
               

              ỦY BAN NHÂN DÂN 

     HUYỆN TUY PHONG 

                                                                                * 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:  3448  /QĐ-UBND    Tuy Phong, ngày  23  tháng  9  năm 2022 

 

 

 

QUYẾT  ĐỊNH  

Phê duyệt quy trình điện tử trong tiếp nhận   

và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa điện tử” trong  

lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ban hành quy định về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về Kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số qui định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi 

trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện.  

QUYẾT   ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình điện tử trong tiếp nhận 

và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa điện tử” thuộc lĩnh vực Môi trường trên địa bàn 

huyện Tuy Phong.  

 



 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế một số 

Điều trong lĩnh vực Môi trường của Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 

của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có thay đổi, bổ sung hoặc cần điều chỉnh 

cho phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương thì các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có văn bản kiến nghị về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND & UBND 

huyện) xem xét chỉnh sửa hoặc bổ sung cho phù hợp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH 

- Sở Thông tin&TT; 

- Như Điều 3;                                                                                            
- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, KSTTHC.                                                                                   
 

                                                                                                          Nguyễn Trung Trực 

 



 

QUY  ĐỊNH 

Quy trình điện tử trong tiếp nhận và trả kết quả  

theo cơ chế “Một cửa điện tử” thuộc lĩnh vực Môi trường.  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  3448  /QĐ/UBND  
ngày  23/9/2022 của UBND huyện Tuy Phong). 

 

1. Cấp Giấy phép môi trường (Mã số TTHC 1.010.723) 

Cơ quan thụ lý Phòng Tài nguyên và Môi trường (10 ngày) 

Tổng thời gian 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ) 

Phiếu 

kiểm soát 

Bộ phận “Một cửa” huyện 0,5 ngày 
- Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân 

- Chuyển đến P.TNMT 

Phòng TN MT 9 ngày 
- Thẩm định hồ sơ, thẩm tra thực địa 

- Tham mưu UBND huyện ký xác nhận 

UBND huyện 4 ngày 
- Nhận, kiểm tra hồ sơ  

- Ký phê duyệt xác nhận bản cam kết 

Phòng TN MT 1 ngày 
- Nhận hồ sơ đã ký, vào sổ theo dõi 

- Chuyển Bộ phận “Một cửa” huyện 

Bộ phận “Một cửa” huyện 0,5 ngày 
- Nhận kết quả từ P.TNMT 

- Trả kết quả cho công dân 

Quy trình 

xử lý 

A/ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (P.TN-MT) chuyển trả 

cho Bộ phận “Một cửa” huyện 
02 ngày Lê Văn Hùng   

Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển trả cho tổ 

chức, công dân 
01 ngày Đỗ Thanh Tân 

B/ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 

Bộ phận “Một cửa” huyện hướng dẫn, kiểm tra, 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng TN-MT xử lý 
0,5 ngày Đỗ Thanh Tân 

Lãnh đạo Phòng TN-MT phân công xử lý 0,5 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên Phòng TN-MT thẩm tra hồ sơ, dự 

thảo Tờ trình và Văn bản trình UBND huyện xem 

xét cấp phép hoặc thông báo trả hồ sơ nếu chưa đủ 

điều kiện cấp phép (nêu rõ lý do) 

8 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 

Lãnh đạo P.TNMT xem xét thông qua dự thảo 

trình UBND huyện xem xét cấp phép hoặc thông 

báo trả hồ sơ nếu chưa đủ điều kiện (nêu rõ lý do) 

1 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên VP. UBND huyện thẩm tra, xử lý hồ 

sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ 
2 ngày Nguyễn Đức Duy 

Lãnh đạo UBND huyện xem xét thông qua dự 

thảo văn bản xử lý hồ sơ 

1 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt kết quả TTHC  
1 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Chuyên viên VP. UBND huyện lưu trữ hồ sơ và 

chuyển kết quả cho Chuyên viên Phòng TN-MT 
0,5 ngày Nguyễn Đức Duy 

Chuyên viên Phòng TN-MT nhận kết quả đã ký,  

lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho “Một cửa” huyện 
0,5 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 



Công chức Bộ phận “Một của” huyện trả cho tổ 

chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có)   

Giờ hành 

chính 
 Đỗ Thanh Tân 

C/ Đối với các Dự án (Tổng thời hạn g/quyết 30 ngày; Phòng TN-MT 24 ngày) 

Bộ phận “Một cửa” huyện hướng dẫn, kiểm tra, 

tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng TN MT xử lý 
0,5 ngày Đỗ Thanh Tân 

Lãnh đạo Phòng TN MT phân công xử lý 0,5 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên Phòng TN MT thẩm tra hồ sơ, dự 

thảo Tờ trình và Văn bản trình UBND huyện xem 

xét cấp phép hoặc thông báo trả hồ sơ nếu chưa đủ 

điều kiện cấp phép (nêu rõ lý do) 

22 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 

Lãnh đạo P. TN MT xem xét thông qua dự thảo 

trình UBND huyện xem xét cấp phép hoặc thông 

báo trả hồ sơ nếu chưa đủ điều kiện (nêu rõ lý do) 

1 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên VP. UBND huyện thẩm tra, xử lý hồ 

sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ 
3 ngày Nguyễn Đức Duy 

Lãnh đạo UBND huyện xem xét thông qua dự 

thảo văn bản xử lý hồ sơ 

1 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt kết quả TTHC  
1 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Chuyên viên VP. UBND huyện lưu trữ hồ sơ và 

chuyển kết quả cho Chuyên viên Phòng TN MT 
0,5 ngày Nguyễn Đức Duy 

Chuyên viên Phòng TN MT nhận kết quả đã ký,  

lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho “Một cửa” huyện 
0,5 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 

Công chức Bộ phận “Một của” huyện trả cho tổ 

chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có)   

Giờ hành 

chính 
Đỗ Thanh Tân 

2. Cấp đổi Giấy phép môi trường (Mã số TTHC 1.010.724) 

Cơ quan thụ lý Phòng Tài nguyên và Môi trường (5 ngày) 

Tổng thời gian 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ) 

Phiếu 

kiểm soát 

Bộ phận “Một cửa” huyện 0,5 ngày 
- Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân 

- Chuyển đến P.TNMT 

Phòng TN-MT 4,0 ngày 
- Thẩm định hồ sơ, thẩm tra thực địa 

- Tham mưu UBND huyện ký xác nhận 

UBND huyện 4,5 ngày 
- Nhận, kiểm tra hồ sơ  

- Ký phê duyệt xác nhận Giấy phépt 

Phòng TN-MT 0,5 ngày 
- Nhận hồ sơ đã ký, vào sổ theo dõi 

- Chuyển Bộ phận “Một cửa” huyện 

Bộ phận “Một cửa” huyện 0,5 ngày 
- Nhận kết quả từ P.TNMT 

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân 

 

Quy trình 

xử lý 

A/ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Phòng Tài nguyên và 

Môi trường) chuyển trả cho Bộ phận “Một 

cửa” huyện 

2,0 ngày Lê Văn Hùng   

Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển trả cho tổ 

chức, công dân 
1,0 ngày Đỗ Thanh Tân 

B/ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 

Bộ phận “Một cửa” hướng dẫn, kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ, chuyển Phòng TN MT xử lý 
0,5 ngày Đỗ Thanh Tân 



Lãnh đạo Phòng TN-MT phân công xử lý 0,5 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên Phòng TN-MT thẩm tra hồ sơ, dự 

thảo Tờ trình và Văn bản trình UBND huyện 

xem xét cấp phép hoặc thông báo trả hồ sơ nếu 

chưa đủ điều kiện (nêu rõ lý do) 

3 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 

Lãnh đạo P. TN-MT xem xét thông qua dự thảo 

trình UBND huyện xem xét cấp đổi hoặc thông 

báo trả hồ sơ nếu chưa đủ điều kiện cấp đổi 

(nêu rõ lý do) 

1 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên VP. UBND huyện thẩm tra, xử lý 

hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ 
1,5 ngày Nguyễn Đức Duy 

Lãnh đạo UBND huyện xem xét thông qua dự 

thảo văn bản xử lý hồ sơ 

0,5 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt kết quả TTHC  
2 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Chuyên viên VP. UBND huyện lưu trữ hồ sơ,  

chuyển kết quả cho CV Phòng TN-MT 
0,5 ngày Nguyễn Đức Duy 

Chuyên viên Phòng TN-MT nhận kết quả đã ký, 

vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả 

cho Bộ phận “Một cửa” huyện 

0,5 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 

Công chức Bộ phận “Một cửa” huyện trả cho tổ 

chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có)   

Giờ hành 

chính 
Đỗ Thanh Tân 

3. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường (Mã số TTHC 1.010.725) 

Cơ quan thụ lý Phòng Tài nguyên và Môi trường (9 ngày) 

Tổng thời gian 15 ngày  

Phiếu 

kiểm soát 

Bộ phận “Một cửa” huyện 0,5 ngày 
- Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân 

- Chuyển đến P.TN-MT 

Phòng TN-MT 8,5 ngày 
- Thẩm định hồ sơ, thẩm tra thực địa 

- Tham mưu UBND huyện ký xác nhận 

UBND huyện 5 ngày 
- Nhận, kiểm tra hồ sơ  

- Ký phê duyệt xác nhận Giấy phépt 

Phòng TN-MT 0,5 ngày 
- Nhận hồ sơ đã ký, vào sổ theo dõi 

- Chuyển Bộ phận “Một cửa” huyện 

Bộ phận “Một cửa” huyện 0,5 ngày 
- Nhận kết quả từ P.TN-MT 

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân 

 

Quy trình 

xử lý 

A/ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Phòng Tài nguyên và 

Môi trường) chuyển trả cho Bộ phận “Một 

cửa” huyện 

2,0 ngày Lê Văn Hùng   

Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển trả cho tổ 

chức, công dân 
1,0 ngày Đỗ Thanh Tân 

B/ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 

Bộ phận “Một cửa” hướng dẫn, kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ, chuyển Phòng TN-MT xử lý 
0,5 ngày Đỗ Thanh Tân 

Lãnh đạo Phòng TN-MT phân công xử lý 0,5 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên Phòng TN-MT thẩm tra hồ sơ, dự 

thảo Tờ trình và Văn bản trình UBND huyện 
7 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 



xem xét điều chỉnh hoặc thông báo trả hồ sơ nếu 

chưa đủ điều kiện cấp điều chỉnh (nêu rõ lý do) 

Lãnh đạo P. TN-MT xem xét thông qua dự thảo 

trình UBND huyện xem xét điều chỉnh hoặc 

thông báo trả hồ sơ nếu chưa đủ điều kiện điều 

chỉnh (nêu rõ lý do) 

1 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên VP. UBND huyện thẩm tra, xử lý 

hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ 
3 ngày Nguyễn Đức Duy 

Lãnh đạo UBND huyện xem xét thông qua dự 

thảo văn bản xử lý hồ sơ 

1 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt kết quả TTHC  
1 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Chuyên viên VP. UBND huyện lưu trữ hồ sơ,  

chuyển kết quả cho CV Phòng TN MT 
0,5 ngày Nguyễn Đức Duy 

Chuyên viên Phòng TN MT nhận kết quả đã ký, 

vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả 

cho Bộ phận “Một cửa” huyện 

0,5 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 

Công chức Bộ phận “Một cửa” huyện trả cho tổ 

chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có)   

Giờ hành 

chính 
Đỗ Thanh Tân 

4. Cấp lại Giấy phép môi trường (Mã số TTHC 1.010.726) 

Cơ quan thụ lý Phòng Tài nguyên và Môi trường (14 ngày) 

Tổng thời gian 20 ngày  

Phiếu 

kiểm soát 

Bộ phận “Một cửa” huyện 0,5 ngày 
- Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân 

- Chuyển đến P.TNMT 

Phòng TNMT 13,5 ngày 
- Thẩm định hồ sơ, thẩm tra thực địa 

- Tham mưu UBND huyện ký xác nhận 

UBND huyện 5 ngày 
- Nhận, kiểm tra hồ sơ  

- Ký phê duyệt xác nhận Giấy phépt 

Phòng TNMT 0,5 ngày 
- Nhận hồ sơ đã ký, vào sổ theo dõi 

- Chuyển Bộ phận “Một cửa” huyện 

Bộ phận “Một cửa” huyện 0,5 ngày 
- Nhận kết quả từ P.TNMT 

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân 

 

Quy trình 

xử lý 

A/ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Phòng Tài nguyên và 

Môi trường) chuyển trả cho Bộ phận “Một 

cửa” huyện 

2,0 ngày Lê Văn Hùng   

Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển trả cho tổ 

chức, công dân 
1,0 ngày Đỗ Thanh Tân 

B/ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện 

Bộ phận “Một cửa” hướng dẫn, kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ, chuyển Phòng TN MT xử lý 
0,5 ngày Đỗ Thanh Tân 

Lãnh đạo Phòng TN-MT phân công xử lý 0,5 ngày Lê Văn Hùng 

Chuyên viên Phòng TN-MT thẩm tra hồ sơ, dự 

thảo Tờ trình và Văn bản trình UBND huyện 

xem xét cấp lại hoặc thông báo trả hồ sơ nếu 

chưa đủ điều kiện cấp lại (nêu rõ lý do) 

12 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 

Lãnh đạo P. TN-MT xem xét thông qua dự thảo 

trình UBND huyện xem xét cấp lại hoặc thông 
1 ngày Lê Văn Hùng 



báo trả hồ sơ nếu chưa đủ điều kiện cấp lại (nêu 

rõ lý do) 

Chuyên viên VP. UBND huyện thẩm tra, xử lý 

hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ 
3 ngày Nguyễn Đức Duy 

Lãnh đạo UBND huyện xem xét thông qua dự 

thảo văn bản xử lý hồ sơ 

1 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt kết quả TTHC  
1 ngày 

 
Nguyễn Trung Trực 

Chuyên viên VP. UBND huyện lưu trữ hồ sơ,  

chuyển kết quả cho CV Phòng TN MT 
0,5 ngày Nguyễn Đức Duy 

Chuyên viên Phòng TN MT nhận kết quả đã ký, 

vào sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả 

cho Bộ phận “Một cửa” huyện 

0,5 ngày Bùi Thị Thanh Thảo 

Công chức Bộ phận “Một cửa” huyện trả cho tổ 

chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có)   

Giờ hành 

chính 
Đỗ Thanh Tân 
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