
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 1785/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG 

LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục 
TTHC mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Tờ trình số 3078/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 

10/5/2022 và Tờ trình số 3378/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 19/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện một số nội dung liên quan đến các thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực môi trường, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 

động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) thuộc 

thẩm quyền thẩm định của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật trình UBND thành phố phê duyệt; Thực 

hiện đăng tải, tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên cổng thông tin điện tử, trừ các dự án đầu tư thuộc bí mật nhà 

nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 



 

 

2. Tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường, cấp đổi giấy phép môi trường, cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường, cấp lại giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND thành phố theo quy định của pháp luật 

trình UBND thành phố phê duyệt; Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường, giấy phép môi trường 

lên cổng thông tin điện tử, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật; Ban hành Quyết định cử cán bộ, công chức hoặc thành lập Đoàn kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của 

dự án đầu tư, cơ sở trong quá trình vận hành thử nghiệm. 

3. Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài 

thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền 

thẩm định của UBND thành phố theo quy định của pháp luật trình UBND thành phố phê duyệt. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký: Quyết định 

thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thành lập đoàn kiểm tra các công trình bảo vệ 

môi trường và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; thành lập 

Đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 

Thời gian ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Giám đốc, Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Các PCT UBND thành phố (để b/c); 

- VP UBTP: CVP, các PCVP, các phòng: KSTTHC, TKBT, 

THCB, ĐT; 

- Cổng giao tiếp Điện tử Hà Nội; 

- Trung tâm Tin học-Công báo TP; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

- Lưu: VT, KSTTHC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn 

  


