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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực  

bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BTNTM ngày 24/10/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

3733/TTr-STNMT ngày 11/11/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính 

bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (có phụ lục kèm theo) đã 

được công bố tại Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ và Quyết định số 

142/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
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ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VPCP (Cục KSTTHC); 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP11. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 

 



Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  

TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày       tháng 11 năm 2022 

 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực môi trường 

1 1.004246.000.00.00.H40 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

Quyết định số 2787/QĐ-BTNTM ngày 

24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2 1.004621. 000.00.00.H40 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

II Lĩnh vực tài nguyên nước 

1 1.004152. 000.00.00.H40 

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 

dưới 30.000m3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy 

sản; với lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm đối với các hoạt 

động khác  

Quyết định số 2787/QĐ-BTNTM ngày 

24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2 1.004140. 000.00.00.H40 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3 /ngày đêm đối với 

hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3 

/ngày đêm đối với các hoạt động khác 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280000
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280000
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280000
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=280000
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