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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
_____________________ 

Số:                /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________________________ 

 Trà Vinh, ngày        tháng  7  năm 2022 
V/v triển khai thực hiện các quy định về  

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh  

                         

                  Kính gửi:  
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 13/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 
3956/BTNMT-TCMT về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về bảo 

vệ môi trường (đính kèm); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như 
sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 
của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn 
tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

- Tổ chức triển khai đến các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về môi 
trường theo thẩm quyền, 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 tỉnh theo đề nghị tại Công văn nêu trên. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có 
liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính 

về môi trường; ban hành, trình ban hành các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính về môi trường để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành mức phí thực hiện thủ tục 

hành chính về môi trường theo quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với thủ tục 
hành chính cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường. 

- 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 trên 
địa bàn tỉnh; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách mới về 
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 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 
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luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi 
trường. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo thẩm quyền; 
đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đăng ký môi trường theo 
thẩm quyền và thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại khoản 7 Điều 49 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 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 quản lý. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới về bảo vệ môi 
trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực thi pháp luật về bảo vệ 

môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;    
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Thiện 

 

                                                                                   
 


		2022-07-25T14:41:12+0700


		2022-07-26T09:14:37+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-26T09:51:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-26T09:51:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-26T09:51:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh<vpubnd@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




