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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

 

Thực hiện Công văn số 1249/UBND-TH ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

An Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 

11/10/2021 Thủ tướng Chính phủ, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả một số nội dung thực hiện 

như sau: 

1. Sở đã soát, cập nhật đầy đủ các nội dung của thủ tục hành chính trong 

hợp phần Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Trong đó, cập nhật đầy 

đủ mức phí, lệ phí cho từng thủ tục hành chính (bao gồm mức phí, lệ phí do Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định). 

2. Qua rà soát, Sở đã chọn và xây dựng tài liệu, video hướng dẫn sử dụng 

đối với 05 thủ tục có phát sinh nhiều hồ sơ nhưng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến thấp để tổ chức cá nhân thực hiện (kèm theo tài liệu và video hướng dẫn), 

cụ thể: 

STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực 

1 
2.000889.000.

00.00.H01 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất 

đã có Giấy chứng nhận (Trường hợp chuyển nhượng, 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất). 

Đất đai 

2 
1.004227.000.

00.00.H01 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy 

chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ 

nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở 

tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay 

đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền 

Đât đai 
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với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký 

đất đai). 

3 
1.004148.000.

00.00.H01 

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi 

trường 

Môi 

trường 

4 
1.004246.000.

00.00.H01 

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (TTHC cấp 

tỉnh) 

Môi 

trường 

5 
1.004179.000.

00.00.H01 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng 

dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 

2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 

50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm 

Tài 

nguyên 

nước 

 

3. Các nội dung còn lại trong văn bản, Sở đã triển khai thực hiện và quán 

triệt đến lãnh đạo, công chức thực hiện nghiêm túc theo quy định. 

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg 

ngày 11/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Hùng Dũng 
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Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh An Giang 
 

TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

1. Đăng nhập 

Bước 1: Người dung vào website https://dichvucong.angiang.gov.vn/ 

 

Bước 2:  

- Đăng nhập tài khoản (nếu đã đăng ký) 

- Nếu chưa có tài khoản, người dung đăng ký tài khoản theo các thông tin 

hiện thị (làm theo các bước hướng dẫn trong video). 

 

 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/


Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh An Giang 
 

* Một số lưu ý khi đăng ký tài khoản: 

+ Sim điện thoại đăng ký phải chính chủ (đã được đăng ký thông tin với 

các nhà mạng viễn thông). 

+ Ngày, tháng, năm sinh đăng ký tài khoản phải đúng với thông tin khi 

đăng ký sim điện thoại chính chủ. 

2. Tìm và chọn dịch vụ công cần nộp 

Bước 1: Người dung bấm váo “BỘ THỦ TỤC” 

Bước 2: Có 02 cách tìm dịch vụ công: 

- Nhập mã thủ tục hoặc tên thủ tục cần nộp, sau đó bấm “Tìm kiếm”. Nhấp 

vào thủ tục nộp hồ sơ 

 

 

- Chọn cơ quan và lĩnh vực, sau đó bấm “Tìm kiếm”. Nhấp vào thủ tục nộp 

hồ sơ 

 



Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh An Giang 
 

3. Tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến 

- Sau khi bấm vào thủ tục cần nộp, giao diện sẽ hiện thị các thông tin của 

thủ tục (cơ quan thực hiện, cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện, trình tự thực 

hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ phải nộp, 

yêu cầu/điều kiện, căn cứ pháp lý, biểu mẫu đính kèm). 

- Người dung bấm vào “Nộp hồ sơ trực tuyền” và điền đầy đủ thông tin 

người nộp hồ sơ theo quy định (thông tin có dấu * là bắt buộc). Sau đó bấm 

“đồng ý và tiếp tục” 
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- Người dùng check  và đính kèm các tệp tin theo từng loại giấy tờ được 

hiển thị, điền nội dung cần ghi chú (nếu có). Sau đó bấm “đồng ý và tiếp tục”. 

 

 

 

- Chọn hình thức nhận kết quả, sau đó bấm “đồng ý và tiếp tục” 

 



Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh An Giang 
 

- Màn hình sẽ hiện thị giao diện thông tin hồ sơ và người nộp hồ sơ. 

Người dung nhập mã xác nhận và check  phía dưới mã xác nhận, sau đó bấm 

“Nộp hồ sơ” 

 

 

4. Tra cứu và theo dõi hồ sơ đã nộp 

Bấm vào “TRA CỨU HỒ SƠ”, nhập các thông tin: số hồ sơ, số CMND 

người nộp, tên người nộp hồ sơ. Sau đó bấm “Tìm kiếm” 
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