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 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2022 

 

 Kính gửi:  

  - Các Sở, ban ngành tỉnh; 

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

 

Thực hiện Công văn số 33/UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông 

báo đến các cơ quan, đơn vị một số nội dung như sau: 

1. Ngày 01 tháng 01 năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

có hiệu lực thi hành và Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 39/2019/QH14 và 

Luật số 61/2020/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành. Luật mới điều chỉnh nhiều nội dung, trong đó 

có các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường. Đến thời điểm hiện nay, 

Chính phủ chưa chính thức ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm luật 2015, cụ thể: “4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn 

bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời 

hết hiệu lực” thì các cơ sở pháp lý (các nghị định, thông tư,…) quy định về trình 

tự thực hiện thủ tục hành chính không còn hiệu lực. 

Từ các quy định nêu trên và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Công văn số 33/UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2022, nay Sở 

Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan được biết tạm dừng 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường chịu sự tác 

động của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được công bố tại Quyết định số 

2139/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản 



lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thủ tục hành chính về lĩnh vực 

môi trường cấp tỉnh và cấp huyện) cho đến khi Trung ương, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành quy định, công bố thủ tục, danh mục thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực môi trường mới có hiệu lực thi hành. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan 

được biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Trung tâm CNTTTNMT (đăng website); 

- PTNMT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi cục BVMT; 

- Lưu: VT, Phú. 
(kèm theo Công văn số 33/UBND-TH  

ngày 10 tháng 01 năm 2022) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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