
 

 

                                                                                                                                                                                    Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC BIỂN,  

ĐẢO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG,  

UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         / 04/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

A.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

Lĩnh vực Biển, đảo 

1 

Công nhận khu vực biển  

1.009481.000.00.00.H42 

 

Thời hạn giải quyết: 

-  Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau 

khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo 

quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm 

định hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: 

Không quá 10 ngày làm việc kể từ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công 

 Không X 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài nguyên 

biển; 

- Nghị định số 126/2020/NĐ-

CP ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của luật 



 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ 

hợp lệ. Thời gian các bộ, ngành và 

các cơ quan có liên quan trả lời 

bằng văn bản không quá 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản xin ý kiến. Thời gian kiểm tra 

thực địa không quá 10 ngày làm 

việc. Thời gian lấy ý kiến và tổ 

chức kiểm tra thực địa không tính 

vào thời gian thẩm định hồ sơ. 

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: 

Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba 

(03) ngày làm việc, kể từ ngày 

hoàn thành việc thẩm định. Thời 

hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: 

không quá năm (05) ngày làm 

việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và 

Môi trường trình hồ sơ. 

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 

nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền 

công nhận khu vực biển bằng Quyết 

định giao khu vực biển. 

Quản lý thuế 



 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính  Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

Lĩnh vực Biển, đảo 

1 
Giao khu vực biển 

1.005401.000.00.00.H42 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận 

được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ 

cho cơ quan thẩm định hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: 

Không quá 45 ngày làm việc kể từ 

nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. Thời gian các bộ, ngành và 

các cơ quan có liên quan trả lời bằng 

văn bản không quá 15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được văn bản xin ý 

kiến. Thời gian kiểm tra thực địa 

không quá 10 ngày làm việc. Thời 

gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra 

thực địa không tính vào thời gian 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

 

Không 

quy 

định 

X 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài 

nguyên biển; 

- Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật Quản 

lý thuế. 



 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính  Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

thẩm định hồ sơ. 

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Thời 

hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) 

ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành 

việc thẩm định.  Thời hạn xem xét, 

giải quyết hồ sơ: không quá năm (05) 

ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình hồ sơ. 

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 

nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền 

giao khu vực biển. 

2 

Gia hạn thời hạn giao 

khu vực biển (cấp tỉnh) 

1.004935.000.00.00.H42 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận 

được đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ 

cho cơ quan thẩm định hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

 

Không 

quy 

định 

X 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài 

nguyên biển; 

- Nghị định số 



 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính  Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

Trong thời hạn không quá 30 ngày 

làm việc kể từ nhận được đầy đủ hồ 

sơ theo đúng quy định. Thời gian các 

bộ, ngành và các cơ quan có liên 

quan trả lời bằng văn bản không quá 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản xin ý kiến. Thời gian 

kiểm tra thực địa không quá 10 ngày 

làm việc. Thời gian lấy ý kiến và tổ 

chức kiểm tra thực địa không tính 

vào thời gian thẩm định hồ sơ. 

- Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba 

(03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định. Thời hạn xem 

xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm 

(05) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình hồ sơ. 

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 

nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền 

giao khu vực biển. 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật Quản 

lý thuế. 



 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính  Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

3 

Sửa đổi, bổ sung Quyết 

định giao khu vực biển 

(cấp tỉnh). 

1.005400.000.00.00.H42 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 

ba (03) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. 

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo 

quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định 

hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: 

không quá 30 ngày làm việc kể từ 

nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. Trường hợp cần thiết, Sở 

Tài nguyên và Môi trường gửi văn 

bản lấy ý kiến của các cơ quan có 

liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa 

và quyết định thành lập Hội đồng 

thẩm định hồ sơ. Thời gian kiểm tra 

thực địa không quá 10 ngày làm việc. 

Trong thời hạn không quá 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản xin ý kiến, cơ quan được lấy ý 

kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản về các vấn đề liên quan. Thời 

gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

 

Không 

quy 

định 

X 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài 

nguyên biển; 

- Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật Quản 

lý thuế. 



 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính  Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

thực địa không tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

- Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba 

(03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định. Thời hạn xem 

xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm 

(05) ngày làm việc, kể từ ngày Sở 

Tài nguyên và Môi trường trình hồ 

sơ. 

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 

nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền 

giao khu vực biển. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính  Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

4 
Trả lại khu vực biển (cấp 

tỉnh). 
1.003675.000.00.00.H42 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 

ba (03) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. 

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo 

quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định 

hồ sơ. 

- Thời hạn tiến hành thẩm định: 

Trong thời hạn không quá 20 ngày 

làm việc đối với đề nghị trả lại một 

phần khu vực biển hoặc không quá 

15 ngày làm việc đối với đề nghị trả 

lại toàn bộ khu vực biển, kể từ nhận 

được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy 

định. Thời gian các bộ, ngành và các 

cơ quan có liên quan trả lời bằng văn 

bản không quá 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được văn bản xin ý 

kiến. Thời gian kiểm tra thực địa 

không quá 10 ngày làm việc. Thời 

gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra 

thực địa không tính vào thời gian 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

 

Không 

quy 

định 

x 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài 

nguyên biển; 

- Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật Quản 

lý thuế. 



 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành chính  Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ bưu 

chính 

công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

thẩm định hồ sơ. 

- Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba 

(03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định. Thời hạn xem 

xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm 

(05) ngày làm việc, kể từ ngày Sở 

Tài nguyên và Môi trường trình hồ 

sơ. 

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 

nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền 

giao khu vực biển. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

Lĩnh vực Biển, đảo 

1 

Công nhận khu vực 

biển. 
1.009482.000.00.00.H42 
 

 

 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được 

đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ 

quan thẩm định hồ sơ.  

- Thời hạn tiến hành thẩm định 

Không quá 10 ngày làm việc kể từ 

nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. Trường hợp cần thiết, cơ 

quan thẩm định hồ sơ trình cơ quan 

có thẩm quyền giao khu vực biển gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có 

liên quan; tổ chức kiểm tra thực địa 

(thời gian kiểm tra thực địa không 

quá 10 ngày làm việc). Trong thời 

hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, 

cơ quan được lấy ý kiến phải có trách 

    

- Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ 

quy định việc giao các khu 

vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác sử 

dụng tài nguyên biển; 

 



 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

nhiệm trả lời bằng văn bản. Thời gian 

lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực 

địa không tính vào thời gian thẩm 

định hồ sơ.  

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: 

Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba 

(03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định. Thời hạn xem 

xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm 

(05) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng 

Tài nguyên và Môi trường trình hồ 

sơ.  

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân 

cấp huyện công nhận khu vực biển 

bằng Quyết định giao khu vực biển. 

2 
Giao khu vực biển  
1.009483.000.00.00.H42 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được 

đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ 

UBND 

cấp 

huyện 

 Không x 

Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài 



 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

quan thẩm định hồ sơ.  

- Thời hạn tiến hành thẩm định: 

Không quá 30 ngày làm việc kể từ 

nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. Trường hợp cần thiết, cơ 

quan thẩm định hồ sơ trình cơ quan 

có thẩm quyền quyết định thành lập 

Hội đồng thẩm định hồ sơ; tổ chức 

kiểm tra thực địa. Thời gian kiểm tra 

thực địa không quá 10 ngày làm việc. 

Thời gian kiểm tra thực địa không 

tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.  

- Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba 

(03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định. Thời hạn xem 

xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm 

(05) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng 

Tài nguyên và Môi trường trình hồ 

sơ.  

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân 

cấp huyện giao khu vực biển. 

nguyên biển 

 



 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

3 

Gia hạn thời hạn sử 

dụng khu vực biển. 

1.009486.000.00.00.H42 

 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được 

đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho cơ 

quan thẩm định hồ sơ.  

- Thời hạn tiến hành thẩm định Trong 

thời hạn không quá 30 ngày làm việc 

kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ theo 

đúng quy định. Trường hợp cần thiết, 

cơ quan thẩm định hồ sơ trình cơ 

quan có thẩm quyền quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có 

liên quan; tổ chức kiểm tra thực địa 

(thời gian kiểm tra thực địa không 

quá 10 ngày làm việc). Trong thời 

hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, 

cơ quan được lấy ý kiến phải có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản. Thời gian 

lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực 

địa không tính vào thời gian thẩm 

UBND 

cấp 

huyện 

 Không x 

Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài 

nguyên biển 



 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

định hồ sơ.  

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ 

Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba 

(03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định. Thời hạn xem 

xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm 

(05) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng 

Tài nguyên và Môi trường trình hồ 

sơ.  

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 

nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền 

giao khu vực biển. 

4 

Sửa đổi, bổ sung 

Quyết định giao khu 

vực biển  

1.009486.000.00.00.H42 

 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 

ba (03) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. 

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo 

quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định 

hồ sơ.  

- Thời hạn tiến hành thẩm định: 

UBND 

cấp 

huyện 

 Không x 

Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài 

nguyên biển 



 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

không quá 30 ngày làm việc kể từ 

nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng 

quy định. Trường hợp cần thiết, lấy ý 

kiến của các cơ quan có liên quan, tổ 

chức kiểm tra thực địa và quyết định 

thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. 

Thời gian kiểm tra thực địa không 

quá 10 ngày làm việc. Trong thời hạn 

không quá 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản xin ý kiến, 

cơ quan được lấy ý kiến có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản về các 

vấn đề liên quan. Thời gian lấy ý kiến 

và tổ chức kiểm tra thực địa không 

tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.  

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ 

Thời hạn trình hồ sơ: không quá ba 

(03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn 

thành việc thẩm định. Thời hạn xem 

xét, giải quyết hồ sơ: không quá năm 

(05) ngày làm việc, kể từ ngày Phòng 

Tài nguyên và Môi trường trình hồ 

sơ.  

- Thời hạn thông báo và trả kết quả 



 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

hồ sơ: không quá hai (02) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

giải quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý 

nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền 

giao khu vực biển. 

5 

Trả lại khu vực biển 

(cấp huyện) 

1.009485.000.00.00.H42 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 

ba (03) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. 

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo 

quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm định 

hồ sơ.  

- Thời hạn tiến hành thẩm định Trong 

thời hạn không quá 20 ngày làm việc 

đối với đề nghị trả lại một phần khu 

vực biển hoặc không quá 15 ngày làm 

việc đối với đề nghị trả lại toàn bộ 

khu vực biển, kể từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ. Trường hợp cần thiết, 

cơ quan thẩm định hồ sơ trình cơ 

quan có thẩm quyền quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; gửi 

văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có 

liên quan; tổ chức kiểm tra thực địa 

UBND 

cấp 

huyện 

 Không x 

Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10/02/2021 của 

Chính phủ quy định việc 

giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác sử dụng tài 

nguyên biển 



 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một 

cửa 

liên 

thông 

(thời gian kiểm tra thực địa không quá 

10 ngày làm việc). Trong thời hạn 

không quá 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, 

cơ quan được lấy ý kiến phải có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản. Thời gian 

lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa 

không tính vào thời gian thẩm định hồ 

sơ  

- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ Thời 

hạn trình hồ sơ: không quá ba (03) 

ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành 

việc thẩm định. Thời hạn xem xét, 

giải quyết hồ sơ: không quá năm (05) 

ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tài 

nguyên và Môi trường trình hồ sơ.  

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ 

sơ: không quá hai (02) ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được kết quả giải 

quyết hồ sơ từ cơ quan quản lý nhà 

nước hoặc cấp có thẩm quyền giao 

khu vực biển. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC BIỂN ĐẢO 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         tháng 04 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

Lĩnh vực Biển, đảo  

1 1.005401.000.00.00.H42 Giao khu vực biển  

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác 

sử dụng tài nguyên biển 

Thủ tục hành chính này ban hành 

tại Quyết định số 56/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

2 1.004935.000.00.00.H42 
Gia hạn Quyết định giao khu 

vực biển 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác 

sử dụng tài nguyên biển 

Thủ tục hành chính này ban hành 

tại Quyết định số 56/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh  



 

 

TT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

3 1.005400.000.00.00.H42 
Sửa đổi, bổ sung Quyết định 

giao khu vực biển  

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác 

sử dụng tài nguyên biển 

Thủ tục hành chính này ban hành 

tại Quyết định số 56/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

4 1.005399.000.00.00.H42 Trả lại khu vực biển  

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác 

sử dụng tài nguyên biển 

Thủ tục hành chính này ban hành 

tại Quyết định số 56/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

 


		2021-04-28T14:50:20+0700




