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thuộc lĩnh vực môi trường trong thời 
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các thủ tục hành chính theo quy định của 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày        tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công các 

huyện, thành phố; 
 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 110/TTr-

STNMT ngày 17/02/2022 về việc đề nghị triển khai thực hiện các thủ tục hành 

chính về lĩnh vực môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 

trong thời gian UBND tỉnh chưa công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội 

bộ giải quyết các TTHC về lĩnh vực môi trường.  

Để đảm bảo tính liên tục trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về 

bảo vệ môi trường trong thời gian sửa đổi, cập nhật các thủ tục hành chính theo 

quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm phục vụ 

hành chính công các huyện, thành phố 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin vào 

Sổ theo dõi hồ sơ cấp Mã số hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cấu trúc quy định 

tại Điều 26 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ đối 

với các thủ tục hành chính chưa có quy trình giải quyết nội bộ gồm: Cấp giấy 

phép môi trường; Cấp đổi giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường; Cấp lại giấy phép môi trường đảm bảo theo quy định. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
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- Tiếp tục áp dụng quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 đối 
với các thủ tục: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định 
phương án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.  

- Tổ chức thẩm định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND 
cấp tỉnh: Cấp giấy phép môi trường; Cấp đổi giấy phép môi trường; Cấp điều 

chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường đảm bảo theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 87/QĐ-BTNMT 

ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Khẩn trương xây dựng Đề án thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường 

gửi Sở Tài chính xem xét trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 
28/02/2022. Tham mưu trình chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố 

danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh 
vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 

trường.  

- Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh thực hiện các nội dung tại mục 1 công văn này. 

3. Giao Sở Tài chính 

Tiếp nhận, nghiên cứu Đề án thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường, 

tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thu phí thẩm 
định cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2022. 

4. Ủy ban nhân các huyện, thành phố 

- Tổ chức thẩm định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND 
cấp huyện: Cấp giấy phép môi trường; Cấp đổi giấy phép  môi trường; Cấp điều 

chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường đảm bảo theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 87/QĐ-BTNMT 
ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành 
chính công các huyện, thành phố thực hiện các nội dung tại mục 1 công văn. 

        Yêu cầu các Sở, ngành UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như trên; 

- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, Biên KT. 5 bản. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Đặng Ngọc Hậu  
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