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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:         /STNMT-BVMT 

V/v xây dựng hướng dẫn thủ tục 

nghiệm thu đối với chính sách hỗ trợ 

đầu tư được ban hành tại Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND 

     
         Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1875/STC-TCĐT 

ngày 27/7/2022 của Sở Tài chính về việc đề nghị xây dựng hướng dẫn thủ tục 

nghiệm thu đối với chính sách hỗ trợ đầu tư được ban hành tại Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND, trong đó có nội dung: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với 

Sở Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Tài nguyên và Môi trường xây dựng hướng dẫn thủ tục nghiệm thu chính 

sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án và chính 

sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (Điều 8, Điều 10 Nghị 

quyết số 16/2022/NQ-HĐND). 

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định của 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 

của Luật Bảo vệ môi trường và 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, không có quy định hỗ trợ riêng 

về thực hiện thủ tục môi trường đối với các công trình khuyến khích xã hội hóa 

trong lĩnh vực môi trường.  

Thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư đã được hướng dẫn cụ thể 

tại Điều 26. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp 

phép môi trường; đăng ký môi trường của Dự thảo Quyết định Ban hành Hướng 

dẫn trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Hiện nay Ban 

cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đang báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất ban hành quyết định hướng dẫn trình tự, 

thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện tại Báo 

cáo số 95-BC/BCSĐ ngày 12/4/2022). 

2. Theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh 

về ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định 

chi tiết các nội dung được Luật Bảo vệ môi trường, trong đó giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư được giao chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh: "Quyết 

định ban hành Quy định khuyến khích đầu tư, xã hội hoá trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn". Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 
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định“Quy định khuyến khích đầu tư, xã hội hoá trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, thực hiện hướng dẫn các Nhà đầu tư về 

trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, dự án, hồ sơ về 

nghiệm thu đầu tư xây dựng công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về đầu tư. 

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến tại Công văn 

1617/STNMT-BVMT ngày 27/7/2022 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ 

trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 856/UBND-KT ngày 

23/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn 1596/STNMT-QLĐĐ ngày 

25/7/2022 về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Lần 01) theo 

nội dung Công văn số 1386/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 19/7/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

3. Từ các lý do nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Tài 

chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng hướng dẫn thủ tục 

nghiệm thu đối với chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, dự án khuyến 

khích xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp 

luật về đầu tư. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Sở Tài chính xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTC, QLĐĐ; 

- Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trực 
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