
Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. (29/10/2010) 

QUY TRÌNH 

CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ 

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Mục đích: 

                - Đảm bảo các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (quy mô hộ gia đình, cá nhân) có gây ra các tác động 

đến môi trường đều được cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhanh chóng, chính xác và 

đúng quy định của nhà nước. 

2. Phạm vi áp dụng 

                - Áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (quy mô hộ gia đình, cá nhân)  trên địa bàn thị xã 

Châu Đốc có khả năng gây ra các tác động đến môi trường. 

3. Nội dung: 

Bước Hoạt động 
Người thực 

hiện 
Thời gian 

Biểu mẫu áp 

dụng 
Tài liệu tham khảo 

1 Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và 

chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài 

nguyên và môi trường 

- Thành phần hồ sơ: 

+ 01 Văn bản đề nghị xác nhận 

đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 

trường. 

+ 05 bản cam kết bảo vệ môi 

trường của dự án được đóng thành 

quyển. 

+ 01 Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo 

kinh tế kỹ thuật hoặc phương án 

sản xuất-kinh doanh hoặc tài liệu 

tương đương của dự án. 

- Lập phiếu chuyển hồ sơ cho 

chuyên viên phòng Tài nguyên và 

Môi trường. 

Chuyên viên 

tiếp nhận 

VP.ĐKQSDĐ 

01 làm việc   

  

  

  

-Phụ lục 25 

  

- Phụ lục 9c, 

24, 26 

  

  

- Luật Bảo vệ môi 

trường ngày 

29/11/2005 

 - Nghị định số 

80/2006/NĐ-CP 

ngày 09/8/2006 của 

Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

 - Nghị định số 

21/2008/NĐ-CP 

ngày 28/02/2008 của 

Chính phủ về sửa đổi 

bổ sung một số điều 

của Nghị định số 80/ 

2006/NĐ-CP ngày 

09/8/2006 của Chính 

phủ về việc quy định 



chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

-Thông 

tư 04/2008/TT-

BNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường về việc hướng 

dẫn lập, phê duyệt 

hoặc xác nhận đề án 

bảo vệ môi trường và 

kiểm tra, thanh tra 

việc thực hiện đề án 

bảo vệ môi trương. 

-Thông 

tư 05/2008/TT-

BNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường hướng đẫn về 

đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường 

và cam kết bảo vệ 

môi trường. 

2 Thẩm tra hồ sơ: 

- Hồ sơ không đủ điều kiện: Lập 

văn bản ghi rõ lý do gửi chủ dự án 

để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. 

- Hồ sơ đủ điều kiện: 

+ Lập tờ trình về việc đề nghị 

UBND huyện xác nhận Bản cam 

kết bảo vệ môi trường cho chủ dự 

án. 

+ Lập Giấy xác nhận đăng ký cam 

Chuyên viên 

phòng TN và 

MT 

01 ngày 

làm việc 

-Phụ lục 27   



kết bảo vệ môi trường Trình lãnh 

đạo phòng xem xét hồ sơ 

4 Lãnh đạo Phòng TNMT xem xét 

hồ sơ, ký vào tờ trình và ký nháy 

vào Giấy xác nhận đăng ký bản 

cam kết bảo vệ môi trường. 

Trưởng 

phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

01 ngày 

làm việc 

    

5 Lãnh đạo thị xã Châu Đốc  xem 

xét hồ sơ và ký Giấy xác nhận 

đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 

trường, xác nhận vào mặt sau 

trang phụ bìa của từng bản cam 

kết bảo vệ môi trường. 

-Vào sổ văn thư, đóng dấu 

 Phó chủ tịch 

UBND thị xã 

  

Văn thư 

UBND thị xã 

01 ngày 

làm việc 

    

6 Giao trả Giấy xác nhận cho Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Chuyên viên 

phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường  

01 ngày 

làm việc 

    

Tổng thời gian: 05 ngày làm việc. 

4. Phụ lục: 

4.1. Phụ lục 9c      (Ban hành kèm theo thông tư số:05/2008/TT-BTNMT) 

4.2. Phụ lục 24     (Ban hành kèm theo thông tư số:05/2008/TT-BTNMT) 

4.3. Phụ lục 25     (Ban hành kèm theo thông tư số:05/2008/TT-BTNMT) 

4.4. Phụ lục 26     (Ban hành kèm theo thông tư số:05/2008/TT-BTNMT) 

4.5. Phụ lục 27     (Ban hành kèm theo thông tư số:05/2008/TT-BTNMT) 

 

 

Nguồn phát hành : (Phòng Tài nguyên và Môi trường TXCĐ) 


