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             Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông 

qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Thực hiện Quyết 

định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, bao gồm: (1) Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và 

bảo vệ tầng ô-dôn; (2) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cũng đã ban hành 02 Thông tư, bao gồm: (1) Thông tư số 01/2022/TT-

BTNMT ngày 07/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về 

ứng phó với biến đổi khí hậu; (2) Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Để tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới về bảo vệ môi 

trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, phát hành tài liệu tuyên truyền 

tổng quan về các điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường gửi Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và quý Ủy ban; đã chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tổ chức nhiều Hội thảo, 

Hội nghị tập huấn các quy định, chính sách mới về bảo vệ môi trường; đặc biệt, 

liên tục trong 03 ngày từ 29-31/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 

03 Hội nghị tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan của 63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính (TTHC) theo mục tiêu của Luật Bảo vệ môi trường trong việc tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, tiếp nhận đăng ký môi trường, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 

12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

2. Tổ chức quán triệt các cơ quan trên địa bàn thực hiện ngay việc tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ, TTHC về môi trường theo thẩm quyền trên địa bàn; chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo 
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thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đăng ký môi trường theo thẩm 

quyền và thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 7 Điều 49 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. Đề nghị không để xảy ra tình trạng chậm tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 trên địa bàn. 

3. Thực hiện công bố thủ tục hành chính về môi trường; ban hành, chỉ đạo 

ban hành các quy trình nội bộ giải quyết TTHC về môi trường để thuận lợi trong 

quá trình triển khai. 

4. Chỉ đạo khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành mức phí thực 

hiện TTHC về môi trường theo quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với TTHC 

cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường. 

5. Chỉ đạo tăng cường tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên 

chức tại các cơ quan, đơn vị của địa phương; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các 

chính sách mới về bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng 

thuận trong xã hội về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban quan tâm chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Vụ PC; 

- Lưu: VT, TCMT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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