
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1578 /UBND-TNMT Chi Lăng, ngày  11 tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai, rà soát thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông 

thôn mới và xã nông thôn mới 

nâng cao năm 2022.  

 

Kính gửi: UBND các xã trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tại Công văn số 

1695/STNMT-BVMT ngày 05/8/2022 về việc khẩn trương triển khai, rà soát thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã thực hiện theo các văn bản UBND 

huyện đã ban hành: Công văn số 972/UBND-TNMT ngày 26/5/2022 về việc tổ 

chức triển khai các nội dung của tiêu chí và đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Công văn số 

1267/UBND-TNMT ngày 01/7/2022 về việc hướng dẫn một số nội dung thành phần 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và tài 

liệu hướng dẫn. 

Lưu ý: Khi rà soát tiêu chí 17.2 về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng 

cao các đối tượng phải có thủ tục môi trường, đề nghị xem xét, hướng dẫn các chủ 

dự án, cơ sở thực hiện theo các quy định về thủ tục môi trường đối với dự án mới 

và dự án đã triển khai nhưng chưa có thủ tục về môi trường theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (Như đối 

tượng phải có thực hiện đánh giá tác động mô trường theo quy định tại Điều 30 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Đối tượng phải có Giấy phép môi trường theo 

quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Đối tượng Đăng ký môi 

trường theo quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Đối tượng 

miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP,...các quy định về điều khoản chuyển tiếp và các nội dung quy định khác). 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở TN&MT tỉnh; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, CTS. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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