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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số 

nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền  

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 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 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến thống 

nhất tại các Phiếu ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số 

nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Thẩm định báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường; 

2. Cấp đổi Giấy phép môi trường; 

3. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường; 

4. Thẩm định báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường; 

5. Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

6. Thẩm định phê duyệt 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). 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền là 02 (hai) năm, thời gian ủy quyền kể từ ngày 

Quyết định này có hiệu lực.  

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi ủy quyền tại Điều 1 của Quyết 
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định này theo quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1418/QĐ-UBND ngày 18 năm 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số 

nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố và 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;  

- TT.TU, HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;  

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- UBND huyện, thị xã, thành phố;  

- Đài PTTH và Báo An Giang;  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;  

- Phòng: KTN, KTTH, TH, KGVX, NC;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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