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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Nam) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

1 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường 2 

2 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết 3 
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Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường 
1. Lĩnh vực: Môi trường 

2. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề 

nghị cho ý kiến. 

- Bước 2.Có ý kiến bằng văn bản: UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. 

Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự 

án. 

3. Cách thức thực hiện: Không quy định 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.1. Thành phần hồ sơ: 

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến; 

- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án. 

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ.  

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án. 

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết 

định: UBND cấp xã  

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phản hồi về việc thực 

hiện dự án đến chủ dự án. 

9. Phí, lệ phí: Không quy định 

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Phụ lục1. Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban 

nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án về nội dung 

của báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Phụ lục 2. Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham 

vấn. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật bảo vệ môi trường 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; 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 
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Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

1. Lĩnh vực: Môi trường 

2. Trình tự thực hiện: 

- Trong giai đoạn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, chủ cơ sở có trách 

nhiệm gửi văn bản kèm theo tóm tắt những nội dung chính của đề án chi tiết 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-

BTNMT đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi sản xuất kinh doanh dịch vụ của cơ sở 

để xin ý kiến tham vấn. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo mẫu quy 

định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT. Trường 

hợp Ủy ban nhân dân cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi 

chủ cơ sở thì được coi như đồng ý với nội dung của đề án chi tiết. Trường hợp 

cần thiết Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu chủ cơ sở tổ chức đối thoại với đại 

diện cộng đồng dân cư trên địa bàn về nội dung đề án chi tiết; chủ cơ sở có trách 

nhiệm cử đại diện có thẩm quyền tham gia đối thoại. 

3. Cách thức thực hiện: không quy định 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản tham vẫn ý kiến của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 

ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT. 

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

của chủ cơ sở. 

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ cơ sở 

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Không quy định 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Không quy định 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 

5 ban hành kèm Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT. 

9. Phí, lệ phí: Không quy định 

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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- Phụ lục 3.văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân 

cấp xã về đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định phụ lục 4 ban hành 

kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT. 

- Phụ lục 4. Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời chủ cơ sở theo 

mẫu quy định Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 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. 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, 

đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 
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Phụ lục 1 

Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân 

dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án về nội dung 

của báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 

(1) 

 

Số: ... 

V/v xin ý kiến tham vấn cộng 

đồng về nội dung báo cáo ĐTM 

của dự án (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..........., ngày… tháng… năm… 

 

Kính gửi: UBND xã............ 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật 

về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2). 

(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến 

tham vấn của (3). 

 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- …; 

- Lưu: …  

(4) 

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

 

Ghi chú: (1) chủ dự án; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án; (3) UBND 

xã....; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1). 
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Phụ lục 2 

 Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn  

 

(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ... 

V/v ý kiến tham vấn về dự 

án (2) 

............, ngày… tháng … năm … 

Kính gửi: (3) 

UBND xã .... nhận được Văn bản số… ngày… tháng… năm… của (3) kèm 

theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2). Sau khi xem xét tài 

liệu này, (1) có ý kiến như sau: 

1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã 

hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội 

dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý 

thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý. 

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường 

tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay 

không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; 

trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý. 

3. Kiến nghị đối với chủ dự án: nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng 

đồng đối với chủ dự án liên quan đến việc cam kết thực hiện các biện pháp, giải 

pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh 

tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và các kiến nghị khác có liên quan đến dự án 

(nếu có). 

Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …; 

- Lưu: … 

(4) 

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

Ghi chú: 

(1) UBND xã ....; (2) Tên đầy đủ của dự án;(3) chủ dự án; 

(4) Đại diện có thẩm quyền của (1). 
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Phụ lục 3 

Mẫu văn bản tham vấn ý kiến của chủ cơ sở gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về 

đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

 

…(1)… 

Số: ......../…… 

V/v tham vấn ý kiến về đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết đối 

với …(2)… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày… tháng… năm… 

 

Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân xã …(3) … 

 

Thực hiện quy định pháp luật hiện hành, …(1)… xin gửi đến quý Ủy ban 

nội dung tóm tắt của đề án bảo vệ môi trường chi tiết của …(2)… để nghiên cứu 

và cho ý kiến. 

Kính mong quý Ủy ban sớm có văn bản trả lời và gửi tới …(1)… theo địa 

chỉ sau đây: 

                … (địa chỉ theo đường bưu điện)… 

Thông tin liên hệ khác của chúng tôi:  

- Số điện thoại:  ………  

- Hộp thư điện tử: …….. 

- Số fax (nếu có): …….  

Xin trân trọng cám ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- …(5) ... 

- Lưu. 

…(4)… 

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở 

(2) Tên đầy đủ của cơ sở 

(3)  UBND xã... 

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở 

(5) Nơi nhận khác (nếu có) 

TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT 

(Kèm theo công văn số  ......../…… ngày… tháng …   năm …… của (1)) 

1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ 
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1.1. Tên cơ sở, chủ cơ sở, nguồn vốn đầu tư của cơ sở. 

1.2. Vị trí tại thôn, xã, huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

1.3. Loại hình sản xuất; loại hình công nghệ của cơ sở. 

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở. 

1.5. Quy mô, công suất thiết kế tổng thể, công suất thiết kế cho từng giai 

đoạn (nếu có) của cơ sở; thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động. 

1.6. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt 

động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của cơ sở. 

1.7. Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở. 

2. TÓM TẮT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

2.1. Tóm tắt về các loại chất thải phát sinh và công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường của cơ sở 

2.1.1. Nước thải và nước mưa 

2.1.2. Chất thảirắn thông thường 

2.1.3. Chất thải nguy hại 

2.1.4. Khí thải 

2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung 

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế - xã hội  

2.3. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường  

2.4. Khái quát về chương trình quản lý và giám sát môi trường của cơ sở 

3. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

3.1. Kiến nghị 

Kiến nghị với các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương để giải 

quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở. 

3.2. Cam kết 

- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành 

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;  

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án; 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có 

liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để 

xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở. 



9 

 

 

Phụ lục 4 

Mẫu văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời chủ cơ sở 

 

UBND …(1)… 

Số: ......../…… 

V/v ý kiến về đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết đối với …(2)… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày… tháng… năm… 

Kính gửi:  …(3) ……………..… 
 

Phúc đáp Văn bản số …………. ngày …. tháng ….năm …….của 

…(3)…, Uỷ ban nhân dân …(1)… xin có ý kiến như sau: 

1. Về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của …(3)… 

- Nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng 

được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các 

nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý. 

- Nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ cơ sở liên 

quan đến việc cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác 

động tiêu cực của cơ sở đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng 

đồng và các kiến nghị khác có liên quan đến cơ sở (nếu có). 

2. Kiến nghị đối với chủ cơ sở 

Các kiến nghị của địa phương có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi 

trường của cơ sở. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- …(5) ... 

- Lưu. 

…(4)… 

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Tên xã hoặc đơn vị hành chính tương đương. 

(2) Tên đầy đủ của cơ sở. 

(3) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở. 

(4) Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(5) Nơi nhận khác (nếu có). 
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