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Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1506/SYT-KHTC 

ngày 28/6/2022 về việc hướng dẫn thực hiện hoàn thành các thủ tục về môi 

trường cho 10 bệnh viện tuyến huyện và 02 bệnh viện tuyến tỉnh. Trước đó, 

ngày 10/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Sở Y tế để hướng 

dẫn thực hiện thủ tục môi trường đối với dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 02 dự 

án bệnh viện tuyến tỉnh và 10 dự án bệnh viện tuyến huyện; Căn cứ Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Thông tin về các dự án 

Theo Công văn số 1506/SYT-KHTC, các dự án đầu tư xây dựng công 

trình cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa của 10 bệnh viện đa khoa tuyến huyện 

(Đình Lập, Văn Lãng, Văn Quan, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định, Bình Gia, 

Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng) và 02 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Y dược 

học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Lạng Sơn - nay là 

Bệnh viện phổi Lạng Sơn) do Sở Y tế làm Chủ đầu tư là các dự án đã đi vào 

hoạt động và đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước theo 

quy định của pháp luật và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại các Quyết định số 381, 382 ngày 24/01/2021 và các Quyết định từ 

404 đến 413/QĐ-UBND ngày 27/01/2021. Như vậy, 12 dự án bệnh viện nêu 

trên là các dự án thuộc quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường.  

2. Thủ tục môi trường phải thực hiện 

- Theo khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, Dự án đã đi vào hoạt 

động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực (ngày 

01/01/2022) là dự án nhóm I, nhóm II và nhóm III mà có phát sinh nước thải, 

bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại 

phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính 

thức (việc phân loại dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật 

Bảo vệ môi trường và Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

được cụ thể tại Phụ lục III, Phụ lục IV, phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

thuộc đối tượng phải có Giấy phép bảo vệ môi trường. 

- Đề nghị Sở Y tế thực hiện phân loại từng dự án đầu tư của 12 dự án 

bệnh viện nêu trên để thực hiện thủ tục môi trường của từng dự án theo quy 

định. 
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3. Thời điểm thực hiện thủ tục môi trường 

- Điểm d khoản 2 Điều 42 Luật bảo vệ môi trường, "d) Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính 

thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường 

trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường 

hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận 

đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi 

chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần 

được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép 

môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường 

thành phần không xác định thời hạn”. 

- Đề nghị Sở Y tế rà soát lại thông tin 12 dự án bệnh viện nêu trên để thực 

hiện thủ tục môi trường theo quy định, cụ thể: 

+ Trường hợp Dự án chưa có giấy phép môi trường thành phần (giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 

môi trường, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào 

công trình thủy lợi), trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường 

có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2022), Dự án phải có Giấy phép môi trường 

theo quy định. 

+ Trường hợp Dự án đã có Giấy phép môi trường thành phần, đề nghị 

Chủ dự án rà soát lại thông tin về thời hạn của Giấy phép môi trường thành phần 

để thực hiện thủ tục môi trường theo quy định (Giấy phép môi trường thành 

phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy 

phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm 

kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (01/01/2022) trong 

trường hợp Giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn). 

4. Thẩm quyền giải quyết thủ tục môi trường: quy định tại Điều 41 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp để Sở Y tế biết, phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT CNTT Tài nguyên và Môi trường (đăng Website); 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, BVMT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 
 

 Nguyễn Hữu Trực 
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