
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH LONG VĨ 

 

Số: 347/UBND-VP 

V/v công khai thủ tục hành chính lĩnh 

vực Tài nguyên và Môi trường 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trưởng các khu dân cư; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh 

vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Long Vĩ về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên 

địa bàn huyện.  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Kế hoạch huyện, Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Long Vĩ công khai thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

 1. Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường với 

23 thủ tục hành chính (Danh mục kèm theo), gồm: 

+ Lĩnh vực đất đai:   12 TTHC 

+ Lĩnh vực môi trường:   02 TTHC 

+ Lĩnh vực tài nguyên nước:  02 TTHC 

+ Lĩnh vực biển và hải đảo:  07 TTHC 

2. Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường được niêm yết 

trên bảng tại Bộ phận Một cửa huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

huyện Bạch Long Vĩ (Địa chỉ truy cập: https://bachlongvy.haiphong.gov.vn). 

Việc niêm yết thủ tục hành chính thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Gửi 

kèm theo). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://bachlongvy.haiphong.gov.vn/
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Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp triển khai và thông tin để tổ chức, người dân biết và thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tường 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG                                                                                    

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH LONG VĨ ( 23 TTHC ) 

(kèm theo Công văn số 347/UBND-VP ngày 31/12/2021 của UBND huyện Bạch Long Vĩ) 

 

Bao gồm: 

1- Lĩnh vực đất đai:   12 TTHC 

2- Lĩnh vực môi trường:  02 TTHC 

3- Lĩnh vực tài nguyên nước: 02 TTHC 

4- Lĩnh vực biển và hải đảo:  07 TTHC 

 

Stt Tên thủ tục hành chính 

Thời 

hạn giải 

quyết 

(ngày 

làm 

việc) 

Địa 

điểm 

thực 

hiện: 

Tại bộ 

phận 

một cửa 

Phí, lệ phí 

 (VNĐ) 

Cách thức thực hiện 

ngoài nộp hồ sơ, nhận 

kết quả trực tiếp 

Căn cứ pháp lý 

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

mức độ 

(3, 4) 

Dịch vụ bưu 

chính công 

ích 

I. Lĩnh vực đất đai ( 12 TTHC) 

1  Giải quyết tranh chấp đất 

đai thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 
45 ngày 

UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017  
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2  Thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất để xem xét giao 

đất, cho thuê đất không 

qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với 

hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư 

10 ngày 
UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014  

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

3  Quyết định thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an 

ninh; phát triển kinh tế-xã 

hội vì lợi ích quốc giá, 

cộng đồng (đối với 

trường hợp thu hồi đất 

của đối tượng quy định 

tại Khoản 2, Khoản 3 

Điều 66 Luật Đất đai năm 

2013) 

10 ngày 
UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014  

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

4  Giao đất, cho thuê đất hộ 

gia đình, cá nhân; giao 

đất cho cộng đồng dân cư 

đối với trường hợp giao 

đất, cho thuê đất không 

qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất 

20 ngày 
UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014  
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- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

5  Chuyển mục đích sử dụng 

đất phải được phép của 

cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với hộ 

gia đình, cá nhân 15 ngày 
UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014  

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

6  Thu hồi đất do chấm dứt 

việc sử dụng đất theo 

pháp luật, tự nguyện trả 

lại đất đối với trường hợp 

thu hồi đất của hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư 

10 ngày 
UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014  

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

7  Thu hồi đất ở trong khu 

vực bị ô nhiễm môi 

trường có nguy cơ đe dọa 

tính mạng con người; đất 

ở có nguy cơ sạt lở, sụt 

lún bị ảnh hưởng bởi hiện 

tượng thiên tai khác đe 

dọa tính mạng con người 

10 ngày 
UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014  
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đối với trường hợp thu 

hồi đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 

8  Thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia cộng 

đồng 10 ngày 
UBND 

huyện 
Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014  

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

9  Đăng ký cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

lần đầu; tăng thêm diện 

tích do nhận chuyển 

nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất trong 

trường hợp thủa đất gốc 

chưa được cấp Giấy 

chứng nhận 

30 ngày 
UBND 

huyện 

1. Lệ phí:  

* Cấp 

GCNQSDĐ: 

20.000VNĐ/

1giấy 

* Cấp cả 

QSDĐ và 

QSH tài sản: 

75.000VNĐ

/1giấy 

2. Phí thẩm 

định: 

170.000VN

Đ/1hồ sơ  

 

 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014  

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014  

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

- Nghị quyết số45/2018/NQ-HDND 

ngày 10/12/2018 
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- Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2020  

10  Bán hoặc góp vốn bằng 

tài sản gắn liền với đất 

thu cảu của Nhà nước 

theo hình thức thuê đất 

trả tiền hàng năm 

30 ngày 
UBND 

huyện 

1. Lệ phí:  

45.000VNĐ/

1giấy 

2. Phí thẩm 

định: 

85.000VN

Đ/1hồ sơ  

 

 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

- Nghị quyết số45/2018/NQ-HDND 

ngày 10/12/2018 

 

11  Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp 

10 ngày 
UBND 

huyện 

Không  

 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014  

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014  

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 
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12  Thu hồi Giấy chứng nhận 

đã cấp không đúng quy 

định của pháp luật đất đai 

do người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất phát hiện 
10 ngày 

UBND 

huyện 

Không  

 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Đất đai năm 2013 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/4/2014  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014  

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014  

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

II. Lĩnh vực môi trường ( 02 TTHC) 

13  Đăng ký/đăng ký xác 

nhận lại kế hoạch bảo vệ 

môi trường 

10 ngày 
UBND 

huyện 

Không  

 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015  

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014  

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19/5/2014  

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 

ngày 27/01/2015 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 

14  Xác nhận Hợp đồng tiếp 03 ngày UBND Không   Nộp hồ sơ 
- Luật Đa dạng sinh học năm 2008 

- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 
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cận nguồn gien và chia sẻ 

lợi ích 

huyện  và trả kết 

quả 

12/5/2017  

 

III. Lĩnh vực tài nguyên nước ( 02 TTHC) 

15  Đăng ký khai thác nước 

dưới nước 20 ngày 
UBND 

huyện 

Không  

 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Tài nguyên môi trường năm 

2012 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT 

ngày 30/5/2014 

16  Lấy ý kiến UBND cấp xã, 

cấp huyện đối với các dự 

án đầu tư có chuyển nước 

từ nguồn nước nội tỉnh 
40 ngày 

UBND 

huyện 

Kinh phí 

lấy ý kiến 

do chủ dự 

án chi trả 

 

 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Tài nguyên môi trường năm 

2012 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 

 

IV. Lĩnh vực biển và hải đảo ( 07 TTHC ) 

17  Công nhận khu vực biển 

21 ngày 
UBND 

huyện 

Không quy 

định 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP  

ngày 10/02/2021 của Chính phủ 

18  Giao khu vực biển 

41 ngày 
UBND 

huyện 

Không quy 

định 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP  

ngày 10/02/2021 của Chính phủ 

19  Gia hạn thời gian giao 

khu vực biển 41 ngày 
UBND 

huyện 

Không quy 

định 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP  

ngày 10/02/2021 của Chính phủ 

20  Trả lại khu vực biển 31 ngày 

làm 

việc đối 

UBND 

huyện 

Không quy 

định 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP  

ngày 10/02/2021 của Chính phủ 
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với trả 

lại một 

phần; 

26 ngày 

làm 

việc đối 

với trả 

lại toàn 

bộ 

21  Sửa đổi, bổ sung quyết 

định giao khu vực biển 43 
UBND 

huyện 

Không quy 

định 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP  

ngày 10/02/2021 của Chính phủ 

22  Thẩm định kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu 

15 

UBND 

huyện. 

Phòng 

Kinh 

tế- Kế 

hoạch 

thẩm 

định hồ 

sơ 

Không  

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Luật Biển Việt Nam năm 2012 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

- Luật tài nguyên và môi trường biển 

và hải đảo năm 2015 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015  

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016  

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015  

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg 

ngày 14/1/2013 

 - Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 

17/1/2020 

- Quyết định số 1286/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2015 
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- Quyết định số 409/2016/QĐ-TTg 

ngày 14/3/2016 

23  Phê duyệt Kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu 

15 ngày 

UBND 

huyện. 

Phòng 

Kinh 

tế- Kế 

hoạch 

thẩm 

định hồ 

sơ 

Không quy 

định 
 

Nộp hồ sơ 

và trả kết 

quả 

- Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg  

ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ 

 


