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V/v đề nghị góp ý dự thảo  

Quyết định ban hành Quy định về 

khuyến khích, tổ chức thực hiện 

xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh 

doanh và vận hành các công trình 

hạ tầng bảo vệ môi trường đối với 

cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

 

    Kính gửi:      

                     - Cục Công Thương địa phương; 

                     - Tổng cục Môi trường; 

                     - Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

                     - UBND các huyện, thành phố. 
  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết 

định số 71/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về việc Ban hành Danh mục xây dựng 

quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022. Theo đó, tại Số thứ tự 34 của 

Danh mục giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh “Quyết định ban hành 

quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh 

doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 

52 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành quy định về 

khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận 

hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. Thực hiện nội dung về lấy ý kiến đối với dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 120, Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015, Sở Công Thương đề nghị:  

- Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), Tổng cục Môi 

trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố quan tâm phối hợp tham gia góp ý đối với dự thảo nêu 

trên.  

- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Quyết 

định trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để các tổ chức, cá nhân tham gia góp 

ý.   

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Công Thương Ninh Thuận trước ngày 

25/8/2022 để tổng hợp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định. 
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Sau thời gian này, nếu Sở Công Thương không nhận được văn bản góp ý của 

Quý cơ quan, đơn vị được xem như thống nhất với dự thảo.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của Cục Công Thương địa 

phương, Tổng cục Môi trường, các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố./. 

 (Đính kèm dự thảo Quyết định; dự thảo Tờ trình của Sở Công Thương 

gửi UBND tỉnh ban hành Quyết định)  

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Sở TTTT (đăng Website của tỉnh);  

- VP Sở (đăng website của Sở); 

- GĐ Sở; (b/c) 

- Lưu: VT, CN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   

 

Đạo Văn Rớt 
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