
DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI 
 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày           /  5  /2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 
 

 
 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (03 TTHC) 
 

TT 

 

Tên                       

thủ tục hành chính 

 

Cách thức 

thực hiện 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC) 

1 Tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên 

nước đối với công 

trình chưa vận hành 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện hoặc 

qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

 

 

 

 

- Trong thời hạn: 20 ngày 

làm việc, trong đó: 

+ Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 

Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc. 

+ Thời hạn thẩm định hồ sơ, 

trình phê duyệt và trả kết 

quả giải quyết: Trong thời 

hạn 15 ngày làm việc. 

- Phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước: 

Trường hợp hồ sơ đủ điều 

kiện, Sở Tài nguyên và Môi 

trường trình Ủy ban  nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt tiền 

cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

- Bộ phận Tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lào Cai (quầy giao 

dịch Sở Tài nguyên và 

Môi trường). Địa 

điểm: Đại lộ Trần 

Hưng Đạo, phường 

Nam Cường, TP Lào 

Cai, tỉnh lào Cai (vị trí 

giữa trụ sở khối 6 và 

trụ sở khối 7) 

- Cổng dịch vụ công 

(dịch vụ công trực 

tuyến) 

 

 

Kinh phí chi 

cho hoạt động 

thẩm định 

được lấy từ 

nguồn thu phí 

thẩm định hồ 

sơ đề nghị cấp 

giấy phép khai 

thác sử dụng 

tài nguyên 

nước. 

- Luật tài nguyên nước năm 2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. 

- Nghị định số 41/2021/NĐ-CP 

ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 82/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội 
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TT 

 

Tên                       

thủ tục hành chính 

 

Cách thức 

thực hiện 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung (02 TTHC) 

2 Tính tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên 

nước đối với công 

trình đã vận hành 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện hoặc 

qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

 

 

 

 

- Trong thời hạn 45 ngày 

làm việc (trong thời hạn 

thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, 

gia hạn, diều chỉnh, cấp lại 

giấy phép về tài nguyên 

nước), trong đó:  

+ Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 

trong thời hạn 10 ngày làm 

việc (nằm trong thời hạn 

kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép 

về tài nguyên nước), kể từ 

ngày nhận hồ sơ cấp giấy 

phép về tài nguyên nước, Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

có trách nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên 

nước.  

+ Thời hạn thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ và trả kết quả: 

trong thời hạn 30 ngày làm 

việc (nằm trong thời hạn 

thẩm định đề án, báo cáo 

khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước), kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên 

- Bộ phận Tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lào Cai (quầy giao 

dịch Sở Tài nguyên và 

Môi trường). Địa 

điểm: Đại lộ Trần 

Hưng Đạo, phường 

Nam Cường, TP Lào 

Cai, tỉnh lào Cai (vị trí 

giữa trụ sở khối 6 và 

trụ sở khối 7) 

- Cổng dịch vụ công 

(dịch vụ công trực 

tuyến) 

 

Không quy 

định 

- Luật tài nguyên nước năm 2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. 

- Nghị định số 41/2021/NĐ-CP 

ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 82/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 
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TT 

 

Tên                       

thủ tục hành chính 

 

Cách thức 

thực hiện 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nước hợp lệ, Sở Tài nguyên 

và Môi trường có trách 

nhiệm tổ chức thẩm định hồ 

sơ.  

Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được 

quyết định phê duyệt tiền 

cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước, Sở Tài nguyên 

và Môi trường gửi thông báo 

cho chủ giấy phép và Cục 

thuế địa phương nơi có công 

trình khai thác kèm theo 

quyết định phê duyệt tiền 

cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước.  

Chậm nhất là 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được 

văn bản phê duyệt, thông 

báo tiền cấp quyền, Cục thuế 

địa phương nơi có công trình 

khai thác tài nguyên nước ra 

thông báo nộp tiền 

Ghi chú: Việc tiếp nhận, 

thẩm định tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước 

được thực hiện đồng thời 

với việc tiếp nhận, thẩm định 

hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, 

điều chỉnh, cấp lại giấy phép 

về tài nguyên nước (khoản 5 
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TT 

 

Tên                       

thủ tục hành chính 

 

Cách thức 

thực hiện 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Điều 1 Nghị định số 

41/2021/NĐ-CP) 

3 Điều chỉnh tiền cấp 

quyền khai thác tài 

nguyên nước 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua đường 

bưu điện hoặc 

qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

 

 

 

 

Trong thời hạn không quá 15 

ngày làm việc, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có 

trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, 

trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định việc 

điều chỉnh; trường hợp phải 

bổ sung, chỉnh sửa để hoàn 

thiện hồ sơ thì Sở Tài 

nguyên và Môi trường gửi 

văn bản thông báo cho chủ 

giấy phép nêu rõ những nội 

dung cần bổ sung, hoàn 

thiện; thời gian bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ và thời gian 

lấy ý kiến xác nhận về thời 

gian công trình ngừng khai 

thác không tính vào thời 

gian thẩm định hồ sơ. 

 

- Bộ phận Tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lào Cai (quầy giao 

dịch Sở Tài nguyên và 

Môi trường). Địa 

điểm: Đại lộ Trần 

Hưng Đạo, phường 

Nam Cường, TP Lào 

Cai, tỉnh lào Cai (vị trí 

giữa trụ sở khối 6 và 

trụ sở khối 7) 

- Cổng dịch vụ công 

(dịch vụ công trực 

tuyến) 

 

Không quy 

định 

- Luật tài nguyên nước năm 2012. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. 

- Nghị định số 41/2021/NĐ-CP 

ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 82/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 Ghi chú: Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 706/QĐ-BTNMT ngày 15/4/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 
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II. DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

 

 

STT 

 

Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản QPPL quy định 

việc sửa đổi TTHC 
Ghi chú 

1 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 
Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 

của Chính phủ quy định về phương pháp tính, 

mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước 

Thủ tục hành chính số thứ tự 17, 18 (lĩnh 

vực tài nguyên nước) được công bố tại 

Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 

10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục 20 TTHC lĩnh vực môi 

trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên 

nước, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai 

2 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 

trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước 

ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 
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