
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:             /2020/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày           tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động  

môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo,  

phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;   

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 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 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 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 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng 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 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng 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 tháng 5 năm 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 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

497/TTr-TNMT ngày 13 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung thực 

hiện đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=544/TTr-TNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=544/TTr-TNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quy định trình tự, thủ 

tục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi 

trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận:  
 - Như Điều 3; 
 - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

 - Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên  và Môi trường; 

 - Lưu: VT, MT.Bình. 

 Bản điện tử: 
 - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Đoàn ĐBQH tỉnh; 

 - UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

 Chính trị - xã hội tỉnh; 

 - Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

 - Văn phòng UBND tỉnh: 

  + LĐVP, các phòng, đơn vị; 

  + Trung tâm Thông tin (đăng tải). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lại Thanh Sơn 

 

 

 

 

  
 


		sonlt@bacgiang.gov.vn
	2020-07-16T13:10:39+0700


		2020-07-16T16:58:42+0700


		2020-07-16T16:58:55+0700


		vp_ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2020-07-16T16:59:18+0700




