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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 

    (Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày          /        /2022 của UBND huyện Diễn Châu) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức,  

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng)  
Căn cứ pháp lý 

1. 1. 
Cấp giấy phép 

môi trường 

- Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ (trong đó thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả sau 

khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ 

quan cấp giấy phép môi trường tối đa 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đối với các trường hợp 

sau đây: 

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất thải; 

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp 

phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

- Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ (trong đó thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả sau 

khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ 

quan cấp giấy phép môi trường tối đa 05 ngày làm việc kể từ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 

qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính UBND cấp huyện.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn. 

+ Mức độ 4 đối với các trường hợp 

sau đây: 

Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối 

tượng phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải; 

Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước 

thải vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 

công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường; không 

thuộc trường hợp phải quan trắc khí 

thải tự động, liên tục, quan trắc định 

4.400.000 
- Luật Bảo vệ môi 

trường 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT; 

- Nghị quyết số 

17/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ 

An. 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức,  

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng)  
Căn cứ pháp lý 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đối với các trường hợp 

còn lại.  

- Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không 

tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan 

cấp phép. 

kỳ theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP.  

+ Mức độ 3: đối với các trường hợp 

còn lại. 

2.  
Cấp đổi giấy 

phép môi 

trường 

- Tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 

qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính UBND cấp huyện.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 qua 

website: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn. 

Không quy 

định 

- Luật Bảo vệ môi 

trường 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT. 

3.  
Cấp điều chỉnh 

giấy phép môi 

trường 

- Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

 

 - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 

qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính UBND cấp huyện.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 qua 

website: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn. 

2.200.000 
- Luật Bảo vệ môi 

trường 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT; 

- Nghị quyết số 

17/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021. 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/
http://dichvucong.nghean.gov.vn/
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức,  

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng)  
Căn cứ pháp lý 

4.  
Cấp lại giấy 

phép môi 

trường 

- Tối đa  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ (trong đó thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả sau 

khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ 

quan cấp giấy phép môi trường tối đa 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đối với các trường hợp 

sau đây: 

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất thải; 

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp 

phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép môi 

trường tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ (trong đó thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả 

sau khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của 

cơ quan cấp giấy phép môi trường tối đa 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đối với các trường 

hợp còn lại.  

- Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không 

tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan 

cấp phép. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 

qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính UBND cấp huyện.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn. 

+ Mức độ 4 đối với các trường hợp 

sau đây: 

Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối 

tượng phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải; 

Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước 

thải vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 

công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu 

sau đây: không thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường; không 

thuộc trường hợp phải quan trắc khí 

thải tự động, liên tục, quan trắc định 

kỳ theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP.  

+ Mức độ 3: đối với các trường hợp 

còn lại. 

 

4.400.000 

 

- Luật Bảo vệ môi 

trường 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT; 

- Nghị quyết số 

17/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của 

HĐND tỉnh Nghệ 

An. 

               UBND HUYỆN DIỄN CHÂU 

http://dichvucong.nghean.gov.vn/

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-02T15:26:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 3654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-02T15:26:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu<dienchau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-02T15:26:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu<dienchau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-02T15:27:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu<dienchau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




