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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực môi 
trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của UBND 
tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính “Đăng 

ký xác nhận/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường” thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (theo phương án đơn giản hóa thủ tục 
hành chính năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: dự thảo văn bản thực thi, 
xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, cập nhật đầy đủ thông tin về TTHC trên 
Hệ thống một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công theo phương án đã được phê duyệt.

Điều 3. Giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết 
định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

      CHỦ TỊCH

          Bùi Văn Quang
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PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Tên thủ tục: Đăng ký xác nhận/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ 
môi trường.

2. Nội dung đơn giản hóa: cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 
10 ngày xuống còn 08 ngày (giảm 02 ngày). 

Lý do: do được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người 
để phục vụ cho công tác thẩm định.

3. Kiến nghị thực thi: 
Điều chỉnh thời gian thực hiện thủ tục Đăng ký xác nhận/Đăng ký xác nhận 

lại kế hoạch bảo vệ môi trường tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 
của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Lợi ích phương án đơn giản hóa:
- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 170.378.670 đồng/năm.
- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 165.933.750 đồng/năm.
- Chi phí tiết kiệm: 4.444.920 đồng/năm.
- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2,61 %.


