
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 1354/QĐ-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 Quy định chi tiết thi 

hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 

06/08/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi 

trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối 

với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở KHCN (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các phòng và đơn vị; 

- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 

 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 
 

BẢN CÔNG BỐ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường  

phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động của Sở 

(Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-STNMT 

 ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

  

 

   Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 An Giang, ngày 01 tháng  12 năm 2020  

                      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                    Nguyễn Việt Trí 



  

  

 
 

 
 



CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số1354 /QĐ-STNMT ngày 01 tháng 12 năm 2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 
 

STT Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

1 
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 

2 
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản 

3 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 

4 
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng 

sản 

5 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

6 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

7 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

8 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 

9 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

10 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 

11 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

12 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

13 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

14 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

15 Kiểm tra, nghiệm thu và trình ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản 

16 
Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác 

khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong phần diện tích dự án xây dựng công 

trình 

17 Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch 



STT Tên thủ tục hành chính 

18 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình 

19 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản 

II LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

20 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 

21 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất 

22 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

23 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

24 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

25 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

26 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

27 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

28 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 

29 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước 

30 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ) 

31 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô 

vừa/nhỏ) 

32 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ) 

33 
Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với 

hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi 

34 Thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

35 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

III LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

36 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

37 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

38 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 



STT Tên thủ tục hành chính 

IV LĨNH VỰC THANH TRA 

39 Thực hiện một cuộc thanh tra 

40 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 

41 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 

42 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 

 
            
 

 




