Lut Bo v môi trng (sa i) gm 16 chng, 171 iu. Lut này quy nh v hot ng bo v môi
trng; quyn, ngha v và trách nhim ca c quan, t chc, cng ng dân c, h gia ình và
cá nhân trong hot ng bo v môi trng. Lut có hiu lc thi hành t ngày 1-1-2022.
Trc ó, ni dung v i tng thc hin ánh giá s b tác ng môi trng; thm quyn thm nh báo
cáo ánh giá tác ng môi trng là ni dung c nhiu i biu quan tâm, cho ý kin ti các
phiên tho lun.
Gii trình v i tng thc hin ánh giá s b tác ng môi trng, Ch nhim y ban Khoa hc,
Công ngh và Môi trng ca Quc hi Phan Xuân Dng cho bit: y ban Thng v Quc hi
tip thu và th hin nh ti iu 29. Theo ó, ch các d án có nguy c tác ng xu n môi trng
mc cao (Nhóm I) mi phi ánh giá s b tác ng môi trng.
Phng án này gim c th tc hành chính cho nhà u t khi thc hin d án thuc i tng phi
quyt nh, chp thun ch trng u t nhng không thuc nhóm d án có nguy c tác ng xu n
môi trng mc cao. i vi các d án u t công, d án u t theo phng thc i tác công t
(PPP) hoc d án u t có ngun vn t nhân không có tác ng xu n môi trng mc cao,
nhà u t s không phi ánh giá s b tác ng môi trng. Phng án này không b sót i tng
là các d án u t có ngun vn t nhân không thuc din chp thun ch trng u t, nhng li
có nguy c tác ng xu n môi trng mc cao. Thông qua ánh giá s b tác ng môi trng,
nhà u t tránh c lãng phí v tài chính, thi gian trong trng hp d án không áp ng c
yêu cu v bo v môi trng ngay giai on này.
Quc hi biu quyt thông qua Lut Bo v môi trng (sa i). nh: Doãn Tn/TTXVN

Quy nh ti iu 29 là thng nht vi quy nh ca Lut u t, Lut u t theo phng thc i tác công t
(PPP), nhng i tng phi ánh giá s b tác ng môi trng có hp hn so vi quy nh ca Lut u
t công. Vì th, bo m tính thng nht, ti khon 3 iu 169 Lut ã sa i, b sung im g khon
2 iu 30 và khon 6 iu 31 ca Lut u t công s 39/2019/QH14.
Liên quan n thm quyn thm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trng, Ch nhim Phan
Xuân Dng nêu rõ: y ban Thng v Quc hi tip thu, chnh lý theo hng giao UBND cp
tnh ch trì, phi hp vi các b liên quan thm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trng i vi
các d án u t trên a bàn thuc thm quyn quyt nh u t ca b, c quan ngang b, tr các
d án thuc trách nhim ca B Tài nguyên và Môi trng, B Công an, B Quc phòng.
nâng cao nng lc chuyên môn ca các a phng và tng cng s phi hp, tip thu ý kin

các i biu Quc hi, Lut ã b sung ti khon 3 iu 35 trách nhim ca các b, c quan
ngang b trong quá trình phi hp vi UBND cp tnh thm nh báo cáo ánh giá tác ng
môi trng.
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