UBND TINH SN LA
sO TA! NGUYEN VA
MO! TRUONG

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VWT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc

S6: 426/QD-STNMT

Scm La, ngày 11 tháng 12 nãm 2020

QUYET D!NH
V/v Ban hành h thng tài Iiu Quãn I chat hrçrng theo tiêu chun
TCVN ISO 9001 :2015 cüa S& Tài nguyen và Môi trirong tinh San La
ClAM DOC S TA! NGUYEN VA MO! TRUONG
Can cir Quyt dinh 19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 cüa Thu tuóng
ChInh phü ye vic áp diing HTQLCL theo tiêu chuãn TCVN ISO 900 1:2008 vào
hot dng cüa các ca quan, to chirc thuc h thông hành chInh nhà nixóc;
Can ci1 Quyt djnh s 497/QD-UBND ngày 16 tháng 3 näm 2020 cüa Uy
ban nhan dan tinh San La Vê vic cOng bô Danh mic thU tiic hành chInh thuc
phm vi chirc näng quán 1 nhà nuóc cUa Sâ Tài nguyen và Môi tnräng Scm La;
Can cir Quy& djnh s6 1079/QD-UBND ngày 28 tháng 5 näm 2020 cUa Uy
ban nhân dan tinh San La Vê vic cOng bO danh rniic thU t1Ic hành chInh và bO
sung cách thüc thrc hin thu tic hành chInh np ho sci tr%rc tuyên thuc linh vrc
môi tnr&ng và linh vrc do dc ban dO ti Quyêt djnh 497/QD-UBND ngày
16/3/2020 cUa UBND tinh;
Can cü Quyt djnh so 2167/QD-UBND ngày 02 tháng 10 nãm 2020 cUa
Uy ban nhân dan tinh San La Vê vic cong bô danh miic thU tic hành chInh
(Linh vrc bâo v môi tnx?lng) thuc pham vi chirc näng quân 1 cUa So Tài
nguyen và Môi tri.thng
Theo d nghj cUa Ban ISO và Di din lãnh do v chat lucmg.
QUYET D!NH:
Diu 1.Ban hành h thng tài 1iu cUa HTQLCL theo tiêu chun ISO
9001:2015 cUa SO Tài nguyen và Môi tru&ng tinh San La bao gôm 01 So tay
chat hrqng, 05 quy trInh chun và 46 quy trInh (co danh sách kern theo) 1mg vOi
74 thU tic ban hành kern Quyêt djnh so 497/QD-IJBND ngày 16/3/2020, Quyet
dnh so 1 079/QD-UBND ngày 28/5/2020, Quyêt djnh so 21 67/QD-UBND ngày
02/10/2020 cUa UBND tinh San La, nhàm m11c dIch kiêm soát chat 1ung các
hot dng thuc phim vi áp ding HTQLCL do SO Tài nguyen và Môi trtthng
hoach djnh.
Diu 2. Các van ban, quy trInh nay duçic thng nht áp dung trong toàn
SO Tài nguyen va Môi truOng tinh San La kê tü ngày k.

Diu 3. Ban chi dao ISO, các can b, cong chirc cüa các b phn chuyên
mon thuc S Tãi nguyen vâ Môi truông tinh San La chju trách nhim thi hành
Quyêt djnh nay.!.
Ntii nhin:

-NhuDiu3;
-Luu:VT.

GIAM DOC

Nguyn Dãc Li'c

DANH MUC
TAI LIEU CUA HE THÔNG QLCL THEO TCVN Iso 9001:2015
(Kern theo Quyé't djnh sá: 426/QD-STNMT ngày 11/12/2020
cña Sà Tài nguyen và Môi trirông tinh Son La)
TT

TEN TA! LIEU

K HIU

I

MTCL, CSCL

1

ChInh sách chAt hrcmg

CSCL

2

Miic tiêu chAt krcmg

MTCL

3

K ho?ch thrc hin mi1c tiêu chAt ltrçing

4

S tay chAt hiçing

II

QUY TRINH CHUNG

1

Hiràng dn Kim soát thông tin dng van bàn

HD.ISO.O1

2

Huàng dn Quãn 1 rüi ro và co hi

HD.ISO.04

3

Huàng dn Dánh giá ni b

HD.ISO.02

5

Huâng dn Kim soát sir không phU hçip và hành dng
khac phiic
Huàng dan thirc hin xem xét cüa länh dao

III

KHMTCL
STCL

E.ISO.O3
I-ID.ISO.05

QUY TRiNH

1

Quy trInh Kim soát van bàn di-dn

QT-VP-07

2

Quy trInh Tip nhn h so và trâ kEt qua

QT-VP-08

3

Quy trInh Thanh tra

QT-TTr-09

4

QuytrInh Tip cong dan và giãi quy& don thu khiêu ni,
to cao

QTTT10

Quy trInh Giái quy& tranh chAp dAt dai thuc thAm quyên
cüa Chü tjch UBND cap tinh

QT-DD- 11

Quy trinh Diu chinh quyt djnh thu hi dAt, giao dAt,
cho thuê dat, cho phép chuyên mulc dIch str diing dat cüa
Thu tuàng ChInh phU dA ban hãnh trtxàc ngày 01/07/2004

QT-DD-12

Quy trInh ThAm djnh nhu cu su'r duing dAt, thAm djnh
diêu kin giao dAt, thuê dat khOng thông qua hInh thüc
dâu giá quyên si'r duing dat, diêu kin cho phép chuyên
muic dIch sü ding dat dê thc hin dâu tu di vâi t churc,

QT-DD-13

6

co si ton giáo, nguYi Vit Nam djnh cu a nuâc ngoài,
doanh nghip có von dâu tu nuàc ngoài, to chüc flhlàC
ngoài có Chlrc näng ngoi giao
Quy trInh Giao dt, cho thuê dAt ma ngu?yi xin giao dAt,
thuê dat là to chrc, Co sâ ton giáo, nguai Vit Nam djnh
cu a nxoc ngoài, doanh nghip có von dâu tir nuóc ngoài,
tO chirc nuâc ngoài có Chlrc näng ngoi giao

OT-DD-14

Quy trinh Chuyn mic dIch si'r dicing dAt phài di.rçic phép
Co quan Co thâm quyên dôi vOi to ChlrC, ngi.rai Vit Nam
djnh Cu a nuâ ngoài, doanh nghip có von dâu tu fllthC
ngoài

OT-DD- 15

10

Quy trInh Dang k) quyn sü diing dAt ln du, dang k)
dat dai lan dâu dôi vâi tru&ng hcp duçc Nba nhxÔC giao
dat dê quán 1

QT-DD- 16

11

Quy trinh Dang k, Cap GiAy chirng nhan quyn si'r dung
dat, quyên s& h&u nhà & và tài san kháC gän lien vOi dat
lan dâu

QT-DD-17

12

Quy trInh Däng k), dang k thay di, Cap GiAy chirng
nhan quyên si'r diing dat, quyên sâ hthi nhà 6 và tài san
khác gän lien vâi dat

QT-DD- 18

13

Quy trInh Dang k bin dng dAt dai, tài san gAn lin vài
dAt thuc thAm quyên quyêt djnh cüa Van phong Dang k
dat dai

QT-DD- 19

14

Quy trInh Däng k bin dng dAt dai, tài san gAn lin vai
dat thuOc thâm quyêt djnh Cüa Sâ Tài nguyen và Môi
tru?Yng

15

QUy trinh Dang k bin dng dAt dai, tài san gan lien vâi
dat thuc thâm quyên quyêt djnh cüa UBND tinh

16

Quy trinh Tách thira hoc hçip thi'ra dAt

17

Quy trInh Gia hn sir ding dAt nông nghip cüa Co sâ tOn
giáo, dat ngoài khu cOng ngh cao, khu kinh th

T PD 23
- -

18

Quy trInh CAp di, Cap 1i, dInh chinh, thu hi GiAy
chirng nhn

QT-DD-24
QT-DD25

19

Quy trInh XOa dang k cho thuê, Cho thuê li, gOp v6n
bang quyên sr ditng dat, quyên sa hu tài san gän lin
vâi dat

QTDD26

20

Quy trInh Pang k, cAp GiAy chirng than quyn sir diing
dat, quyen sa hthi nhà a và tài san khác gAn lin vài dAt
dOi vOi trueing hçxp da chuyên quyên sir dicing dat truac
ngày 01 tháng 7 nãm 2014 ma ben chuyn quyn dã duqc

8

o

rR'iC
QT-DD-20

T
-

21

QT-DD-22

•sO

cAp GiAy chfrng nhân nhtrng ch.ra thrc hin thu tic
chuyên quyên theo quy djnh
QTD27

21

Quy trInh Ban hoAc gop v6n b&ng tài san gn linv(ii dAt
thuê cüa Nhà nuâc theo hInh thirc thuê dat trá tiên hang
näm
Quy trInh Dang k chuyn muc dIch sCr diving dAt không
phãi xin phép cci quan nba nuàc CO thâm quyên

QTDD28

22

Quy trinh Chuyn nhircing vn du tu là giá trj quyn sü
ding dat

QTDD29

23
24

Quy trInh ThAm djnh và phê duyt Báo cáo dánh giá tác
dng môi tru&ng

QT-MT-30

25

Quy trInh CAp GiAy xác nhân hoàn thành cong trInh báo
v môi tnthng phiic viii giai don vn hành cUa du an

QT-MT-3 1

26

Quy trInh Xác nhn dang k K hotch bào v môi tru?mg
(Các dir an thuc Phii lic 5.1 Thông tu so 27/2015/TTBTNMT)

QT-MT-32

27

Quy trmnh ThAm djnh, phé duyêt phwing an cãi tao, Phic
hôi mOi trir&ng dôi vài hoat dng khai thác khoáng san

QT-MT-33

28

Quy trmnh Xác nhn hoàn thành tl'ng phAn phucmg an cãi
tao, phv hi môi trtthng, phucing an cãi tto, phii hOi môi
tnrYng bô sung dOi vâi hoit dng khai thác khoáng san

QT-MT-34

29

Quy trInh CAp, cAp lai s dang k thñ nguOn thai

QT-MT-35
QT-MT-36

30

Quy trInh Van hành thir nghim các cOng trInh xi:r 1 chAt
thai theo quyêt dinh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng
môi trithng cüa dir an
Quy trInh Tham vAn y kin trong qua trInh thirc hin
dánh giá tác dng môi tru&ng

QTMT37

31

QT-MT-3 8

32

Quy trInh ChAp thun v mOi tru?mg d6i v1i d nghj diu
chinh, thay dOi ni dung báo cáo dánh giá tác dng mOi
trtthng cia &rçic phê duyt

33

Quy trInh CAp, diu chinh GiAy phép khai thác khoáng
san; Cap giây phép khai thác khoáng san & khu vijc có du
an dâu tu xây dirng cOng trinh

QT-KS-39

Quy trInh DAng k khai thác khoáng san vt lieu xay
dirng thông thtthng trong din tIch dir an xây dirng cOng
trInh (dà duxic Ca quan nhà nuOc CO thAm quyn phê
duyt hoäc cho phép dâu tu ma san phâm khai thác chi
duçc sfr dung cho xây dimg cong trjnh dO) bao gôm cà
dAng k khôi krcing cat, sOi thu hôi ttr dir an no vet, khcii

QT-KS-40

thông 1ung lach
QTKS41

35

QUy trInh Chip thun tin hành khão sat thrc dja, 1y
mâu trên mt dat dê hra ch9n din tIch 1p dê an thäm dà
khoáng san

36

Quy trInh DAu giá quyn khai thác khoáng san

QTKS42
QT-KS-43

37

Quy trInh Cap, gia hn, trá lai giAy phép, ira 1i mt
phân din tIch thäm do khoáng san, chuyên nhuqng
quyên thAm dO khoáng san

QT-KS-44

38

Quy trInh Gia han, trâ 1i giAy phép khai thác khoáng san,
trá lai mt phân din tIch khu virc khai thác khoáng san,
chuyên nhixçing quyên khai thác khoáng san
Quy trInh Phé duyt trt lisqng khoang san, dong cüa mO
khoáng san

QTKS45

Quy trInh Cp, gia han, trâ 1i giy phép khai thác

QT-KS-46

40

tn thu khoang san
QT-KS-47

41

Quy trinh TInh tin cAp quyn khai thác khoáng san (di
vài tru&ng hçip giây phép khai thác khoáng san dA duçic
cap truàc ngày nghj djnh so 203/2013/ND-CP có hiu
1irc)

42

Quy trInh CAp, giahn, diu chinh GiAy phép hành ngh
khoan rnrâc duâi dat quy mO vra và nhO

QT-TNN-48

Quy trInh ThAm dinh h so CAp, gia hn, diu chinh GiAy
phep tal nguyen rnrac

QT-TNN-49

Quy trInh CAp, cAp 1i, gia hn, scra d6i, b sung GiAy
phép hoat dng dir báo, cánh báo khI tircmg thüy van

QT TKTV 50
-

Quy trInh CAp, gia han, cAp lai, cAp dM chng chi hành
nghé do dc và bàn do hang II

QT-BD-5 1

Quy trInh Cung cAp thông tin, di 1iu do dac và bàn d

QT-BD-52

46

