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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với 

Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 26/02/2021 về việc xử lý những khó khăn, 

vướng mắc của ngành tài nguyên và Môi trường. Theo đó Thường trực thống 

nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

“Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND”; 

Lý do, theo quy định tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị 

thực hiện thu, nộp và quản lý sử dụng Phí Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường; Chi cục 

Quản lý đất đai là đơn vị thực hiện thu, nộp và quản lý sử dụng phí Thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, 02 cơ quan này đã 

thực hiện giải thể, sáp nhập về Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 01/2021. 

Do đó, nhằm tạo điều kiện cho việc thu, nộp các loại phí trên được liên 

tục và kịp thời trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh 

nghiệp được kịp thời; Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo xong Nghị quyết 

Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND. 

Căn cứ  khoản 1, Điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 quy định: 

“Điều 120. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết 

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng 

tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý 

kiến. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo Nghị quyết quy định các loại 

phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo 

luật định. 

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:  



- Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 478A, Mậu Thân, khóm 3, 

phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

- Điện thoại: 02943.840.280 

Rất mong sự hỗ trợ quý cơ quan, nhằm giúp Sở Tài nguyên và Môi 

trường hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BLĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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