UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:2452 /SNN&PTNT-TS
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo “Quyết
định ban hành quy chế phối hợp thực hiện
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại
KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1906/BQLKKTNS&KCNTNMT ngày 17/6/2022 của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN về việc xin
ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định kèm theo Quy chế phối hợp trong công tác
quản lý và bảo vệ môi trường tại KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa; sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và
PTNT có ý kiến như sau:
1. Về dự thảo Quyết định: Tại nội dung căn cứ (trang 1), đề nghị bổ sung “Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn”.
2. Về dự thảo Quy chế:
- Tại Điều 4. Nội dung phối hợp (trang 4): đề nghị bổ sung nội dung “- Thực
hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”
- Tại khoản 1, Điều 6. Trách nhiệm của Ban quản lý (trang 5): đề nghị bổ sung
nội dung “- Thực hiện các nội dung quản lý và bảo vệ môi trường KKT khác theo
chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền.
- Tại khoản 1, Điều 10 (trang 10): Đề nghị chỉnh sửa “tổ chức thẩm định
kiểm kê khí nhà kính thuộc lĩnh vực mình quản lý đối với các dự án tại KKT,
KCN” thành “tổ chức kiểm kê khí nhà kính thuộc lĩnh vực mình quản lý đối với
các dự án tại KKT, KCN.” Lý do: Để phù hợp với quy định tại khoản 6, Điều
11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
Đề nghị Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCTS.
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