
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /STNMT-CCBVMT 

V/v tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 

và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, 

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được triển 

khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả, đảm bảo cho sự 

phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tại một số địa phương công tác 

quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa được chặt chẽ, 

nhiều cơ sở chưa có hồ sơ môi trường, chất thải phát sinh trong quá trình hoạt 

động chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và môi 

trường sinh thái. 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

1. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, thống kê 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thuộc đối tượng phải lập 

báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo 

quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ (bao gồm các cơ sở đã có hồ sơ môi trường và cơ sở 

chưa có hồ sơ môi trường). Báo cáo kết quả rà soát về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 10/6/2021 (có mẫu biểu kèm theo). 

2. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thực 

hiện lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và tổ chức xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo 

vệ môi trường đối với các cơ sở có đủ điều kiện theo quy định pháp luật (Lưu ý: 

thẩm quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân 



dân cấp huyện phải đảm bảo đúng quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Bảo vệ 

môi trường; điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP); giao Ủy ban nhân 

dân cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở các cơ sở được miễn thực 

hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện việc quản lý, xử lý chất thải 

theo quy định. 

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở thuộc danh mục các loại hình sản xuất 

công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa ban 

hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 23/5/2019 của Chính Phủ. Xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố triển khai thực hiện./. 
 

    Nơi nhận: 

- Như kính gửi (p/h); 

- Đ/c Giám đốc Sở  (báo cáo);  

- Đ/c Phó Giám đốc phụ trách;  

- Phòng TN&MT huyện, TP (t/h); 

- Lưu: VT, CCBVMT, (T.11). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Tứ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BIỂU THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ  

THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP ĐTM HOẶC KẾ HOẠCH BVMT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN... 

(Kèm theo Văn bản số       /STNMT-CCBVMT ngày       /5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT TÊN CƠ SỞ 

ĐỊA CHỈ 

CƠ SỞ 

 

CHỦ CƠ SỞ 

(ghi rõ họ tên, 

số điện thoại của 

chủ cơ sở) 

GIẤY ĐĂNG 

KÝ KINH 

DOANH 

(nếu có) 

LOẠI HÌNH SẢN 

XUẤT, KINH 

DOANH, DỊCH VỤ 

(theo quy định tại cột 2 

Phụ lục II Nghị định 

40/2019/NĐ-CP) 

QUY MÔ, CƠ SỞ 

(theo quy định tại 

cột 3 hoặc cột 5 Phụ 

lục II Nghị định 

40/2019/NĐ-CP) 

THỜI 

GIAN 

BẮT ĐẦU 

HOẠT 

ĐỘNG 

ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP ĐTM 

HOẶC KẾ HOẠCH BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

Quyết đinh phê 

ĐTM hoặc 

Giấy xác nhận 

Kế hoạch 

BVMT 

(ghi rõ số hiệu 

văn bản, ngày 

ban hành) 

Chưa có 

ĐTM hoặc 

Kế hoạch 

BVMT 

(ghi rõ thuộc 

đối tượng lập 

ĐTM hay KH 

BVMT) 

I Xã ... 

1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2          

3          

II Xã... 

1          

2          

3          

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

Ngày      tháng     năm 2021 

T/M UBND HUYỆN 

 



 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-05-14T09:46:11+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-05-14T09:48:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-05-14T09:48:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-05-14T09:48:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




