
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  3701/STNMT-MT 

V/v góp ý dự thảo Đề án mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp, 

cấp điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

An Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2021 

 

 Kính gửi:  

   - UBMTTQ Việt Nam tại An Giang; 

   - Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Công văn số 10844/BTC-CST ngày 20/09/2021 của Bộ Tài chính 

về việc ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường;  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang tại Công văn số Công văn số 

6003/VPUBND-KTN ngày 05/11/2021 về việc ban hành văn bản quy định thu 

phí thẩm định cấp giấy phép môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 

tham mưu xây dựng Đề án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định và cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh 

An Giang, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đăng ký tại kỳ họp gần nhất), trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường như nội dung hướng dẫn tại Công văn số 10844/BTC-CST 

ngày 20/9/2021 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 4997/VPUBND-KTTH  ngày 22/9/2021. 

Để nội dung Đề án thu phí được đầy đủ, toàn diện và phù hợp với tình hình 

thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Cơ quan, đơn vị có ý kiến, góp ý 

đối với dự thảo Đề án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

và cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Văn bản góp ý kiến của Quý đơn vị, đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPT - iOffice, trước 

ngày 25 tháng 11 năm 2021, để tổng hợp hoàn chỉnh.  

 Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trung tâm CNTT-TNMT (đăng website) 

- Phòng TN&MT huyện, thị xã, thành phố (góp ý); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (góp ý); 

- Văn phòng Sở; 

- Chi cục BVMT (tổng hợp); 

- Lưu: VT, Phú. 

(File dự thảo Đề án đính kèm) 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Căn cứ pháp lý 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 

2020; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và 

lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số..../20../NĐ-CP ngày ...tháng...năm... của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số ..../20..../TT-BTNMT ngày ...tháng... năm... của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên 

địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; 

2. Sự cần thiết ban hành đề án 
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Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020 và 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022,  trong đó quy định các nội dung về 

cấp, cấp đổi, điểu chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường. 

Căn cứ Khoản 3 Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định “ Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

theo quy định của Luật”. Mặt khác, theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 

số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện các trách 

nhiệm theo quy định tại Luật phí và lệ phí, đồng thời có trách nhiệm xây dựng 

Đề án thu phí, lệ phí trình sở chủ quản chuyên ngành với các loại phí, lệ phí do 

HĐND cấp tỉnh quyết định để đảm bảo thi hành Luật Phí, lệ phí  

Để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

2020 và các quy định khác có liên quan đáp ứng yêu cầu và đảm bảo trong việc 

cấp giấy phép môi trường góp phần hỗ trợ tích cực cơ quan quản lý nhà nước 

trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, bù đắp chi phí để thực hiện các hoạt 

động cung ứng dịch vụ công ngoài khoản mà ngân sách nhà nước đã hỗ trợ trực 

triếp (hỗ trợ chi phí thuê ngoài thực phải trả cho những tài sản trực tiếp phục vụ 

thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí; Chi phí vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu 

sử dụng trong quá trình thực hiện công việc; Chi thanh toán cho cá nhân trực 

tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: tiền lương, tiền công, phụ cấp 

lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương; Chi phí 

khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí...) thì 

việc xây dựng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phíthẩm định và 

cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang là 

cần thiết. 

II. NỘI DUNG QUY ĐỊNH MỨCTHU PHÍ 

1. Đối tượng phải có Giấy phép môi trường 

Căn cứ Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định các đối tượng 

sau phải có Giấy phép môi trường: 

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III 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.  

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 

công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về 

môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 (quy định như trên). 
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Căn cứ quy định nêu trên, có thể thấy, Giấy phép môi trường được cấp 

cho các nhóm dự án, cơ sở sản xuất sau:  

Nhóm I: 

“- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý 

chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu 

sản xuất; 

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm 

về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường; 

- Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc 

với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

- Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn 

hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

- Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở 

lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;  

- Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.” 

Nhóm II: 

“- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình;  

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường;  

- Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình 

hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

- Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung 

bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

- Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng 

có yếu tố nhạy cảm về môi trường;  

- Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.” 

Nhóm III: Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trường 

“- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ; 
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- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý 

hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý 

chất thải.” 

Nhóm các cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và có tiêu chí môi 

trường tương tự như các nhóm nêu trên. 

2. Nội dung cấp Giấy phép môi trường 

Căn cứ Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung cấp 

Giấy phép môi trường như sau:  

2.1. Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, 

cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung 

cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi 

trường; nội dung khác (nếu có). 

2.2. Nội dung cấp phép môi trường bao gồm: 

- Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước 

thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải;  

- Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các 

chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, 

phương thức xả khí thải; 

- Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;  

- Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy 

hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy 

hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại; 

- Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ 

sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

2.3.Yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm: 

- Có công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm thiểu 

tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu; trường hợp xả nước thải vào công trình thủy lợi 

phải có các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi; 

- Có biện pháp, hệ thống, công trình, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung 

chuyển, sơ chế, xử lý đáp ứng yêu cầu quy trình kỹ thuật và quản lý đối với dự 

án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; 

- Có kho, bãi lưu giữ phế liệu đáp ứng quy định; hệ thống thiết bị tái chế; 

phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập 

khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; 
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- Có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường; trang thiết bị, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường, quan trắc môi trường; 

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại; cải tạo, phục hồi môi trường; bồi hoàn đa dạng sinh 

học theo quy định của pháp luật; 

- Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường (nếu có). 

2.4. Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau: 

a) 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I; 

b) 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I; 

c) 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này; 

d) Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định 

tại các điểm a, b và c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ 

đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở). 

Nội dung cấp Giấy phép môi trường là căn cứ để thống kê các hoạt động 

cần thực hiện để thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp Giấy phép môi trường, 

làm căn cứ để đề xuất mức phí đảm bảo nguyên tắc “đảm bảo bù đắp chi phí, có 

tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hộicủa Nhà nước trong từng thời kỳ, 

bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 

của công dân”. 

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép môi trường và thời điểm cấp Giấy 

phép môi trường 

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;  

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;  

- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. 

3.2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép môi trường: 

- Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

đến cơ quan có thẩm quyền.  

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ 

chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí 

mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến của cơ quan, 
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tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; tổ chức việc thẩm 

định, cấp giấy phép môi trường. 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả 

được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở; 

- Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ 

quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự 

đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp 

giấy phép môi trường; 

- Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy 

ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép 

môi trường. 

- Việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện trên cơ sở thẩm định báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

môi trường thành lập hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo quy định của Chính 

phủ. 

Đối với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, trong thành 

phần hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đoàn kiểm 

tra phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó. 

Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử thành 

viên tham gia hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra, có ý kiến bằng văn bản về việc 

cấp giấy phép môi trường trong thời hạn lấy ý kiến; trường hợp hết thời hạn lấy 

ý kiến mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với việc cấp giấy 

phép môi trường. 

3.3. Thời điểm cấp Giấy phép môi trường: 

Căn cứ Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định thời điểm cấp 

Giấy phép môi trường như sau: 

- Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;  

- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động 

môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 

36 của Luật này. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được 

cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy 
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định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; 

- Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tưđược lựa chọn tiếp tục vận hành 

thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi 

trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tưkhông phải 

vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc 

vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của 

Luật này; 

- 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.” 

Căn cứ trình tự, thủ tục và thời điểm cấp Giấy phép môi trường để làm căn 

cứ xác định nội dung của hoạt động thẩm định, xác định chi phí phục vụ hoạt động 

thẩm định cấp, cấp lại Giấy phép môi trường.  

4. Thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường giới hạn phạm vi Đề án thu phí 

4.1. Thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh  

Căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 Ủy ban nhân dân 

tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường đối với những dự án/cơ sở sau: 

- Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 

2020 

- Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của của Luật Bảo vệ môi 

trường 2020 nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên 

- Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

4.2. Thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân huyện 
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Căn cứ khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 Ủy ban nhân dân 

huyện có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại 

Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 

2 và 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

5. Nội dung hoạt động của Giấy phép môi trường 

Căn cứ quy định về đối tượng cấp Giấy phép, thời điểm cấp Giấy phép, 

trình tự thủ tục cấp Giấy phép, nội dung Giấy phép quy định tại Luật Bảo vệ môi 

trường và văn bản hướng dẫn thực thi, Ủy ban nhân dân tỉnh phân nhóm các dự 

án mà nội dung cấp giấy phép môi trường bao gồm các hoạt động tương tự nhau. 

Như vậy, các nhóm dự án/cơ sở được phân loại để xác định mức phí như sau: 

- Các dự án/cơ sở cấp Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh và thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có 

hiệu lực thi hành. 

- Các cơ sở hoạt động trước khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thuộc 

thẩm quyền cấp, cấp lại Giấy phép môi trường; các cơ sở đã vận hành thử 

nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường có 

hiệu lực;  

- Các cơ sở/dự án đề nghị điều chỉnh Giấy phép môi trường. 

Căn cứ cách phân nhóm dự án/cơ sở nêu trên, nội dung của hoạt động 

cấp Giấy phép môi trường được thể hiện chi tiết như sau: 

5.1. Nội dung của hoạt động cấp Giấy phép môi trường khi Luật Bảo vệ 

môi trường 2020 có hiệu lực thi hành. 

Hoạt động cấp Giấy phép môi trường đối với nhóm dự này gồm các giai 

đoạn sau: Giai đoạn xử lý sơ bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; Giai đoạn triển 

khai các hoạt động kiểm tra thực tế tại cơ sở/doanh nghiệp; Giai đoạn xử lý hoàn 

tất hồ sơ cấp Giấy phép. Tổng thời gian thực hiện quá trình cấp, cấp lại Giấy 

phép là 45 ngày làm việc. 

5.1.1. Giai đoạn xử lý sơ bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường 

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường theo mẫu Phụ lục ...ban hành 

kèm theo Nghị định ..... 

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở theo 

mẫu đã quy định tại Nghị định.... 

- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu có) theo quy định của pháp 

luật, bao gồm: 
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+ Bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo 

cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, 

xây dựng, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với dự án 

đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; 

+ Bản sao giấy phép môi trường thành phần theo quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu 

nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (đối với dự án đầu tư, 

cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất). 

Theo đó, nội dung cơ bản của giai đoạn này là nghiên cứu sơ bộ hồ sơ, 

đánh giá tính đầy đủ, hợp lệ và chất lượng hồ sơ nhằm phản ánh hoạt động sản 

xuất của cơ sở; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép môi trường. Mục tiêu 

chính của hoạt động trong giai đoạn này là: 

- Đánh giá mức độ đầy đủ và tính phù hợp cần thiết theo quy định hiện 

hành của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Đánh giá sơ bộ về cấu trúc, chất lượng 

của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Đây là một tài liệu phục vụ cho 

công tác quản lý môi trường song lại có tính khoa học, công nghệ rất chuyên 

sâu. Việc đánh giá này là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo hoặc trả lại hồ sơ 

đề nghị để hoàn thiện nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu. 

- Xác định mức phí cần phải nộp; 

- Xác định thành phần các nhà quản lý, chuyên gia có trình độ chuyên 

môn phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra; 

- Lập kế hoạch và xác định nội dung hoạt động của Đoàn kiểm tra tại cơ sở. 

5.1.2. Giai đoạn triển khai các hoạt động kiểm tra thực tế tại cơ sở/doanh 

nghiệp và tổ chức họp hội đồng thẩm định 

* Sau khi nhận được phí cấp, cấp lại Giấy phép môi trường theo quy định 

(từ tổ chức/cá nhân đề nghị), cơ quan thường trực thẩm định cấp giấy phép môi 

trường thành lập Đoàn kiểm tra, Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường. 

* Tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án/ cơ sở. Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện 

một số nội dung sau:  

- Thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị ý kiến nhận xét 

bằng văn bản; 

- Khảo sát về hoạt động sản xuất, các hệ thống xử lý chất thải, các biện 

pháp quản lý chất thải... 

- Tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở với sự có mặt của chủ cơ sở, đại diện 

các đơn vị chuyển giao chất thải (nếu có) và các thành viên của Đoàn kiểm tra 

tại địa điểm sản xuất của cơ sở để thảo luận, đánh giá về việc hoàn thành đầy đủ 

các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.  
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- Kiểm tra năng lực các đơn vị tiếp nhận, xử lý chất thải công nghiệp, chất 

thải nguy hại của cơ sở nhập khẩu, sử dụng phế liệu. 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra và lập thành Biên bản kiểm tra.  

* Tổ chức hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường: Thành viên hội 

đồng thẩm định có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản làm cơ sở cho cơ 

quan cấp phép xem xét, quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép môi trường 

của dự án đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá 

của mình. 

*Cơ quan cấp phép lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy 

lợi, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 43 Luật Bảo 

vệ môi trường và tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan. 

5.1.3. Giai đoạn xử lý hoàn tất hồ sơ cấp Giấy phép môi trường 

- Rà soát, kiểm tra các hồ sơ đã được chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo 

kết luận của Đoàn kiểm tra và Hội đồng thẩm định;  

- Sau khi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư đã 

được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan 

cấp phép xem xét cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư 

đã được thẩm định thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan cấp 

phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư để hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp kết quả thẩm định không đủ điều kiện để cấp giấy phép môi 

trường, cơ quan cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho chủ dự án đầu 

tư. 

5.1.4. Các nội dung chi phí của hoạt động cấp Giấy phép môi trường 

Trên cơ sở nội dung hoạt động nêu trên, các nội dung chi liên quan đến 

hoạt động cấp Giấy phép bao gồm: 

* Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra:  

- Thù lao cho việc nghiên cứu và viết nhận xét của các thành viên Đoàn 

kiểm tra (05 thành viên trở lên);  

- Thù lao cho các thành viên Đoàn kiểm tra và các đại biểu tham gia khảo 

sát và tham dự phiên họp chính thức của Đoàn tại cơ sở;  

- Chi phí đi lại, lưu trú cho các thành viên Đoàn kiểm tra tại cơ sở; 

- Chi phí cho các cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Đoàn kiểm 

tra để đánh giá kết quả phân tích bổ sung và hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung. 

* Chi phí cho việc họp Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường bao gồm:  
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- Thù lao cho việc nghiên cứu và viết nhận xét của các thành viên Hội 

đồng thẩm định (05 thành viên trở lên);  

- Chi phí khác cuộc họp Hội đồng thẩm định để đánh giá hồ sơ đã được 

chỉnh sửa, bổ sung của chủ đầu tư dự án. 

* Chi khác liên quan trực tiếp đến công tác cấp Giấy phép môi trường gồm: 

+ Chi phí giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để tham 

khảo ý kiến; 

+ Chi phí chuyển hồ sơ đến các cá nhân, tổ chức liên quan, bao gồm: tiếp 

nhận, xử lý thông tin, vướng mắc trong quá trình thực hiện Giấy phép. 

5.2. Nội dung của hoạt động cấp Giấy phép môi trường đối với các dự 

án/cơ sở hoạt động và các cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ 

môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm 

quyền cấp, cấp lại Giấy phép môi trường 

Thành phần hồ sơ và việc xử lý sơ bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép 

môi trường đối với nhóm các cơ sở đang hoạt động tại mục này tương tự như đã 

nêu mục 5.1.1, 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4. Tuy nhiên, các cơ sở đã đi vào hoạt động 

trước ngày Luật có hiệu lực nên Giai đoạn triển khai các hoạt động kiểm tra thực 

tế tại cơ sở/doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm hoạt động lấy, phân tích mẫu chất thải 

phát sinh từ hoạt động sản xuất sau khi đã được xử lý đáp ứng quy chuẩn môi 

trường. Theo đó, Giai đoạn xử lý hoàn tất hồ sơ cấp Giấy phép môi trường sẽ 

bao gồm hoạt động rà soát hồ sơ, kiểm tra kết quả phân tích mẫu chất thải. 

Trường hợp kết quả phân tích mẫu chất thải không đạt QCVN, cơ quan thường 

trực cấp Giấy phép môi trường sẽ thông báo đến cơ sở/doanh nghiệp, xử lý vi 

phạm theo quy định và giám sát việc khắc phục các công trình bảo vệ môi 

trường hoặc cải thiện quy trình vận hành các công trình bảo vệ môi trường. Do 

đó, các nội dung chi phí của hoạt động cấp Giấy phép môi trường: 

* Chi phí cho việc tổ chức Đoàn kiểm tra:  

- Thù lao cho việc nghiên cứu và viết nhận xét của các thành viên Đoàn 

kiểm tra (05 thành viên trở lên);  

- Thù lao cho các thành viên Đoàn kiểm tra và các đại biểu tham gia khảo 

sát và tham dự phiên họp chính thức của Đoàn tại cơ sở;  

- Chi phí đi lại, lưu trú cho các thành viên Đoàn kiểm tra và đại biểu ở địa 

phương khác tham dự phiên làm việc của Đoàn kiểm tra tại cơ sở; 

- Chi phí cho các cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Đoàn kiểm 

tra để đánh giá kết quả phân tích bổ sung và hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung. 

- Chi phí lấy, phân tích mẫu chất thải (phụ thuộc vào đối tượng đề nghị 

cấp Giấy phép). 

* Chi phí cho việc họp Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường bao gồm:  
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- Thù lao cho việc nghiên cứu và viết nhận xét của các thành viên Hội 

đồng thẩm định (05 thành viên trở lên);  

- Chi phí đi lại, lưu trú cho các thành viên Đoàn kiểm tra và đại biểu ở địa 

phương khác tham dự phiên làm việc của Đoàn kiểm tra tại cơ sở; 

- Chi phí khác cuộc họp Hội đồng thẩm định để đánh giá hồ sơ đã được 

chỉnh sửa, bổ sung của chủ đầu tư dự án. 

* Chi khác liên quan trực tiếp đến công tác cấp Giấy phép môi trường 

gồm: 

+ Chi phí giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để tham 

khảo ý kiến; 

+ Chi phí chuyển hồ sơ đến các cá nhân, tổ chức liên quan, bao gồm: tiếp 

nhận, xử lý thông tin, vướng mắc trong quá trình thực hiện Giấy phép. 

6. Đối tượng, phạm vi áp dụng 

6.1. Đối tượng áp dụng: Căn cứ quy định nêu trên, đối tượng áp dụng 

gồm: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường; các 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường. 

6.2. Người nộp phí: Các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp 

lại Giấy phép môi trường. 

6.3. Tổ chức thu phí:  

- Cơ quan cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường 

6.4. Trường hợp miễn, giảm nộp phí: Không 

7. Mức thu phí 

7.1. Nguyên tắc xác định mức thu phí 

Nguyên tắc chỉ đạo xác định mức thu phí quy định tại Điều 8, Luật Phí và 

Lệ phí là ”đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã 

hộicủa Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch 

và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”. 

Trên cơ sở nguyên tắc chỉ đạo, mức thu phí được xác định trong Đề án 

này phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau: 

- Phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về phí và lệ phí; 

- Đảm bảo công bằng trong việc nộp phí; 

- Được tính đủ để đảm bảo ở mức tối thiểu chi trả cho tất cả các hoạt động 

cấp Giấy phép môi trường; 

- Đáp ứng được yêu cầu trước mắt và đồng thời phải thích ứng được với 

sự biến đổi có thể xảy ra trong tương lai; 
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- Phù hợp với khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí; 

- Cụ thể và dễ dàng cho việc tính toán, thu phí. 

7.2. Căn cứ xác định mức phí trong đề án này 

Căn cứ quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số    

...../2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ môi trường, 

mức phí xác định trong đề án này căn cứ các tiêu chí sau: 

- Loại hình dự án  

- Thời điểm cấp Giấy phép môi trường; 

- Hình thức: cấp/cấp lại Giấy phép môi trường; 

- Nội dung các hoạt động phải thực hiện đối với thủ tục cấp/cấp lại hoặc 

cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường: Khối lượng công việc của hoạt động xem 

xét, nghiên cứu hồ sơ, phân tích số liệu, kiểm tra thực tế; Tính phức tạp về mặt 

môi trường liên quan đến loại hình sản xuất. 

7.3. Dự kiến mức thu phí 

7.3.1. Đối với các dự án/cơ sở hoạt động khi Luật Bảo vệ môi trường 

2020 có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện  

- Mức thu thuộc thẩm quyền cấp tỉnh là 7.200.000 đồng/dự án/cơ sở 

- Mức thu thuộc thẩm quyền cấp huyện: Bằng 70% cấp tỉnh, tương đương 

là 5.040.000 đồng/giấy phép. 

7.3.2. Đối với các dự án/cơ sở hoạt động và các cơ sở đã vận hành thử 

nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 

2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp, cấp lại Giấy phép môi trường: 

- Mức thu thuộc thẩm quyền cấp tỉnh là: 27.000.000 đồng/dự án/cơ sở 

- Mức thu thuộc thẩm quyền cấp huyện: Bằng 70% cấp tỉnh, tương đương 

là: 18.900.000 đồng/giấy phép. 

( Có phụ biểu chi tiết kèm theo tại phụ lục) 

7.3.3. Phương án thu phí 

Phương án thu phí được đề xuất như sau: 

- Những tổ chức, cá nhân đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh Giấy phép 

môi trường phải nộp phí cho cơ quan thường trực thẩm định cấp Giấy phép 

- Phí được nộp đủ một lần sau khi có giấy báo nộp phí của cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường có nhiệm 

vụ tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật về tài chính hiện hành.  
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7.3.4. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí, lệ phí: 

- Việc đóng góp mang tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp giảm các chi phí phát sinh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về 

lĩnh vực môi trường do Giấy phép môi trường tích hợp các loại giấy phép như: 

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, 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. 

- Đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bù đắp một phần chi phí 

cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

7.3.5. Tỷ lệ để lại: Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào 

ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí cấp cho việc thực hiện công tác thẩm định 

Giấy phép môi trường do ngân sách nhà nước bố trí trong tổng dự toán của cơ 

quan thu phí theo quy định. 

8. Chế độ quản lý, sử dụng 

8.1. Quản lý và sử dụng phí thu được: Nguồn thu từ phí được quản lý và 

sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính. 

8.2. Chứng từ thu phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài 

chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại hóa đơn, dịch vụ, chứng từ 

thu tiền phí, lệ phí. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Quy định mức thu, chế độ thu, 

miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn 

nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị quyết số 

05/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
, 



PHỤ BIỂU  

MỨC THU PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

1. Mức thu phí đối với các dự án/cơ sở hoạt động khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành thuộc thẩm 

quyền cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường 

Đơn vị: đồng 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Định 

mức 
Thành tiền Ghi chú 

A Chi phí trực tiếp       7.182.000   

I 
Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện 

thẩm định, thu Phí 
      6.440.000   

1 

Văn phòng phẩm phục vụ thu phí, thẩm định (điện 

thoại, tem, giấy, phong bì, in, phô tô tài liệu, cặp 

đựng tài liệu, công khai thông tin..) 

Hồ sơ 1 50.000 50.000 Thực tế 

2 Kiểm tra trước khi thẩm định Giấy phép môi trường       3.820.000   

2.1 Thuê phương tiện đi lại (ô tô 7 chỗ) cái/ngày 1 2.000.000 2.000.000 Thực tế 

2.2 
Lấy ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên 

đoàn kiểm tra 

Bài viết/văn 

bản 
7 200.000 1.400.000 

Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 

03/6/2020 của UBND tỉnh 

An Giang 

2.3 

Gửi hồ sơ tài liệu cho  thành viên Đoàn kiểm tra 

qua đường bưu điện (Hồ sơ gồm Mẫu Bản nhận xét, 

Hồ sơ Giấy phép môi trường) 

Hồ sơ 7 60.000 420.000 

 

Nghị định 120/2016/NĐ-

CP ngày 23/8/2016 

 Nghị định số…./…./NĐ-
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TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Định 

mức 
Thành tiền Ghi chú 

CP 

3 Họp Hội đồng thẩm định cấp Giấy phép môi trường       2.470.000   

3.1 Chi cho đại biểu dự họp       2.300.000   

 - Chủ tịch Hội đồng người/buổi 1 550.000 550.000 
Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 

03/6/2020 của UBND tỉnh 

An Giang 

 - Phó Chủ tịch Hội đồng người/buổi 1 450.000 450.000 

 - Thành viên, thư ký hội đồng người/buổi 1 200.000 200.000 

 - Thành viên người/buổi 4 200.000 800.000 

- Đại biểu được mời tham dự người/buổi 3 100.000 300.000 

3.2 Văn phòng phẩm       270.000   

 - Nước uống cho đại biểu người 10 20.000 200.000 Nghị quyết số 

27/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang 
 - 

Văn  phòng phẩm cho thành viên Hội đồng thẩm 

định   
người 7 10.000 70.000 

II Chi khác       742.000   

1 

Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản, trang 

thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện công việc 

thẩm định, thu Phí 

  5%  I 320.000 
Nghị định 120/2016/NĐ-

CP ngày 23/8/2016 

2 

Gửi Giấy phép môi trường đã phê duyệt cho các 

đơn vị có liên quan: Bộ TN&MT; UBND cấp 

huyện. 

bộ 7 60.000 420.000 
Nghị định số…./…./NĐ-

CP 

B Trích nộp vào ngân sách nhà nước    100% A 7.182.000   

  Tổng cộng       7.182.000   

  Làm tròn       7.200.000   
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2. Mức thu phí đối với các dự án/cơ sở hoạt động và các cơ sở đã vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi 

trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thuộc thẩm quyền cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường 

 

Đơn vị: đồng 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Định mức Thành tiền Ghi chú 

A Chi phí trực tiếp       26.899.324   

I 
Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện 

thẩm định, thu Phí 
      25.270.842   

1 

Văn phòng phẩm phục vụ thu phí, thẩm định (điện 

thoại, tem, giấy, phong bì, in, phô tô tài liệu, cặp 

đựng tài liệu, công khai thông tin..) 

Hồ sơ 1 50.000 50.000 Thực tế 

2 
Kiểm tra trước khi thẩm định Giấy phép môi 

trường 
      22.650.842 21.549.638  

2.1 
Thuê phương tiện đi lại (ô tô 7 chỗ) của đoàn kiểm 

tra 
cái/ngày 1 2.000.000 2.000.000 Thực tế 

2.2 
Lấy ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên 

đoàn kiểm tra 

Bài 

viết/văn 

bản 

7 200.000 1.400.000 

Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 

03/6/2020 của UBND 

tỉnh An Giang 

2.3 Chi cho quan trắc chất lượng môi trường       18.830.842   



 19 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Định mức Thành tiền Ghi chú 

 - 
Lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường nước 

thải (11 chỉ tiêu/mẫu x 2 mẫu) 
Mẫu 2 4.296.426 8.592.852 

Quyết định 

số14/2016/QĐ-UBND 

ngày 09/03/2016 của 

UBND tỉnh; 

Thanh toán theo thực tế  

 - 
Lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường khí thải 

(08 chỉ tiêu/mẫu x 2 mẫu) 
Mẫu 2 3.843.108 7.686.216 

 - Đo độ rung (01 vị trí) Mẫu 1 251.774 251.774 

 - Đo tiếng ồn (01 vị trí) Mẫu 1 300.000 300.000 

- Xe thu mẫu và bảo quản mẫu Ngày 1 2.000.000 2.000.000 Thực tế 

2.4 

Gửi hồ sơ tài liệu cho  thành viên Đoàn kiểm tra 

qua đường bưu điện (Hồ sơ gồm Mẫu Bản nhận 

xét, Hồ sơ Giấy phép môi trường) 

Hồ sơ 7 60.000 420.000 

Nghị định 120/2016/NĐ-

CP ngày 23/8/2016 của 

Chính phủ 

Nghị định số…./…./NĐ-

CP 

3 Họp thẩm định cấp Giấy phép môi trường       2.570.000   

3.1 Chi cho đại biểu dự họp       2.300.000   

 - Chủ tịch Hội đồng người/buổi 1 550.000 550.000 
Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 

03/6/2020 của UBND 

tỉnh An Giang 

 - Phó Chủ tịch Hội đồng người/buổi 1 450.000 450.000 

 - Thành viên, thư ký hội đồng người/buổi 1 200.000 200.000 

 - Thành viên người/buổi 4 200.000 800.000 

- Đại biểu được mời tham dự người/buổi 3 100.000 300.000 

3.2 Văn phòng phẩm       270.000   

 - Nước uống cho đại biểu người 10 20.000 200.000 Nghị quyết số 
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TT Nội dung ĐVT Số lượng Định mức Thành tiền Ghi chú 

 - 
Văn  phòng phẩm cho thành viên Hội đồng thẩm 

định   
người 7 10.000 70.000 

27/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang 

II Chi khác       1.628.482   

1 

Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản, trang 

thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện công việc 

thẩm định, thu Phí 

  5%  I 1.208.482 

Nghị định 120/2016/NĐ-

CP ngày 23/8/2016 của 

Chính phủ 

2 
Gửi Giấy phép môi trường đã phê duyệt cho các 

đơn vị có liên quan: Bộ TNMT; UBND cấp huyện. 
bộ 7 60.000 420.000 

Nghị định số…./…./NĐ-

CP 

B Trích nộp vào ngân sách nhà nước    100% A 26.899.324   

  Tổng cộng       26.899.324   

  Làm tròn       27.000.000   
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