
PHỤ LỤC 05.  BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(6 tháng đầu năm 2022) 

  

TT Lĩnh vực giải quyết TTHC 

Số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã trả kết quả Số hồ sơ đang xử lý 

Tổng số 

Hồ sơ 

chuyển 

tiếp đến 

tháng 4 

Hồ sơ tiếp nhận 

mới 

Tổng 

số 

Đã trả kết quả 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Tỷ lệ xử lý % 

Trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

1 Đất đai 168 20   148 164 164   4 0 4   100% 

2 Tài nguyên nước 189 90 30 69 147 145 2 42 42 0 100%   

3 Địa chất và khoáng sản 295 176   119 100 72 28 195 184 11 94.4% 5.6% 

4 
Đánh giá, phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản 
67 44 6 17 20 20   47 47 0     

5 Môi trường 1,382 945 5 432 409 260 149 973 908 65 93.3% 6.7% 

6 Khí tượng thủy văn 4 0 4   1 1   3 3       

7 Đo đạc và bản đồ                         

7.1 
Cấp giấy phép đo đạc và bản 

đồ 
257 36 3 218 248 160 88 9 8 1 88.9% 11.1% 

7.2 
Cung cấp thông tin dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 
1,956 0 1,331 625 1,956 1,956   0 0       

8 Biển và Hải đảo 26 16   10 9 2 7 17 15 2 88.2% 11.8% 

9 Biến đổi khí hậu 0 0     0     0         

10 Viễn thám 7 0   7 7 7   0         

  TỔNG CỘNG 4,351 1,327 1,379 1,645 3,061 2,787 274 1,290 1,207 83 93.6% 6.4% 
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DANH MỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2022) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

1 
MT-QTMT-

004.22 

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường  

Trung tâm Môi trường và 

Sinh thái ứng dụng 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
30-06-22 

2 
MT-QTMT-

008.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường  

Trung tâm Quan trắc-

Thông tin tài nguyên môi 

trường tỉnh Hưng Yên 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
10-06-22 

3 
MT-QTMT-

010.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho Trường Cao đẳng Công nghệ, 

kinh tế và Thủy lợi miền Trung 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ, kinh tế và Thủy lợi 

miền Trung 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
19/04/2022 

4 
MT-QTMT-

013.22 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường 

Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường 

Đồng Tháp  

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
04-04-22 

5 
MT-QTMT-

014.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho Viện Vật liệu xây dựng, Bộ 

Xây dựng 

Viện Vật liệu xây dựng, Bộ 

Xây dựng 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
21/04/2022 

6 

MT-

DMLUT-

001.22 

Cấp giấy phép khai thác loài thuộc Danh mục loài được 

ưu tiên bảo vệ cho Vườn Quốc gia Ba Vì (lan Hài hê 

len) 

Vườn Quốc gia Ba Vì 
Cục Bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học 
25-05-22 

7 
MT-QTMT-

017.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho Viện Hải dương học 
Viện Hải dương học 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
04/05/2022 

8 
MT-QTMT-

024.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho Công ty CP Môi trường 

Thịnh Trường Phát 

Công ty CP Môi trường 

Thịnh Trường Phát 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
16-05-22 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

9 
MT-QTMT-

028.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho  Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế  

 Trung tâm Ứng dụng tiến 

bộ khoa học và Công nghệ 

tỉnh Thừa Thiên Huế  

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
22-06-22 

10 
MT-QTMT-

030.22 

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường  

Viện Y tế công cộng Tp Hồ 

Chí Minh 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
16-05-22 

11 
MT-QTMT-

031.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho Công ty CP Quản lý vận hành 

xử lý nước thải Việt Nam 

Công ty CP Quản lý vận 

hành xử lý nước thải Việt 

Nam 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
17/05/2022 

12 

MT-

CGPMT-

017.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án Cơ sở nghiền 

tuyển phân loại quặng sắt, chế biến và xử lý các loại xỉ 

ngành luyện kim, chế biến và xử lý phế thải gạch chịu 

lửa, phế liệu kim loại 

Công ty TNHH TM&DV 

Khách sạn Trung Nam 
Vụ Quản lý chất thải 27-06-22 

13 

MT-

CGPMT-

019.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư nhà máy 

sản xuất phân bón Quế Lâm Biotech công suất 100.000 

tấn/năm" 

Công ty TNHH MTV 

Biotech Quế Lâm 
Vụ Quản lý chất thải 29-06-22 

14 

MT-

CGPMT-

023.22 

Cấp giấy phép môi trường cho 02 dự án "Đầu tư mở 

rộng và nâng công suất xưởng sản xuất xút - axit từ 

159.600 tấn SP/năm lên 198.000 tấn SP/năm"; dự án 

"Nhà máy chế biến tinh bột biến tính công suất 100.000 

tấn SP/năm" và 01 hạng mục "sản xuất SP Gallic Axit 

trên dây chuyền sản xuất PGA công suất 500 tấn 

SP/năm" của Công ty CPHH Vedan Việt Nam 

Công ty CP hữu hạn 

VEDAN Việt Nam 
Vụ Quản lý chất thải 25/05/2022 

15 
MT-QTMT-

032.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho Công ty CP Đầu tư KGZ 
Công ty CP Đầu tư KGZ 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
25/05/2022 

16 

MT-

CGPMT-

025.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án Đầu tư nâng công 

suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu 

lít/năm 

Công ty CP Bia Sài Gòn-

Quảng Ngãi 
Vụ Quản lý chất thải 10-06-22 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

17 
MT-CNPH-

003.22 

Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất cho Công ty CP Giám 

định Eurocontronl 

Công ty CP Giám định 

Eurocontrol 
Vụ Quản lý chất thải 09/05/2022 

18 

MT-

CGPMT-

038.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án Đầu tư xây dựng 

công trình nhà máy xi măng Tân Thắng 

Công ty CP xi măng Tân 

Thắng 
Vụ Quản lý chất thải 03/06/2022 

19 
MT-ÐTM-

009.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Tam Thăng mở rộng 

Công ty TNHH MTV 

PTHT KCN Chu Lai 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
20-05-22 

20 

MT-

CGPMT-

042.22 

Cấp giấy phép môi trường cho "nhà máy sữa Sài Gòn, 

nâng công suất từ 64.800. tân sản phẩm/năm lên 

300.000 tấn sản phẩm/năm" của Công ty CP sữa Việt 

Nam - Nhà máy sữa Sài Gòn 

Công ty CP sữa Việt Nam-

Nhà máy sữa Sài Gòn 
Vụ Quản lý chất thải 07/06/2022 

21 
MT-ÐTM-

012.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án Lô đất đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia 

(nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức PPP (hợp đồng 

BT) 

Công ty CP BT Hải Hòa  - 

Bình Minh 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
19/05/2022 

22 

MT-

CGPMT-

050.22 

Cấp giấy phép môi trường cho "Nhà máy bia Sài Gòn - 

Đắk Lắk (Nâng công suất sản xuất bia từ 70 triệu 

lít/năm lên 140 triệu lít/năm và nước uống đóng chai từ 

4 triệu lít/năm lên 8 triệu lít/năm)" 

Công ty CP Bia Sài Gòn-

Miền Trung 
Vụ Quản lý chất thải 10-06-22 

23 

MT-

CGPMT-

051.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án Điều chỉnh quy 

mô công suất và sản phẩm của nhà máy chế biến sâu 

khoáng sản các loại, đồng xử lý chất thải công nghiệp 

có chứa kim loại làm nguyên liệu 

Công ty Cổ phần Vương 

Anh 
Vụ Quản lý chất thải 10/06/2022 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

24 

MT-

VCCTNH-

002.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất 

thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận 

chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu 

hủy chúng cho Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt 

Nam) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 
Vụ Quản lý chất thải 06/06/2022 

25 
MT-ÐTM-

020.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án Nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý 

chất thải của Dap - Đình Vũ 

Công ty CP Đầu tư Trường 

An Hải Phòng 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
24/05/2022 

26 

MT-

VCCTNH-

003.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất 

thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận 

chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu 

hủy chúng cho Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt 

Nam) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 
Vụ Quản lý chất thải 07/06/2022 

27 

MT-

VCCTNH-

004.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất 

thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận 

chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu 

hủy chúng cho Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt 

Nam) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 
Vụ Quản lý chất thải 07/06/2022 

28 

MT-

VCCTNH-

005.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất 

thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận 

chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu 

hủy chúng cho Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt 

Nam) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 
Vụ Quản lý chất thải 07/06/2022 

29 
MT-QTMT-

037.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho Công ty CP dịch vụ KHCN 

Thế Kỷ Mới 

Công ty CP dịch vụ KHCN 

Thế Kỷ Mới 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
23-06-22 

30 

MT-

CGPMT-

068.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án nhà máy Giấy Sài 

Gòn 
Công ty CP Giấy Sài Gòn Vụ Quản lý chất thải 21/06/2022 



6 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

31 

MT-

CGPMT-

072.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy công nghiệp hỗ 

trợ sản xuất kẽm thỏi và ôc vít chất lượng cao 

Công ty TNHH Khoa học 

Kỹ thuật công nghiệp Sun 

Beam Việt Nam 

Vụ Quản lý chất thải 23/06/2022 

32 

MT-

CGPMT-

074.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy giấy 

Rạng Đông, công suất 100 tấn sản phẩm/ngày (sử dụng 

phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)" 

Công ty CP Giấy Rạng 

Đông 
Vụ Quản lý chất thải 24/06/2022 

33 
MT-QTMT-

039.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường cho Công ty CP Tư vấn và Kỹ 

thuật môi trường An Bình 

Công ty CP Tư vấn và Kỹ 

thuật môi trường An Bình 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
28/06/2022 

34 

MT-

CGPMT-

080.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư nâng công 

suất Nhà máy bia Sài Gòn - Sóc Trăng từ 50 triệu 

lít/năm lên 120 triệu lít/năm" 

Công ty TNHH MTV Bia 

Sài Gòn - Sóc Trăng 
Vụ Quản lý chất thải 30/06/2022 

35 
MT-ÐTM-

064.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

Dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội 

An, tỉnh Quảng Nam" 

BQLDA ĐTXD các công 

trình Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Quảng Nam 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
22/06/2022 

36 
MT-ÐTM-

065.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án “Khu biệt thự nhà nghỉ cuối tuần và du lịch sinh 

thái Thanh Xuân (điều chỉnh)” 

Công ty Cổ phần Thanh 

Xuân 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
22/06/2022 

37 
MT-QLCT-

008.22 

Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại 

không có trong giấy phép môi trường cho Công ty Môi 

trường Công nghiệp Xanh (đơn vị nhận chuyển giao 

Công ty CP Tập đoàn Thành Công) 

Công ty Môi trường Công 

nghiệp Xanh 
Vụ Quản lý chất thải 03/06/2022 

38 
MT-ÐTM-

069.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án "Điều chỉnh cục bộ  đoạn luồng và báo hiệu hàng 

hải luồng hàng hải Vũng Tàu- Thị Vải đoạn qua khu 

vực bến cảng Xăng dầu Petro Vũng Tàu và Bến Cảng 

xăng dầu Petec Cái Mép” 

Công ty Quản lý Dự án Khí 
Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
24/06/2022 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

39 
MT-ÐTM-

074.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

Dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh lạng Sơn/QK1 (giai 

đoạn 2021 - 2025). 

Quân khu 1, Bộ Quốc 

phòng 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
27/06/2022 

40 
MT-ÐTM-

076.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án Thủy điện Nậm Củm 2 

Công ty CP phát triển điện 

Mường Tè 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
28/06/2022 

41 
MT-ÐTM-

077.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

dự án Thủy điện Nậm Củm 3 

Công ty CP Phát triển điện 

Mường Tè 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
28/06/2022 

42 
MT-TCNG-

006.22 

Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học 

tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại cho 

nguồn gen: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít mù xanh 

Viện Bảo vệ thực vật 
Cục Bảo tồn thiên nhiên 

và Đa dạng sinh học 
30/06/2022 

43 
MT-QLCT-

036.21 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MÔI TRƯỜNG THUẬN 

THÀNH 

Vụ Quản lý chất thải 21-04-22 

44 
MT-QLCT-

042.21 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại  

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ 

- ĐIỆN – MÔI TRƯỜNG 

LILAMA 

Vụ Quản lý chất thải 27-04-22 

45 
MT-ÐTM-

065.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án "Khu đô thị mới Nam Cần Thơ 

(Riverine Cantho City)" 

Công ty Cổ phần đầu tư và 

Phát triển Nam Cần Thơ 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
24-05-22 

46 
MT-ÐTM-

085.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án "Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu 

hạ tầng KCN Đức Hòa III-sLICO, quy mô 157,27 ha 

(điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật và bổ sung ngành nghề) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

KINH DOANH HẠ TẦNG 

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI 

GÒN - LONG AN 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
27-06-22 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

47 
MT-QLCT-

063.21 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại  

Công ty TNHH dịch vụ 

môi trường Anh Đăng 
Vụ Quản lý chất thải 20-05-22 

48 

MT-

ÐCÐTM-

030.21 

Thay đổi vị trí đổ đất thải trong quá trình xây dựng dự 

án "Sân golf Việt Yên" 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Golf Trường An 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
28-01-22 

49 
MT-ÐTM-

325.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án "Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy" 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Syrena Việt Nam 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
29-06-22 

50 
MT-ÐMC-

011.21 

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của 

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Tuyên Quang 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
27-06-22 

51 
MT-QLCT-

136.21 

Xin xác nhận hợp đồng chuyển giao trách nhiệm xử lý 

CTNH 

Công ty Cổ phần Môi 

trường công nghệ Cao Hòa 

Bình 

Vụ Quản lý chất thải 31/12/2021 

52 
MT-ÐMC-

013.21 

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho 

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lào Cai 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
06-05-22 

53 
MT-ÐTM-

348.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án "Nhà máy xi măng Xuân Thiện Hòa 

Bình" 

Công ty TNHH Xuân 

Thiện Hòa Bình 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
28/01/2022 

54 
MT-QLCT-

147.21 
Đăng ký bổ sung phương tiện vận chuyển CTNH 

Công ty Cổ phần Môi 

trường công nghệ Cao Hòa 

Bình 

Vụ Quản lý chất thải 11/01/2022 

55 
MT-ÐTM-

362.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại 

phân khu số 7 và phân khu số 8, khu du lịch quốc gia 

hồ Tuyền Lâm" 

Công ty Cổ phần Sacom - 

Tuyền Lâm 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
20-06-22 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

56 
MT-ÐTM-

376.21 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án "Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng 

cao cấp Bình Châu - Phước Bửu" tại xã Bình Châu, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Công ty TNHH Du lịch 

Bình An 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
30-05-22 

57 
MT-QTMT-

105.21 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường 

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết bị, kỹ thuật và Công 

nghệ môi trường Nguyễn 

Gia 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
20-06-22 

58 
MT-TNL-

008.21 

Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi 

trường cho Công ty TNHH CN&DVTM Lạc Trung 

Công ty TNHH 

CN&DVTM Lạc Trung 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
15-06-22 

59 

MT-

XNÐTM-

104.21 

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án cho Dự án Đầu tư xây dựng 

Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng 

nguyên liệu cây gai tại xã Cẩm tú, huyện Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa 

Công ty CP 

ĐTPTSX&XNK An Phước 

Cục Bảo vệ môi trường 

miền Bắc 
11-03-22 

60 
MT-QLCT-

153.21 
Bổ sung phương tiện vận chuyển CTNH 

Công ty TNHH Làng nghề 

Đông Mai 
Vụ Quản lý chất thải 21/01/2022 

61 
MT-QTMT-

109.21 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường  

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển bền vững Kim 

Long 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
25/02/2022 

62 
MT-ÐTM-

081.20 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án Thủy điện Trà Khúc 2 

Công ty Cổ phần Thủy điện 

Trà Khúc 2 

Vụ Thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
28-05-22 

63 
MT-TNL-

007.19 

Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi 

trường (Tên sản phẩm: Túi ni lông tự phân hủy sinh học 

Haihapack) 

Công ty Cổ phần bao bì 

Hải Hà 

Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường 
07-03-22 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

64 
MT-QLCT-

114.19 
Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại  

Công ty TNHH Tân Thuận 

Phong 
Vụ Quản lý chất thải 07-01-22 

65 
MT-ĐTM-

285.17 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án Thủy điện Sông Lô 5 

Công ty TNHH Xuân 

Thiện Hà Giang 

Vụ thẩm định đánh giá 

tác động môi trường 
27-06-22 
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DANH MỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2022) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 

1 
KS-TDKS-

CP-006.22 

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung Ương) 

cho mỏ đá vôi làm nguyên liệu, phụ gia sản xuất xi 

măng tại khu vực mỏ Đồng Đăng, xã Cao Dương, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Công ty TNHH xi măng Vĩnh 

Sơn 
Vụ Khoáng sản 24-06-22 

2 
KS-TDKS-

CP-008.22 

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung Ương) 

cho mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Thống 

Nhất, huyện Lạc thủy, tỉnh Hòa Bình 

Công ty cổ phần xi măng Thành 

Thắng Gruop 
Vụ Khoáng sản 20-06-22 

3 
KS-KTKS-

GH-001.22 

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung 

Ương) cho Giấy phép khai thác khoáng sản số 

1249/GP-BTNMT, ngày 27/5/2015 của Bộ Tài nguyên 

Môi trường cho phép khai thác đá vôi trắng tại xã Châu 

Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 

Công ty khai thác đá vôi Yabashi 

Việt Nam 
Vụ Khoáng sản 16-06-22 

4 

KS-

CCDLKS-

007.22 

Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, 

khoáng sản cho Công ty TNHH xây dựng thương mại 

và dịch vụ Hồng Mai về tài liệu Báo cáo thăm dò nước 

khoáng tại lỗ khoan 88, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình 

Công ty TNHH xây dựng thương 

mại và dịch vụ Hồng Mai 

Trung tâm Thông 

tin Lưu trữ và Tạp 

chí địa chất - Tổng 

cục ĐCKS 

23/06/2022 

5 

KS-

DCMKS-

019.21 

Đóng cửa mỏ khoáng sản cho Giấy phép khoáng sản số 

2787/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 khai thác than tại 

các vỉa than V4, V5, V6,V6A, V7, V7A, V10,V11, 

V12,V13,V14, V15, V16, V17, V17A mỏ than  Ngã 

Hai thuộc xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Tập đoàn Công nghiệp than-

khoáng sản Việt Nam 
Vụ Khoáng sản 06-05-22 



12 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 

6 

KS-

DCMKS-

031.21 

Đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng 

sản theo Quyết định số 340/QĐ/KTM ngày 19/8/1985 

của Tổng cục địa chất mỏ kẽm chì chợ Điền, xã Bản 

Thi, Quảng Bạch, Xuân Lạc, huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

Công ty cổ phần Kim loại màu 

Thái Nguyên-Vimico 
Vụ Khoáng sản 28-03-22 

7 

KS-

DCKTKS-

011.21 

Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản  số 

1868/GP-BTNMT ngày 02/8/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi Trường tại mỏ đồng Sin Quyền, xã Cốc Mỳ, 

huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

Tập đoàn công nghiệp than 

khoáng sản Việt Nam - Tổng 

công ty khoáng sản -TKV 

Vụ Khoáng sản 08-03-22 

8 
KS-KTKS-

012.20 

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản được cấp phép khai 

thác đá granit tảng lăn làm ốp lát tại khu vực Núi Đạn, 

xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN Vụ Khoáng sản 30-05-22 

9 

KS-

DCMKS-

009.20 

Đóng cửa mỏ khoáng sản cho Đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản theo giấy phep khai thác khoáng sản số 

2915/GP-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ TNMT tại 

mỏ vàng Minh Lương thuộc xã Minh Lương huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Công ty cổ phần vàng Lào Cai Vụ Khoáng sản 28-6-2022 

10 

KS-

DCMKS-

011.20 

Đóng cửa mỏ khoáng sản cho Đề án đóng cửa một phần 

diện tích khoáng sản theo Giấy phép khai thác số 

2812/GP-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 và quyết 

định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2014 và giây 

phép khai thác KS (Gia hạn) số 10 ngày 13/01/2020 của 

Bộ trưởng Bộ TNMT tại khu Tây mỏ Hồ Thiên thuộc 

xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. 

Tổng công ty Đông Bắc Vụ Khoáng sản 29-04-22 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 

11 
KS-KTKS-

029.20 

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung 

ương) theo giấy phép khai thác số 1129/GP-BTNMT 

ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng BTNMT cho Công ty 

Cổ phần khoáng sản Phú Yên được khai thác bằng 

phương pháp lộ thiên mỏ Diatomit Hòa Lộc làm 

nguyên liệu xử lý cải tạo môi trường nước tại xã An 

Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG 

SẢN PHÚ YÊN 
Vụ Khoáng sản 24-6-2022 
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DANH MỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2022) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 

1 DD-CCDG-104.22 
Cấp chứng chỉ định giá đất cho ông Nguyễn Văn Việt 

(TT) 
Nguyễn Văn Việt 

Cục Kinh tế và 

phát triển quỹ đất 
06/05/2022 

2 DD-CCDG-106.22 
Cấp chứng chỉ định giá đất cho ông Hoàng Văn Dũng 

(BĐ) 
Hoàng Văn Dũng 

Cục Kinh tế và 

phát triển quỹ đất 
06/05/2022 

3 DD-CCDG-108.22 Cấp chứng chỉ định giá đất cho bà Lê Thị Hải Yến (BĐ) Lê Thị Hải Yến 
Cục Kinh tế và 

phát triển quỹ đất 
06/05/2022 

4 DD-CCDG-109.22 Cấp chứng chỉ định giá đất cho ông Trần Phúc Hậu (BĐ) Trần Phúc Hậu 
Cục Kinh tế và 

phát triển quỹ đất 
09/05/2022 
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DANH MỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2022) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

1 
BHD-GKVB-

008.21 

Giao khu vực biển để thực hiện dự án Nhà máy 

điện gió Bình Đại số 3 
Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông 

Cục Quản lý khai 

thác biển và hải đảo 
29-10-21 

2 
BHD-GKVB-

010.21 

Trả lại khu vực biển cho Công ty Cổ phần điện 

gió Trà Vinh 1 

Công ty Cổ phần điện gió Trà Vinh 

1 

Cục Quản lý khai 

thác biển và hải đảo 
21/01/2022 
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DANH MỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2022) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn 

trả kết quả 

1 DDBD-DDBD-208.22 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho  
Công ty TNHH 

Vietmap 

Phòng Chính sách và 

Quản lý hoạt động đo đạc, 

bản đồ, thông tin địa lý 

28/06/2022 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG MỘT CỬA 


