Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Phụ lục VII
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ VỀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định)

STT

Nội dung

Số lượng Cơ quan,
hồ sơ
đơn vị
(bộ)
thực hiện

Thành phần hồ sơ

A

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ VỀ MÔI TRƯỜNG

I

Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1

Đối với dự án có loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục IIa
Mục I phụ lục ban hành tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

1

- 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại - 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư
Trung tâm
hoặc các tài liệu tương đương;
- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2

3

4

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ
hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo
Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
UBND tỉnh và chuyển đến Sở
Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với các cá
nhân, đơn vị liên quan tổ chức Thông báo kết quả thẩm định
thẩm định, gửi kết quả về
Trung tâm
Trung tâm gửi thông báo kết
Thông báo kết quả thẩm định
quả thẩm định cho nhà đầu tư

Ghi chú

45 ngày làm
việc

01

Nhà đầu tư

Trung tâm

01 ngày làm Kể từ ngày nhận hồ
việc
sơ hợp lệ

Sở Tài
25 ngày làm
nguyên và
việc
Môi trường

Trung tâm

1

Thời gian

Kể từ ngày nhận
được hồ sơ từ
Trung tâm

STT

5

6

7

8

9

2

Số lượng Cơ quan,
hồ sơ
đơn vị
(bộ)
thực hiện

Nội dung

Thành phần hồ sơ

Nhà đầu tư hoàn thiện, chỉnh
sửa, nộp hồ sơ đề nghị phê
duyệt Báo cáo đánh giá tác
động môi trường tại Trung
tâm

- 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải
trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ
trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký
vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục với số
lượng đủ để gửi tới các địa chỉ theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;
- 01 đĩa CD trong đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội
dung của báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã
quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục).

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ
hợp lệ và chuyển đến Sở Tài
nguyên và Môi trường, Phòng
chuyên môn thuộc Văn phòng
UBND tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường
xem xét, trình UBND tỉnh phê
duyệt báo cáo ĐTM, đồng
thời chuyển Trung tâm hồ sơ
liên quan
Trung tâm phối hợp, Phòng
Nông, lâm, ngư nghiệp và Tài
nguyên môi trường tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh xem xét,
quyết định phê duyệt báo cáo
ĐTM
Trung tâm trả kết quả cho nhà
đầu tư

02

Thời gian

Ghi chú

Nhà đầu tư

01 ngày làm Kể từ ngày nhận hồ
việc
sơ hợp lệ

Hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trung tâm

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Hồ sơ kèm theo

Sở Tài
13 ngày làm
nguyên và
việc
Môi trường

Kể từ ngày nhận
được hồ sơ từ
Trung tâm

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

05 ngày làm
UBND tỉnh
việc

Kể từ ngày nhận
được Tờ trình của
Sở Tài nguyên và
Môi trường

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

Trung tâm

Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của UBND tỉnh (trừ trường hợp có loại hình sản
xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục IIa Mục I phụ lục ban hành tại
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP); dự án phải lập lại báo cáo ĐTM

2

40 ngày làm
việc

STT

1

2

3

4

5

6

Nội dung

Số lượng Cơ quan,
hồ sơ
đơn vị
(bộ)
thực hiện

Thành phần hồ sơ

- 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại - 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư
Trung tâm
hoặc các tài liệu tương đương;
- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường.

01

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ
hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo
Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
UBND tỉnh và chuyển đến Sở
Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với các cá
nhân, đơn vị liên quan tổ chức Thông báo kết quả thẩm định
thẩm định, gửi kết quả về
Trung tâm

Thời gian

Nhà đầu tư

Trung tâm

01 ngày làm Kể từ ngày nhận hồ
việc
sơ hợp lệ

Sở Tài
20 ngày làm
nguyên và
việc
Môi trường

Trung tâm gửi thông báo kết
Thông báo kết quả thẩm định
quả thẩm định cho nhà đầu tư

Ghi chú

Kể từ ngày nhận
được hồ sơ từ
Trung tâm

Trung tâm

- 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải
trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định, trừ
trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
Nhà đầu tư hoàn thiện, chỉnh
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký
sửa, nộp hồ sơ đề nghị phê
vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục với số
duyệt Báo cáo đánh giá tác
lượng đủ để gửi tới các địa chỉ theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP;
động môi trường
- 01 đĩa CD trong đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội
dung của báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã
quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục).
Trung tâm tiếp nhận hồ sơ
hợp lệ và chuyển đến Sở Tài Hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
nguyên và Môi trường

3

02

Nhà đầu tư

Trung tâm

01 ngày làm Kể từ ngày nhận hồ
việc
sơ hợp lệ

STT

7

8

9

Nội dung

Sở Tài nguyên và Môi trường
xem xét, trình UBND tỉnh phê
duyệt báo cáo ĐTM, đồng
thời chuyển Trung tâm hồ sơ
liên quan
Trung tâm phối hợp, Phòng
Nông, lâm, ngư nghiệp và Tài
nguyên môi trường tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh xem xét,
quyết định phê duyệt báo cáo
ĐTM
Trung tâm trả kết quả cho nhà
đầu tư

Số lượng Cơ quan,
hồ sơ
đơn vị
(bộ)
thực hiện

Thành phần hồ sơ

Thời gian

Ghi chú

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo ĐTM;
- Hồ sơ kèm theo

Sở Tài
13 ngày làm
nguyên và
việc
Môi trường

Kể từ ngày nhận
được hồ sơ từ
Trung tâm

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

05 ngày làm
UBND tỉnh
việc

Kể từ ngày nhận
được Tờ trình của
Sở Tài nguyên và
Môi trường

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

Trung tâm

II

Đăng ký xác nhận, đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường (thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên
và Môi trường hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh)

1

- 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;
Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại - 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử);
Trung tâm
- 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu
tư xây dựng (kèm theo bản điện tử).

2

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ
hợp lệ, báo cáo Lãnh đạo
UBND tỉnh và chuyển đến Sở
Hồ sơ đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Tài nguyên và Môi trường
(Ban Quản lý các Khu công
nghiệp tỉnh)

09 ngày làm
việc

01

Nhà đầu tư

Trung tâm

4

01 ngày làm
việc

Ngay trong ngày
nhận được hồ sơ
hợp lệ

STT

Nội dung

Số lượng Cơ quan,
hồ sơ
đơn vị
(bộ)
thực hiện

Thành phần hồ sơ

3

Sở Tài nguyên và Môi trường
(Ban Quản lý các Khu công
nghiệp tỉnh) xem xét, xác
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ
môi trường, đồng thời gửi
Giấy xác nhận về Trung tâm

4

Trung tâm gửi thông báo kết
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
quả thẩm định cho nhà đầu tư

B

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC
Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian

Sở Tài
nguyên và
Môi trường
08 ngày làm
(Ban Quản
việc
lý các Khu
công nghiệp
tỉnh)

Trung tâm

5

Ghi chú

Kể từ ngày nhận
được hồ sơ từ
Trung tâm

