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Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2022 và có nhiều thay đổi mới so với Luật bảo vệ môi trường năm 2014, 

trong đó quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc tiếp nhận đăng ký 

môi trường (sau đây gọi tắt là ĐKMT) của các chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ về các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo 

vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở đó. Để tạo thuận lợi cho các doanh 

nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý theo 

quy định và là cơ sở cho các địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về môi trường, UBND huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện một số 

nội dung cụ thể trong việc tiếp nhận và xử lý ĐKMT như sau: 

- Đối tượng phải ĐKMT: Đối tượng phải ĐKMT được quy định tại 

Khoản 1 Điều 49, Luật BVMT 2020. Lưu ý: Cần xác định rõ đối tượng ĐKMT 

với đối tượng phải có Giấy phép môi trường. 

- Đối tượng được miễn ĐKMT: Các đối tượng tại Khoản 2 Điều 49 Luật 

BVMT năm 2020 được quy định chi tiết tại Điều 32 và Phụ lục XVI của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Trách nhiệm của UBND cấp xã: Quy định tại Khoản 7 Điều 49 Luật 

BVMT năm 2020. 

- Hình thức tiếp nhận ĐKMT: Quy định tại Khoản 3, Điều 49 Luật 

BVMT năm 2020. 

- Nội dung ĐKMT của chủ dự án, cơ sở: Quy định tại khoản 4 Điều 49 

Luật BVMT năm 2020. 

- Xác định thời điểm phải thực hiện ĐKMT: Quy định tại Khoản 6 Điều 

49 Luật BVMT năm 2020. 

- Mẫu ĐKMT: Mẫu số 47, phụ lục II kèm theo Thông tư số 02/2022 ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn Luật BVMT.  
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- Hồ sơ ĐKMT: Quy định tại Điều 22, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật BVMT. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc đề nghị 

UBND các xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, 

giải quyết./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Cao Sơn 
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