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THÔNG BÁO 

Về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
  

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường góp phần cải thiện, nâng cao 

chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, 

cá nhân danh mục thủ tục hành chính của Sở được triển khai thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thuộc 

trách nhiệm giải quyết của Sở bao gồm các thủ tục hành chính như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3: 

 1. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; 

 2. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản; 

 3. Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh); 

 4. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (cấp tỉnh); 

 5. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 

(cấp tỉnh). 

2.  Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4: 

 1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao...; 

 2. Đăng ký, đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; 

 3. Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 

 4. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh. 

 

 

 



Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giảm bớt chi phí thực hiện; giảm thời gian đi 

lại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện tốt việc phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hết sức phức tạp hiện nay và Trung 

tâm Hành chính tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. 

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trên, vui lòng truy cập vào Website 

http://dichvucong.binhthuan.gov.vn để thực hiện và làm theo hướng dẫn. Quá 

trình thực hiện nếu cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ Trung tâm Hành chính công 

(số 24, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận; số điện thoại: 0252.3825.165; bấm số 112 gặp Quầy giao dịch 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ./.  

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
- Trung tâm HCC tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VP(Thúy) 
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Trần Hữu Thành 
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