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TỜ TRÌNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND 

tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức 

thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định về 

việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định 

các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Sự cần thiết phải ban hành văn bản 

Căn cứ để ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 

của UBND tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ 

tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị 

định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được thay thế bằng Luật Bảo vệ 

môi trường 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. 

Do đó, việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định 

và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh là cần thiết. 

2. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo văn bản 

  a. Mục đích 

  Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh 

về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm 

định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

  b. Quan điểm 

  Chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Nhà nước. 

  3. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định 
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 Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng bản dự thảo Quyết định; tổ chức 

lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải bản dự thảo 

Quyết định trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị để lấy ý kiến góp ý theo 

quy định. 

 Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Quyết định theo ý kiến góp ý của các 

cơ quan, đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Sở Tư pháp tỉnh để thẩm 

định bản dự thảo Quyết định. 

Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung theo yêu cầu, trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

4. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

a. Bố cục 

         Bố cục của bản dự thảo Quyết định gồm có 02 điều. Cụ thể như sau: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 

2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao 

nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh. 

 Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. 

  b. Nội dung cơ bản của văn bản 

Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 

của UBND tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm 

vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

 Hồ sơ gửi kèm theo gồm: 

 1. Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội 

đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh. 

 2. Bản tổng hợp ý kiến và giải trình; Văn bản góp ý của các đơn vị; Báo 

cáo thẩm định của Sở Tư pháp./. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu:  VT, VP, CCBVMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Khoa 
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