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                Phú Thọ, ngày        tháng 3 năm  2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường 

 thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

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

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

thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

(Chi tiết tại danh mục kèm theo). 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, công khai đầy đủ, 

kịp thời Danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định này trên Cổng Dịch vụ 
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công, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; 

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục KSTTHC; Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ TN&MT; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Trung tâm PVHCC; 

- VNPT Phú Thọ; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- CV: KT1, KT4; 

- Lưu: VT, NC3. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

 
 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

1 

Tham vấn trong đánh 

giá tác động môi trường 

 

- Thời hạn kiểm tra về tính đầy đủ 

của hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn xử lý, trả kết quả:  

+ 15 (mười lăm) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ tham vấn 

theo quy định. 

+ Trường hợp không có phản hồi 

trong thời hạn quy định được coi là 

thống nhất với nội dung tham vấn. 

1. Trực tiếp: Bộ 

phận tiếp nhận và 

trả kết quả tại 

UBND xã, 

phường, thị trấn 

2. Trực tuyến: 

Địa chỉ truy cập: 

http://dichvucong.

phutho.gov.vn 

3. Dịch vụ bưu 

chính công ích 

Không 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17 tháng 11 năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 

 

 

http://dichvucong.phutho.gov.vn/
http://dichvucong.phutho.gov.vn/
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