ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:%fO /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 30

thnăm 2015

QUYẾT ĐỊNH
&Sễ[víê^ồttg ljỗ 03 thủ tục hành chính mói, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong
— -— lềỆpvực-éấtràaì, môi trường áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

I

LíJll’iíl'll'I Căn cữ Luật-Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiềm
soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành
chính;
Căn cứ Thông tư sô 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện
kiêm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-ƯBND ngày 18/5/2015 của ƯBND tỉnh về việc
phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính đặc thù và liên thông trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QƯYET ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ
tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại ƯBND xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (cỏ phụ ỉục kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Vàn phòng Uy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch ƯBND
xã, phường, thị trâổnvà^các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.lỊ ịii/
Noi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- UBND cấp xã (ƯBND cấp huyện sao gửi)
- Công thông tin điện từ tỉnh;
- Lưu: VT. NC.
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Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định Sổ:ỹ2f{)/QĐ-ƯBND ngày30 tháng y c năm 2015
của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)

PHÀN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh muc thủ tục hành chính mới
TÊN THỦ TUC HÀNH CHÍNH

STT

•

I. LĨNH vưc ĐÁT ĐAI

1

Thủ tục bình xét, lập danh sách đề nghị giao đất xây dựng nhà ở cho người có
thu nhập thấp tại khu vực đô thị
II. LĨNH vưc MÔI TRƯỜNG
•

1

Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (trường hợp được ƯBND cấp huyện ủy
quyền)

2

Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (trường họp được UBND cấp
huyện ủy quyền)
2. Danh muc thủ tuc hành chính bãi bỏ
•

STT

•

SỐ hồ SO ’

Tên thủ tuc hành chính

TTHC

Tên VBQPPL quy định
nội dung bãi bỏ TTHC

LĨNH V ự c MÔI TRƯỜNG

- Luật Bảo vệ Môi trường

1

T-GLA254633-TT

Đăng ký bản cam kết bảo vệ
môi trường trong trường họp
được ủy ban nhân dân cấp
huyện ủy quyên

năm 2014;
-Nghị định số 18/2015/NĐCP ngày 14/2/2015;
- Thông tư số 27/2015/TTBTNMT ngày 29/5/2015

PHẦN IL NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH Vực ĐẤT ĐAĨ
1.

Thủ tục bình xét, lập danh sách đề nghị giao đất xây dựng nhà ở cho

người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
a) Trình tự thực hiện:
Bưó’c 1: Các đối tượng theo quy định có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở nộp
hồ sơ và bình xét tại ƯBND cấp xã.
ƯBND cấp xã lập danh sách và gửi kết quả bình xét cho ƯBND cấp huyện quyết
định giao đất.
Buóc 2: Đối tượng có tên trong danh sách được giao đất, nhận quyết định giao
đất tại ƯBND cấp huyện.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h00 - 1lhOO và buổi chiều từ 13h00 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp
luật).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
c) Thành phần hồ sơ:
1.01 đơn đề nghị giao đất làm nhà ở theo Biểu mẫu;
2.
01 bản sao có chứng thực các giấy tờ về tiêu chuẩn ưu tiên, các giấy tờ liên
quan đến gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ...(nếu có).
Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giao đất xây dựng
nhà ở thu nhập thấp thì mỗi thành viên phải nộp đầy đủ các tài liệu quy định ở trên.
d) Số lưọng hồ sơ: 01 (bộ)
đ) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định
e) Đối tuợng thực hiện TTHC:
1. Hộ độc thân: nam từ 45 tuổi trở lên, nữ từ 40 tuổi trở lên có thu nhập bình
quân đầu người tương đương hệ số 3,0 trở xuống;
2. Hộ gia đình là Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà
nước (kê cả trường họp đã được nghỉ theo chế độ quy định) có thu nhập bình quân
đầu người tương đưong hệ số 3,0 trở xuống;
3. Hộ gia đình người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập,
doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tê, họp tác xã được thành lập và hoạt động
theo quy định của pháp luật (kể cả trường họp đã được nghỉ theo chế độ quy địnhì:

người lao động tự do, kinh doanh cá thể có thu nhập bình quân đầu người tương
đương hệ số 3,0 trở xuống;
4. Lực lượng vũ trang địa phương có thu nhập bình quân đầu người tương đưong
hệ số 3,0 trở xuống;
5. Hộ nghèo và cận nghèo ở đô thị.
g) Cơ quan thực hiện TTHC:
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ƯBND cấp xã.
3. Cơ quan phối họp (nếu CÓ): Cơ quan, tổ chức có liên quan.
h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Danh sách đề nghị giao đất xây dựng
nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
i) Phí, lệ phí: Không
k) Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị giao đất làm nhà ở thu nhập thấp
l)

Ycu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

1. Đen thời điểm quyết định giao đất chưa có nhà ở, đất ở hoặc đã có sở hữu
nhà là căn hộ chung cư với diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình dưới 5m2 sử
dụng/người.
2. Chưa đươc Nhà nước hỗ trơ về nhà ở, đất ở dưới moi hình thức, cu thể là:
•

«

7

»

7

•

a) Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Chưa được mua nhà ở thuộc sở hũu nhà nước theo quy định của pháp luật
về nhà ở;
c) Chưa được tặng nhà tình thương, tình nghĩa của các tổ chức xã hội, xã hội
nghề nghiệp...
d) Chưa được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở thông qua các hình thức khác
theo quy định của pháp luật.
3. Các trường họp có nhu cầu giao đất xây dựng nhà ở, phải có hộ khẩu thường
trú tại địa phương. Trường họp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu
chưa có hộ khâu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi
người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.
m) Căn cử pháp lý: Quyết định số 21/2012/QĐ-ƯBND ngày 03/10/2012 về
việc ban hành Quy định vê giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại
khu vực đô thị.

Mẩu Đơn đề nghị giao đất làm nhà ỏ’ thu nhập thấp
(Ban hành kèm theo Quyết định so 21/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012
của UBND tỉnh Gia Lai)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐÈ NGHỊ GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ỏ THU NHẬP THẤP
Kính g ử i:...............................................................................................................
HP ^

1A •

1 >

Tên tôi là :...............................................................................................................
CMND s ố ......................., cấp n g ày ...............Nơi cấp :....................................
Nghề nghiệp:.....................................Đang làm việc: □

Đã nghỉ chế độ: □

Nơi làm việc/công tá c :........................................................................................
Nơi ở hiện tạ i:........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú tại: .......................................................................................
Số thành viên trong hộ gia đình: ........................... Trong đó có: .................... lao
động và ........ người cần nuôi dường gồm: Cha, mẹ ............................... . con
.................. . k h ác...............
Thu nhập bình quân là: ...................................triệu đồng/người/tháng
(Trường hợp trong gia đình nhiều thành viên có thu nhập ở các nơi khác nhau thì phải
có xác nhận của từng thành viên kèm theo đơn này)
Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau:
Chưa có nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của hộ

□

Có nhà ở chung cư nhưng diện tích bình quân dưới 5 m2 sử dụng/người

□

J

•

I

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 lô đất ở thu nhập thấp theo hình thức:
.............................. tại dự á n :....................................................................
Tôi xin cam kết khi được giao đất sẽ sử dụng đúng mục đích, không chuyển nhượng
trong thời hạn 10 năm và châp hành đây đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử
dụng đất ở thu nhập thấp.
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật vê các nội dung đã kê khai./.
Xác nhận Cơ quan, đơn vị
hoặc ƯBND xã, phường

, ngày.....tháng......năm
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

II. LĨNH Vực MÔI TRƯỜNG
r

1. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (trường họp được UBND câp huyện
A

\

ủy quyên)
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một (01) xã, trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ
phận Tiếp nhận và trả kết quả của ƯBND cấp xã hoặc gửi qua đường buu điện.
Bưóc 2: Cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính
họp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết Phiếu biên nhận cho người nộp hồ
sơ và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết.
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa họp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ
sung, hoàn thiện.
- Trường họp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ
chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bước 3: Đại diện tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
quả của ƯBND cấp xã theo ngày hẹn (phiếu biên nhận) hoặc qua đường bưu điện.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h00 - 1lhoo và buổi chiều từ 13h00 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại ƯBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần hồ sơ:
1. Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung
theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.
2. Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương ản sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của
chủ dự án.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
đ) Thời hạn giải quyết:
Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
ƯBND cấp xã (Trường; hơD đươc UBND
\

huyện ủy quyên)
g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

h) Tên mâu đon, mâu tờ khai:

nhận đăng ký của ƯBND cấp xã theo phụ lục 5.6 ban hành kèm theo Thông tư số
27/2015/TT-BTNMT.
i) Phí, lệ phí: không
k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ
môi trường. Trưòng hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý
do.
ỉ) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: dự án nằm trong danh mục dự án thuộc
thấm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của ƯBND cấp huyện;
phải thực hiện và được xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ. (quy định tại điều 31 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).
m) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 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 kê hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch
bảo vệ môi trường- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy
định chi về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết
BVMT.

CÁU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KÊ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRUỜNG t h u ộ c
THẨM QUYỀN XÁC NHẶN ĐĂNG KÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban

hành

kèmtheo Thông tư sổ

27/2015/TT-BTNM29 tháng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá
tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa đỉêm), ngày....tháng......năm 20...........
Kính gửi: (1 )......................................................................................................
Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:
I. Thông tin chung
1.1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung ỉà dự án):...
1.2. Tên chủ dự án:...
1.3. Đỉa chỉ liên hê: ...
•

0

1.4. Người đại diện theo pháp luật: ...
1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail.. .).
II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh
2.1. Địa điếm thực hiện dự án:..........................................................................
•

•

•

•

2.3. Loại hình sản xuât, kinh doanh, dịch vụ; sản phâm và sô lượng

2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2): ..
2.5. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:

2.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...)

r

III. Kê hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng
Yếu tố gây tác Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
động
Có Không
Khí thải từ các
Sử dụng phương tiện, máy móc thi

Tình trạng
Có
Không

thương tiện
ận chuyển,
Imáy móc thi
công

ỏng đã qua kiểm định
|Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm
Ịnh kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiêt
1
iện pháp khác:
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- —

ách ly, phun nước đê giảm bụi
iện pháp khác:
• • •

ước thải sinh

'hu gom, tự xử lý trước khi thải ra môi
:rường (chỉ rõ nguôn tiêp nhận nước
\

r

'hu gom, thuê đơn vị có chức năng đê
-9-------------- 3-------------------------------------------------7--------------------------------------------------------

ước thải xây
Idựng

ô thăng ra hệ thông thoát nước thải
lUvưc
iện pháp khác:
'hư gom, xử lý trước khi thải ra môi
:rường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước
hải)
'ô thăng ra hệ thông thoát nước thải
lUvưc
iện pháp khác:

~ --------------7------------------------------------------------- 7-------------------------------------------------------------------------------

I•
9

Chất thải rắn
xây dựng

-

"

7

■

1- 1

11

'hư gom đê tái chê hoặc tái sử dụng
i
- ■_ '■ »
.* w
'ự đô thải tại các địa diêm quy định
:ủa địa phương (chỉ rõ dịa diểm)
'huê đơn vị cỏ chức năng đê xử lý
iện pháp khác:
—

—

.......... . —

1----------------------

1• • •

Chất thải rắn
sinh hoạt

Chất thải nguy
ai

h

•

'ự đô thải tại các địa diêm quy định
lcủa địa phương (chỉ rõ địa điểm)
—— "
f--------huê đơn vị có chức năng đê xử lý
iện pháp khác:
lUẻ dơn vị cỏ chức năng đẽ xử lý
iện pháp khác:
I• • •

I
*
h n f 6

\
Ạ

1ieng ôn

Ịnh kỷ bảo dưỡng thiêt bị
ô trí thời gian thi công phủ hợp
iện pháp khác
'• • •

Rung

I

c?

ịnh kỷ bảo dưỡng thiêt bị

Bố trí thời gian thi công phù hợp
Biện pháp khác
Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu
gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn
trước khi thoát ra môi trường
Biện pháp khác

Nước mưa
chảy tràn

-w-'» r

*»rÁ

*

I

1

•>

A

A •

i

■%_

A

•

•

-»

V

i

-*A

10
0

•

n p

•

A

•

•

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị
Cách âm để giảm tiếng ồn
Biện pháp khác

A

Tiêng ôn

•

•

•

Lắp đặt quạt thông gió
Biện pháp khác

Nhiêt dư
•

•

Nước mưa
chảy tràn

•

•

Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom,
lắng lọc nước mưa chảy tràn trước
khi thoát ra môi trường
Biện pháp khác
r

1

V. Cam kễt
5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường
của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về
bảo vệ môi trường.
5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu
trên đây.
5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế
hoạch bảo vệ môi trường này./.
(2 )

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu
(nếu có)

Ghi chủ:
(ỉ) Cơ quan xác nhận đãng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;
(2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
Yêu câu: Bản kê hoạch bảo vệ mỏi trường được lập thành ba (03) bản goc, có chữ kỷ
của chủ dự án ở phía dưới tưng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dâu (nếu có)
ở trang cuôỉ cũng.

2. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (trường họp đưọc UBND cấp
huyện ủy quyền)
a) Trình tự thực hiện:
Bưó’c 1: Đại diện tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của ƯBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện đối với các trường họp quy
định tại Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường. Trừ các trường họp:
- Cơ sở năm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
- Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
- Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác
nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Bưó’c 2: Cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của ƯBND cấp
xã kiểm tra tính họp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Trường họp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết Phiếu biên nhận cho người nộp hồ
sơ và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa họp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ
sung, hoàn thiện.
- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ
chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bưó*c 3: Đại diện tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo ngày hẹn (Phiếu biên nhận)
hoặc qua đường bưu điện.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h00 - 1IhOO và buổi chiều từ 13h00 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại ƯBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần hồ sơ:
1. Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của Chủ cơ sở theo mẫu quy định
tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
2. Ba (03) bản đề án đơn giản được đóng thành quyển, có bìa và trang phụ bìa
theo mẫu quy định tại Phụ lục 14b kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT và
một (01) bản được ghi trên đĩa CD; trường họp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo

yêu cầu.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
đ) Thòi hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC: ƯBND cấp xã (trường họp được ƯBND cấp
huyện ủy quyền)
g) Đối tưọìig thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
h) Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ
môi trường đơn giản
i) Phí, ỉệ phí: Không
k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ
môi trường đơn giản. Trường họp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và
nêu rõ lý do.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
m) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy
định vê 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;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi
trường đom giản.

Mau văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
(Ban hành kèm theo Thông tư so 26/2015/TT-BTNMT
ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ ừưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phức
S ô :..../.....
V/v xác nhận đãng ký đề án
bảo vệ môi trường đon giản
của ...(2)...

(Địa danh), ngày... tháng... năm...

Kính gửi: ...(3)...
...(1)... có địa chỉ tại . . . ( 4 ) . xin gửi đến ...(3)... ba (03) bản đề án bảo vệ môi
trường đơn giản của .. .(2)...
Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản dề án nói trên là
hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai
phạm.
Kính đề nghị quý (3) sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ
môi trường đơn giản này.
Xin trân trọng cám ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ...(6)...
- Lưu ...

r

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dâu)

Ghi chú:
(ỉ) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.
(2) Tên đầy đủ của cơ sở.
(3) Tên gọi của cơ quan xảc nhận dâng ký đề án bảo vệ môi trường.
(4) Địa chỉ Hên hệ theo biai điện
(5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.
Nơi nhận khác (nếu cỏ).

VĂN PHÒNG HĐND-UBND
HUYỆN CHƯPRÔNG

Số: 98/SY-VP
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện
- Lãnh đạo UBND huyện;
- P.TNMT:
- Trang TTĐT huyện;
- ƯBND các xã, TT.

SAO Y BẢN CHÍNH

Chư Prông, ngày 05 tháng 11 năm 2015
YĂN PHÒNG

Trần Nhu’ Thông

