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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH LÂM ĐỒNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 442/QĐ-UBND                                   Lâm Đồng, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý  
nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 
về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo 
vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-
CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 64/TTr-
STNMT ngày 17/02/2020,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung quản 
lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh, bao gồm các công việc sau đây:  

1. Thực hiện việc gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia/cán bộ 
khoa học khi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua việc lấy ý 
kiến theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 4 Chương II Thông tư số 25/2019/TT-
BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

2. Thực hiện việc ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo quy định tại Khoản 1 Điều 
11 Chương II Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường.  

3. Thực hiện việc xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại điểm c Khoản 2 
Điều 6 Mục 1 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
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định số 1488/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện 
một số nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 3. Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 
chủ dự án có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

  Đoàn Văn Việt 
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