

(Ten vet, chAt nhn chIm; ti khu vrc bin..., xã..., huyn..., tinh...) 
(Kern theo Giây phép nhán chIm a biCn so /GP-BTNMT, UBND 
ngày. tháng. nám.... cza Bô trw&ng Bó TNMT/UBND tinh, thành phô...) 

Ranh giài khu vrc bin 

CU! DAN 

Mt bin 

DO sâu khu wc bin 

DO cao tir thy bin 
A 

Day biên 

A 

DO sâu lông dt dtrdi 
thy bin 

Man so 10 

BQ TA! NGUYEN vA MO! TRUNG CQNG HOA XA HQJ CHU NGHiA VLET NAM 
(UY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO ...) DOe tp - Tr do - Hnh phüc 

"Dtrçc trIch liic tir ti hal dó t' l T l  
kinh tuyén triic...,müi chiéu..., 
so hiëu..." 
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Mãu so 11 

BQ TA! NGUYEN vA MO! TRU'NG 
(UY BAN NHAN DAN TNH, THANH PHO ... 

(Quöc huy) 

GIAY PHEP NHN CHIM O BIEN 

(Bla màu tr.ng) 

s  

Ngây cp  
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BO TA! NGUYEN VA MO! TRUNG CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
(UY BAN NHAN DAN ) Dc 1p - T do - Hnh phñc 

S: /GP-(BTNMT,UBND) , ngày ... thang .... nãm  

GIAY PHEP NHJN CHIM O BIEN 
BO TRIXONG BO TA! NGUYEN vA MOI TRIJNG 

(UY BAN NHAN DAN TINH, THANH PHO....)  

Cn cu Lut tâi nguyen, môi trir&ng bin và hài dão ngày 25 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Nghj djnh s ...I2016/NID-CP ngày ... tháng ... näm 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh chi Tiêt thi hành mt so Diêu cüa Lut tài nguyen, môi tru?mg biên 
và hài dâo; 

Can cur Nghj djnh s .. .1. . ./ND-CP ngày ... tháng ... nàm .... cüa ChInh phü 
quy djnh chüc näng, nhim v1i, quyên hn và co câu to chüc cüa B Tài nguyen và 
Môi trung (Can Cu Lut To chüc Hi dông nhân dan và Uy ban nhân dan ngày 
tháng ... näm ...); 

Cäncü  

Xét Dan và h so d nghj (cp, gia han, si:ra di, b sung Giy phép nhn 
chIm biên) ngày ... tháng ... näm ... cüa (ten tO chüc, cá nhan)... ntp ti Tong cijc 
Biên và Hài dào Vit Nam (S& Tài nguyen và Môi tnr&ng tinh, thành phô...); 

Theo d nghj cüa Tong cjc tnr&ng Tng clic Bin và Hãi dão Vit Nam 
(Giám dôc Si Tài nguyen và Môi trueing tinh, thành phO....), 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cho phép (ten t chüc, cá nhan) di.rçyc nhn chIm 4t, ch.t 0' bin nhu 
sau: 

1. Ten, khi luqng, kIch thrn9c, thành ph.n cüa 4t thrçic nhn chIm; ten, 1oi, 
khOi h.rqng, thành phân cüa chat dirçic nhn chIm; 

2. Dja Dim khu virc nhn chIm: t?i  xã/phix0'ng ......qunIhuyn ...... 
tinh/thành phô....; 

3. Khu virc bin sur ding dê nhn chIm có din tIch là: ... (ha, Km2), d sâu sur 
dung là: ...(m), di.rçc gi0'i han  bâi các Diem góc ... cO t9a d the hin trên Bàn do 
khu virc biên kern theo Quyêt djnh nay; 

4. Phi.rang tin chuyén ch0', cách thuc nhn chIm: .; 
5. Thai Dim và th?i h.n d nghj thirc hin hot dng nhn chIm:  

Diu 2. (Ten th chüc, cá nhân) có trách nhim:  4/ 
., 
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1. Np 1 phi cp gi.y phép nhn chim & bin, các Khoãn phi có lien quan 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Trir&c khi tin hãnh nhn chIm phái thirc hin thu tic giao khu virc bin 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Thirc hin nhn chIm dung chüng 1oi, kMi hicmg, kIch thuâc, thânh phAn 
v.t, chat quy djnh ti Diêu 1 cüa Giây phép nay. 

4. Däng k các phrnng tin chuyên tr& vt cht, nhn chIm dâ gn thit bi 
giám sat hành trInh v&i Co quan quân 1 nhà rnr&c có thâm quyên giao khu vrc 
biên; ghi chép toãn b qua trInh thirc hin vic nhn chIm, nht k hang hãi dê 
phic vçi cong tác kiêm tra, giám sat cüa co quan quãn 1 nhà nuâc có thâm quyên 
và các lirc luvng tuân tra, kiêm soát trên biên. 

5. Thirc hin các nghia vi quy djnh ti Khoân 2 Diu 61 Lut tài nguyen, môi 
tru&ng biên và hãi dão. 

Diu 3. Giy phép nay Co hiu hrc k tr ngày k. 

(Ten th chirc, cá than)... chi dirqc phép tin hành nhn chIm vat, cht & bién 
sau khi dã thrc hin day dü các quy djnh cüa pháp 1ut cO lien quan và các quy 
djnh ti Giây phép nay.!. 

Noinhn: 
- UBND... (B TNMT) 
- Tong cuc B&HDVN; 
- SO TN&.MT. 
- Các cue: Cue KSBVB, QLKTB: 
- (TOn 10 chrc, cO nhan); 
-LuuHS,VT.( ). 

BO TRUONG 
(TM. UY BAN NHAN DA 

CHU T!CH) 
(Kj ten, dóng dãu) 
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4. Trã 1i giy phép nhn chIm & bin 

4.1. TrInh tir thiyc hin 

- Bu'ó'c 1 n3p hi so': To chüc, cá nhân có nhu cu trã lai  giây phép nhn 
chIm i biên np 02 b ho so tai  B phn tiêp nhn và trà két qua tp trung cap 
tinh. 

- B,thc 2 ki4m Ira hEi so': Bô phn tip nhn và trâ kêt qua cüa So Tài 
nguyen và Môi tnrOng có trách thim kiêm tra thành phãn, ni dung cüa ho so. 
TruOng hçip ho so dung quy djnh, B phn tiêp nhn và trâ kêt qua ban hãnh van 
bàn tiêp nhn và hçn giãi quyêt ho so dixcc 1p theo mâu Phiêu tiêp nhn và giãi 
quyêt ho so theo quy djnh chung tai  B phn tiêp nhn và trã kêt qua tp trung cap 
tinh. Tnrng hp ho so chua dung quy djnh, B phn tiêp nhn và trà kêt qua có 
trách thim huOng dan mt lan bang van bàn cho to chüc, cá nhân dê bô sung, 
hoàn thin ho so. 

- Bu'ó'c 3 IIum djnh h so': SO Tài nguyen và Môi truOng thirc hin thm 
dinh ho so có trách nhiêm: 

- Hoàn thành vic thm djnh h so theo các ni dung quy djnh tai  Diu 56 
Nghj djnh so 40/20161ND-CP; kêt 1un thâm djnh phái &rçYc 1p thành van bàn. 

TarOng hçp cn thit, SO Tài nguyen và Môi tri.r&ng gOi van bàn lay kién 
cüa CC co quan có lien quan, to chOc kiêrn tra thirc dja (thOi gian lay kiên, kiêm 
tra thirc dja không tInh vào thOi gian thâm djnh). Trong thOi han  không qua 20 
ngày kê tir ngày nhn duc van bàn lay kiên, co quan dupe lay kiên Co trách 
nhim trà lOi bang van bàn ye the van de lien quan; 

- GOi van bàn yêu cu t chüc, cá nhân chinh sOa, hoàn thin h so theo kt 
lun thâm djnh trong truOng hçip phâi chinh sra. 

- Bwác 4 trInh giãi quylt h so: T chüc, cá nhân dã hoàn thành vic chinh 
sOa, hoàn thin ho so thI SO Tài nguyen và MOi truOng có trách nhim trInh ho so 
cho Uy ban nhân dan tinh xern xét cho phép trâ lai  Giây phép nhn chIm 0 biên; 
trong tnr&ng hqp không ra quyêt djnh cho phép trâ iai  Giây phép nhn chIm 0 biên 
thI phài trà 10i bang van bàn cho to chuc, cá nhân và nêu rö l do. 

- Btthc 5: thông báo và Ira kit qua 

SOTài nguyen và Môi truOng thông báo cho tt chüc, cá nhan dã np h so 
de nhn ket qua và thirc hin các nghia vi cO lien quan theo quy djnh và gui den 
các co quan quãn l nhà nuOc có lien quan. 

- Thiti gian hip nhin và Ira kit qua: Các ngày lam vic trong tun tr 
thu 2 den thu 6 (sang tü 7 giO 30 den 12 giO 00 và chiêu tr 13 giO 00 den 16 
gi0 30), trü thu 7, chü nht và ngày nghi. 

4.2. Cách thtrc thirc hin 

- Cách thá'c n3p ho so': trirc tip hoc gOi qua duOng bi.ru din; 

- No'i n3p và nhmn kIt qua giái quylt ho so': tai B phn tip nhn và tra 
kêt qua tp trung cap tinh. / 
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4.3. Thành phn, s 1trçng hI so' 

Thành phn ho so': 

- Don d nghj trã lai Giy phép nhn chIrn a bin dirçc 1p theo Mu s 07 
quy djnh ti Phi 1ic cüa Nghj djnh so 40/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 nãm 2016; 

- Giy phép nhn chIm & bin dã duçic c.p; 

- Báo cáo tInh hInh, kt qua hoat dng nhn chIm a bin; cong tác bâo v 
môi tru?Yngvá vic thirc hin các nghTa vi theo quy djnh cüa pháp 1u.t tInh den 
thai diem dê nghj trâ 1i. 

S 1u'rng hE so': 02 b. 

4.4. Thôi hn giãi quyt 

- ThO'i hzn kkm tra ho so'. trong thai hn không qua 01 ngày lam vic k 
t't'r ngày nhn dugc ho so, trong thai h,n không qua 03 ngày lam vic kê ti'r ngày 
nhn duqc ho so dôi v&i tril&ng hçip ho so chu'a dung quy djnh. 

* - Thó'i hin tiln hành thIrn djnh. trongth&i hn không qua 45 ngày di vâi 
ho so dê nghj trá li Giây phép nhn chIm & biên. 

- Thô'i hgn trinh, giái quylt h so' 

Th&i hn trInh h so: trong thai hn không qua 07 ngày lam vic, k tr 
ngày to chüc, cá nhân dã hoàn thành vic chinh süa, hoàn thin ho so. 

Th&i hn giâi quy& h so: trong thai hn không qua 07 ngày lam vic, kê 
tü ngày S& Tâi nguyen và Môi taix&ng trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét. 

- Thô'i hgn Ira kit qua. trong thai gian không qua 03 ngày lam vic, kê tir 
ngày nhn dtrqc két qua giái quyêt ho so tir co quan quãn 1 nhà nuâc có thâm 
quyên. 

4.5. Di ttrçrng thirc hiên thu tiic hành chInh: to chirc, Ca nhân. 

4.6. Co' quan thiyc hin thu tiic hành chInh 

- Co' quan có thm quyn quylt djnh: Uy ban nhân dan tinh. 

- Co' quan trrc tiê'p thrc hien: Sâ Tái nguyen và MOi tnthng; 

- Co quan ph6i h9p. Các Co quan Co lien quan. 

4.7. Kt qua thirc hin thu tic hành chinh: Quyt djnh v vic cho phép 
trá li Giây phép nhn chIm & biên, 

4.8. PhI, I phi: chisa quy djnh. 

4.9. Ten mu do'n, mu to' khai cüa thu tic hành chinh 

Mu s 07 Don d nghj trá li Gi.y phép nhn chIm & biên. 

Mu s 12 Quyt djnh v viêc cho phép trâ li Giy phép nhn chIm & 
biên. 
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4.10. Yêu cu, diu kiin thrc hin thu ti,ic hành chInh: 

a. GiAy phép nhn chIm & bin con hiu 1irc; 

b. T chIrc, cá nhân tin hãnh hoat  dng nhn chIm theo dung ni dung cüa 
Giy phép nhn chIm; dã thirc hin dy dü các nghia vi1 v tài chInh theo quy djnh 
cüa pháp 1ut; 

c. Dn th&i dim d nghj trã 1i Giy phép nhn chIm & bin, t chcrc, cá 
nhân thirc hin dung nghia vi quy djnh ti khoãn 2 Diu 61 Lut tài nguyen, môi 
trithng bin và hâi dão. 

4.11. Can cfr pháp 1 cüa thu tiic hành chInh 

- Lutt tài nguyen, môi tru&ng bin và hãi dâo; 

- Nghj djnh s 40/2016/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut tài nguyen, môi tru&ng bin và hãi/ 
dáo. 
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Mu s 7 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

........, ngày... tháng... nãm... 

D€N oE NGH TRA LI GIAY PHEP NHJN CHiM O BIEN 

KInh gri: (B Tài nguyen và Môi truông/Uy ban nhân dan tinh...) 

Ten to chüc, cá nhârr  

Trii sti  

Dintho.i: ,Fax  

Quy& djnh thànb 1p  doanh nghip s ..., ngày.... tháng... nãm.... hoc Dng 
k kinh doanh sO... ngày... tháng... nãm.... 

Duçic phép nhn chIm 4t, chit a bi&n theo Gi.y phép nhn chIm a biên s 
 ngày .... tháng .....nãm .....cüa ... B Tài nguyen và Môi tnr?mg (Uy ban 

nhan dan tinh, thành phô ...); thôri hn Giây phép nhn chIm a biên den hét ngày 
tháng ... näm  

D nghj duçic trâ 1i Giy phép nhn chIm a bin nêu trên. 

L do dê nghj trà 1i  

(Ten t chüc, canhân) . cam doan thirc hin dung quy djnh cüa pháp 
1ut ye nhn chIm a biên và quy djnh cUa pháp 1ut khác có lien quan./. 

T chü'c, cá nhân lam do'n 
(Kj ten, dóng dáu) 
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BQ TA! NGUYEN VA MOI TRUNG 
(UY BAN NHAN DAN ...) 

Mu s 12 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Doe 1p - T do - H3nh phüc 

S: /QD-(BTNMT, UBND) ... , ngày .... tháng .... nàm ...... 

QUYET D!NH 

V vic cho phép trã 1i Giy phép nhn chIm & bién 

BQ TRIJ'ONG BQ TAI NGUYEN yA MO! TRU'OG 
(UY BAN NHAN DAN T!NH, THANH PHO . 

Can cr Lut tâi nguyen, môi tru&ng bin và hâi dâo ngày 25 tháng 6 nAm 2015; 
Can ci.'r Nghj djnh sô.../2016/ND-CP ngày ... tháng ... nAm 2016 cüa ChInh 

phü quy djnh chi Tiêt thi hành mt so Diêu cüa Lu.t tài nguyen, môi tn.thng biên 
vâhâidão; 

Can cü Nghj djnh so . . .1.. . ./ND-CP ngày ... tháng ... näm .... cüa ChInh phñ 
quy djnh chüc näng, nhim vli, quyên hn và Co CâU to chirc cüa B Tài nguyen và 
Môi tnr?mg (Can cü Lut To chüc Hi dOng nhân dan và Uy ban nhân dan ngày 
tháng...nam....); 

Xét Don vàhô so dê nghj trã 1i giây phép nhn chIm i biên ngày ... tháng 
näm ... cüa (ten to chüc, cánhân)  

Theo dê nghj cüa Tong ciic tnthng Tong cic Biên và Hài dão Vit Nam 
(Giám dôc S& Tài nguyen và Môi trithng tinh ), 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Cho phép (ten to chüc, cá nhãn) .....di.rçic trã 1i Giây phép nhn 

chIm t biên so ... ngày ... tháng ... näm ... cüa Bô Tài nguyen và Môi tru&ng 
(UBNDtinh...). 

Diu 2. Kê tü ngày Quyêt djnh nay có hiu 1irc, (ten to chirc, cá nhân) 
phài châm düt hot dng nh.n chIm & biên và có trách nhim: 

1. Np báo cáo tInh hInh, kêt qua hoat dng nhn chIm a biên; cong tác bâo 
v mOi tru&ng biên theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

2. Thrc hin các nghia v1j lien quan theo quy djnh cüa pháp lut. 
Diu 3. Quyet djnh nay có hiu 1irc kê t.'r ngày k. 
Tong CJtC Biên và Hãi dão Vit Nam (Sa Tài nguyen và MOi tri.thng tinh, 

thành phO...) Co trách nhim don doe, kiêm tra vic thirc hin quyêt djnh nay.!. 
Nyi nhân: BQ TRIXONG 

- UBND... (B TN&MT); (TM. UY BAN NHAN DAN 
- Tong cc B&HDVN; CHU TICH) 
- S& TN&.MT tinh, thành phô...; (Kj ten dóng ddu) 
- Cãc ciic: Cic KSBVB, QLKTB; 
- (Ten to chi.'ic, cá nhân); 
- Luu HS, VT. 
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5. Cp Ii giy phép nhn chIm r bin 

5.1. TrInh tir thtrc hin 

- Buó'c 1 n3p h sr: T chüc, cá nhân có thu cAu d nghj c.p lai  giy phép 
nhn chIm a bién np 02 b ho so ti B phn tiêp than  và trà kêt qua tp trung 
cap tinh. 

- Bwó'c 2 kkm tra so': B phtn tip nhn và trà kt qua cüa S& Tài 
nguyen và Môi tnrang có trách nhim kiêm tra thành phân, ni dung cüa ho so. 
Tru&ng hqp ho so dung quy djnh, B ph.n tiêp nh.n và trã kêt qua ban hành van 
bàn tip than  và hçn giài quyêt ho so dizçic 1p theo mâu Phiêu tiêp nhn và giài 
quyêt ho so theo quy djnh chung tai  B phn tiêp nh Va trà kêt qua tp trung cap 
tinh. Tnrô'ng hçip ho so chiia dung quy djnh, B phn tiêp thin  và trâ két qua có 
trách thim huàng dn mt lan bang van ban cho to chirc, Ca nhân dé bô sung, 
hoàn thin ho so. 

- B,thc 3 thâm djnh h so': Sâ Tài nguyen vâ Môi truang thirc hin thâm 
dinh ho so có trách thim: 

- Hoãn thành vic thm djnh h so theo các ni dung quy djnh ti Diu 56 
Nghj djnh sO 40/20161ND-CP; ket 1un thãni djnh phái &rc 1p thành van bàn. 

Tri.r?mg hçip cn thit, Sâ Tài nguyen và Môi tnring gl'ri van bàn 1y kin 
cüa CáC co quan có lien quan, tO chirc kiêm tra thirc dja (th&i gian lay kiên, kiêm 
tra th?c dja không tinh vào thai gian thâm djnh). Trong thai hn không qua 20 
ngày ké tr ngày nhn duqc van bàn lay kiên, Co quan duc lay kiên có trách 
nhim trá lai bang van bàn ye CáC van dê lien quan; 

- Gui van bàn yêu cu t chirc, cá nhân chinh sua, hoàn thin h so theo kt 
lun thâm djnh trong truông hçp phâi chinh sua. 

- Bu* 4 trinh, giãi quylt hti sot: T chuc, cá nhân dã hoàn thành viC 
chinh sua, hoàn thin ho so thI Sâ Tài nguyen và MOi tnrang Co trách thim trInh 
ho so cho Uy ban nhãn dan tinh xem xét cap lai  Giây phép nhân chIm a biên; 
trong trirang hçip không ra quyêt djnh cap li Giây phép nh.n chIm a biên thI phài 
trà lai bang van bàn cho to chuc, cá nhân và nêu rô 1 do. 

- B,thc 5 thông báo và trá kit qua: sa Tài nguyen và Môi truang thông 
báo Cho to chuc, cá nhân dA np ho so dê nh.n kêt qua và thirc hin các nghia vi 
có lien quan theo quy djnh và gui Giây phép nh.n chIm a biên dà dUçIC cap li den 
các co quan quàn l nhà nuóC có lien quan. 

Thoi gian tilp nhçIn và Ira kIt qua: Các ngày lam vic trong tun tü 
thu 2 den thu 6 (sang tü 7 gi 30 den 12 gia 00 và chiêu tü 13 gia 00 den 16 
gia 30), tru thu 7, chü nht và ngày nghi. 

5.2. Cách thfrc thirc hin 

- Cách thá'c n3p ho so': trirc tip hotc gui qua thràng buu din. 

- No'i n5p vâ nhmn kit qua giãi quyit h so': tai B phn tiêp nh.n và trà 
kêt qua tp trung cap tinh/ 
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5.3. Thành phn, s hrçrng h so' 

Thành phân h so': 

- Don d nghj cp 1i Giy phep nhn chIm ó bin, trong do nêu rO 1 do d 
nghj cap 1i dirçic 1p theo Mâu so 05 quy djnh ti Phii 1c cüa Nghj djnh so 
40/20161ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2016; 

- Báo cáo tInh hInh, kt qua hoat dng nhn chIm 0' bin; cong tác bão v 
môi trumg Va vic thrc hin các nghTa vii theo quy djnh cüa pháp 1ut tInh den 
th0'i diem dé nghj cap lai Giây phép nhn chIm 0' biên. 

StJ lwrng h so'. 02 b5. 

5.4. Thèi hin giãi quyt: 

- Thôi hin kiim Ira ho so': trong th0'i hn không qua 01 ngày lam vic k 
tü ngây nhn duçic ho so, trong th0'i hn khOng qua 03 ngày lam vic kê tr ngày 
nhn duçic ho so dôi vâi truäng hçp ho so chua dOng quy djnh. 

- Th?ti hin liEn hành thim djnh: trong th0'i hn không qua 15 ngày di vâi 
ho so dê nghj cap lai Giây phép nhn chIm 0' biên. 

- Th?ti hzn  trInh, giái quyit h so': 

Thai hn trInh h so: trong th0'i hn không qua 07 ngày lam vic, k t1r 
ngày tO chc, cá nhãn dA hoàn thành vic chinh süa, hoàn thin ho so. 

Th0'i hn giâi quyêt h so: trong th0'i hn không qua 07 ngày lam vic, k 
tü ngày S& Tài nguyen và Môi tnr0'ng trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét. 

- Thô'i hin Ira kit qUa.' trong th0'i gian không qua 03 ngày lam vic, ktir 
ngày nhn duçic kêt qua giâi quyêt ho so tü co quan quãn 1 nhà nuOc cO thâm 
quyên. 

5.5. Di tirçYng thirc hin thu ttic hành chInh: to chüc, cá nhân. 

5.6. Co quan thi'c hin thu tiic hành chInh 

- Co' quan có thm quyn quyil djnh: Uy ban nhân dan tinh. 

- Co' quan trrc hip thrc hin: S& Tài nguyen và MOi trithng; 

- Co' quan phdi h'p: Các Co quan có lien quan. 

5.7. Kt qua thirc hin thu tic hành chInh: Giy phép nhn chIm 0' bin 
dâ duqc cap li. 

5.8. Phi, 1 phi: chua quy djnh. 

5.9. Ten mu don, mu to' khai cüa thu t.ic hành chInh 

Miu so 05: Don d nghj c.p 1i Giy phép nh.n chIm 0' bin 
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A A • A • A • A 9 5.10. Yeu cau, dieu kiçn thrc hiçn thu tiic hanh chinh: 

a. Giy phép nhn chIm & bin con hiu lrc It nht là 30 ngày; 

b. T chirc, cá nhân tin hânh hot dng nhn chirn theo dung ni dung cüa 
Giây phép nhn chIm; dã thirc hin day dü các nghia vi ye tài chInh theo quy djnh 
cüa pháp lut; 

c. Dn th&i dim d nghj cp li Giy phép nhn chIm & bin, t chüc, cá 
nhân thijc hin dung nghia vçi quy djnh ti khoán 2 Diêu 61 Lut tài nguyen, môi 
tri.rOng biên và hâi dão. 

5.11. Can cü' pháp 1 cüa thu tic hành chInh 

- Lu.t tài nguyen, môi truOng bin và hãi dào; 

- Nghj djnh s 40/201 6/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2016 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut tài nguyen, môi tru&ng biên và hái 
dão.// 
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Mau so 05 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
Bc 1p - Ti do - Hinh phüc 

......., ngày ... tháng ... näm...... 

BN BE NGH CAP LiI GIAY PHEP NHN CHIM O BIEN 

KInh gui: (B Tài nguyen và Môi tru&ng/(Jy ban nhân dan tinhlthânh...) 

Ten to chrc, cá nhân  

Trii sYt?F  

Diênthoai: Fax  

Quyt djnh thành 1.p doanh nghip s&..., ngày.... tháng... nãm.... hoc Däng 
k kinh doanh so... ngày... tháng... näm. 

Dixçic phép nhn chIm ô bin theo Giy phép nhn chIm i bin s  
ngày .... tháng .... näm .....cüa ... B Tâi nguyen và MOi tnthng (Uy ban nhân 
dan tinh, thành phô ...); 

D nghj dixçic c.p lai  Giy phép nh,n chIm 4t, ch.t i bin nêu trén vi 1 
do:  

(Ten t, chüc, cá nhân) cam doan thirc hin dung quy djnh cüa pháp 
1u.t ye nhn chIm a biên và quy djnh cüa pháp luQtt khác có lien quan.!. 

To chfrc, cá nhân lam 
(Kj ten, dóng dáu) 
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