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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2010/Qð-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong
lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 21/2008/Nð-CP về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy ñịnh chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;
Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ
quan hành chính Nhà nước tại ñịa phương;
Căn cứ Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài Nguyên
và Môi trường về việc hướng dẫn ñiều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, ñăng ký,
cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường hướng dẫn về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi
trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc ban hành Quy ñịnh trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính
trong các lĩnh vực ñất ñai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường
theo cơ chế một cửa trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận;

