C th, Phó Th tng giao B Tài nguyên và Môi trng tip tc ch trì, phi hp vi B T pháp và các B, ngành
liên quan, nht là các B: Giáo dc và ào to, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Công an, Ngân hàng
Nhà nc Vit Nam rà soát ni dung d tho Quyt nh m bo s lng, loi vn bn quy nh chi tit và hng dn Lut Bo
v môi trng c xác nh úng quy nh ca Lut ban hành vn bn quy phm pháp lut, Lut Bo v môi trng và
tránh trùng lp, chng chéo, không phù hp vi Quyt nh s 2197/Q-TTg ngày 22/12/2020 ca Th tng
Chính ph v ban hành Danh mc và phân công c quan ch trì son tho vn bn quy nh chi tit các lut, ngh
quyt c Quc hi khóa XIV thông qua ti k hp th 10.
i vi vic xây dng Ngh nh quy nh chi tit mt s iu ca Lut Bo v môi trng, B Tài nguyên và Môi trng rà soát
li ni dung v phân công công vic m bo úng trách nhim ca c quan ch trì, c quan phi hp và úng thm
quyn ca Th tng Chính ph.
Lut Bo v môi trng 2020 vi 16 Chng, 171 iu, có hiu lc thi hành t 1/1/2022; riêng Khon 3, iu 29 v ánh
giá s b tác ng môi trng có hiu lc thi hành t 1/2/2021.
Lut Bo v môi trng 2020 có nhiu quy nh nhm ci cách mnh m th tc hành chính, ct gim trên 40% th tc
hành chính, gim thi gian thc hin th tc hành chính t 20 - 85 ngày, góp phn gim chi phí tuân th ca
doanh nghip thông qua các quy nh. ng thi, thu hp i tng phi thc hin ánh giá tác ng môi trng; tích hp
các th tc hành chính vào 1 giy phép môi trng; ng b các công c qun lý môi trng theo tng giai on ca d
án, bt u t khâu xem xét ch trng u t, thm nh d án, thc hin d án cho n khi d án i vào vn hành chính thc
và kt thúc d án.
Lut có nhiu chính sách mi t phá nh: Ln u tiên cng ng dân c c quy nh là mt ch th trong công tác bo v
môi trng; tng cng công khai thông tin, tham vn và phát huy vai trò giám sát, phn bin, ng thi, c bo m
quyn và li ích ca cng ng dân c khi tham gia các hot ng bo v môi trng; thay i phng thc qun lý môi
trng i vi các d án u t theo các tiêu chí môi trng; kim soát cht ch d án có nguy c tác ng xu n môi trng
mc cao, thc hin hu kim i vi các d án có công ngh tiên tin và thân thin môi trng…
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

