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DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THỜI HẠN  

GIẢI QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN 
PHÍ, LỆ PHÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 

Tham vấn ý kiến trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi 

trường 

15 ngày làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công của tỉnh 

Không 

- Luật BVMT năm 2014 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT 

ngày 29/10/2019 

2 

Chấp thuận về môi trường đối với đề 

nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

10 ngày làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công của tỉnh 

Không 

- Luật BVMT năm 2014 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT 

ngày 29/10/2019 

3 

Vận hành thử nghiệm các công trình 

xử lý chất thải theo quyết định phê 

duyệt báo cáo ĐTM của dự án  

10 ngày làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công của tỉnh 

Không 

- Luật BVMT năm 2014 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT 

ngày 29/10/2019 

4 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường đối với 

hoạt động khai thác khoáng sản (báo 

cáo riêng theo quy định tại Điều 5 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung bởi Khoản 2                                                                                                                                                                                                    

Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

40 ngày 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công của tỉnh 

Theo quy định 

tại Nghị quyết 

số 47/2017/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2017 

- Luật 60/2010/QH12 

- Luật BVMT năm 2014 

- Nghị định 

19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT 

ngày 29/10/2019 

 

 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26349
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=52528
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=52528
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 

 

TT 
TÊN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 

NỘI DUNG 

SỬA ĐỔI 
THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN 

PHÍ, LỆ 

PHÍ  

CĂN CỨ  

PHÁP LÝ 

1 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trường/Thẩm định, phê duyệt 

lại báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

- Sửa tên 

TTHC từ 

“Thẩm định, 

phê duyệt 

báo cáo đánh 

giá tác động 

môi trường”  

- Căn cứ 

pháp lý; Thời 

hạn giải 

quyết 

- 50 ngày đối với dự án thuộc Phụ 

lục Iia, mục I Nghị định số 40; 

- 45 ngày làm việc đối với dự án 

thuộc phụ lục II nhưng không thuộc 

phụ lục IIa. 

40 ngày đối với dự án thẩm định 

thông qua hình thức lấy ý kiến 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công của 

tỉnh 

Theo quy 

định tại 

Nghị quyết 

số 

47/2017/NQ

-HĐND 

ngày 

10/7/2017  

- Luật BVMT năm 

2014 

- Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 

2736/QĐ-BTNMT 

ngày 29/10/2019 

2 

Xác nhận hoàn thành từng 

phần phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường trong 

khai thác khoáng sản 

 

Căn cứ pháp 

lý 

30 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

của tỉnh 

Không 

- Luật 60/2010/QH12 

- Luật 55/2014/QH13 

- Nghị định 

19/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 

- Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 

2736/QĐ-BTNMT ngày 

29/10/2019 

3 

Đăng ký/đăng ký xác nhận 

lại Kế hoạch Bảo vệ môi 

trường 

Thành phần 

hồ sơ; căn 

cứ pháp lý 

10 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

của tỉnh 

Không 

- Luật BVMT năm 

2014 

- Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26349
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=36884
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=52528
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=52528
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4 

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường 

theo Quyết định phê duyệt báo 

cáo ĐTM của dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Căn cứ pháp 

lý; Thành 

phần hồ sơ 

15 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

của tỉnh 

Không 

- Luật BVMT năm 

2014 

- Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 

2736/QĐ-BTNMT ngày 

29/10/2019 

5 
Cấp lại sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại Tên thủ tục; 

Quy trình 

thực hiện, 

nơi thực 

hiện 

+ 15 ngày làm việc; 

+ 30 ngày làm việc trong trường 

hợp đăng ký chủ nguồn thải 

CTNH thuộc đối tượng tự tái sử 

dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng 

xử lý, thu hồi năng lượng từ 

CTNH trong khuôn viên cơ sở 

phát sinh CTNH 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

của tỉnh 

Không 

- Luật BVMT năm 

2014 

- Quyết định số 634 

/QĐ-BTNMT ngày  

29/3/2016 

6 
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

của tỉnh 

Không 

- Luật BVMT năm 

2014 

- Quyết định số 634 

/QĐ-BTNMT ngày  

29/3/2016 

   

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai 

thác khoáng sản ( trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường 

cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

2 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động 

khai thác khoáng sản (trường hợp  có phương án bổ sung và  báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cùng một cơ quan phê duyệt) 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

3 
Thẩm định, phê duyệt phương án, cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai 

thác khoáng sản ( trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 
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không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt 

4 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động 

khai thác khoáng sản (trường hợp  có phương án bổ sung và  báo cáo đánh giá tác động 

môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt) 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

5 

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 

làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

6 

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế 

liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

7 

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế 

liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

8 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

-Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

9 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 
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B. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

TT 
TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

THỜI HẠN 

GIẢI QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN 
PHÍ, LỆ PHÍ 

CĂN CỨ 

PHÁP LÝ 

1 

Tham vấn ý kiến trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi 

trường 

15 ngày làm việc 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật BVMT năm 2014 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT 

ngày 29/10/2019 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

TT 
TÊN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 

NỘI DUNG 

SỬA ĐỔI 

THỜI HẠN 

GIẢI QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN 
PHÍ, LỆ PHÍ  CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại 

Kế hoạch Bảo vệ môi trường 

Thành phần 

hồ sơ; căn cứ 

pháp lý 

10 ngày 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC UBND 

huyện 

Không 

- Luật 55/2014/QH13 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

-Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT 

ngày 29/10/2019 

 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=36884
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C. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

TT TÊN THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

THỜI HẠN  

GIẢI QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN 
PHÍ, LỆ PHÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 

Tham vấn ý kiến trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi 

trường 

15 ngày làm việc 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết 

TTHC của UBND cấp 

xã 

Không 

- Luật BVMT năm 2014 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT 

ngày 29/10/2019 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 
- Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

2 Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

-Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 

3 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

-Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019. 
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