
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TTr-STNMT Đà Nẵng, ngày         tháng     năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của 

UBND thành phố ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 16/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND 

thành phố dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 

21/8/2008 của UBND thành phố ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành 

phố môi trường”, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát Quyết định số 41/2008/QĐ-

UBND ngày 21/8/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đề án “Xây 

dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” (sau đây viết tắt là Quyết định số 

41/2008/QĐ-UBND). Qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy một 

số nội dung của Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND không còn phù hợp, cụ thể: 

1. Về cơ sở pháp lý 

Các văn bản là căn cứ ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND hiện 

nay đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, cụ thể như sau: 

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 bị thay 

thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019. 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 bị thay thế bởi Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2014. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã bị thay thế bởi Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022). 

- Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính 

Phủ ban hành Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020 không còn phù hợp. Về nội dung này, hiện nay được thực 

hiện theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

DỰ THẢO 
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- Thông tư số 01/2005/TT-BKH ngày 09/3/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Định 

hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam đã bị thay thế bởi Thông tư số 

02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưu 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của chiến lược phát triển bền vững Việt 

Nam giai đoạn 2011 – 2020. 

 - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường 

không còn phù hợp. Nội dung này hiện được áp dụng theo Thông tư số 

16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

- Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của HĐND thành 

phố Đà Nẵng, khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 11, về nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2008 không còn phù hợp. 

2. Về cơ sở thực tiễn 

Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND quy 

định các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu thực hiện trong giai đoạn từ năm 2008 

– 2020. Do đó, nội dung Đề án cần điều chỉnh cho phù hợp với các chủ trương, 

nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2030. 

UBND thành phố không ban hành Đề án dưới hình thức văn bản quy 

phạm pháp luật (UBND thành phố đã ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - 

thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 1099/QĐ-

UBND ngày 02/4/2021). 

Với các lý do trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố 

ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Ban hành Quyết định nhằm bãi bỏ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND 

hiện không còn phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn, nội 

dung, nhiệm vụ, mục tiêu và thời gian thực hiện. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Việc tham mưu bãi bỏ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND phải phù hợp 

với các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại của Luật Ban hành văn bản quy 
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phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: 

1. Tiến hành rà soát Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND và lấy ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3086/STNMT-VP ngày 27/7/2021. Sở Tư 

pháp đã có 2254/STP-XDKTVB  ngày 05/8/2021, thống nhất bãi bỏ Quyết định 

số 41/2008/QĐ-UBND. 

2. Có Tờ trình số 559/TTr-STNMT ngày 30/8/2021 trình UBND về việc 

đề xuất xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và được UBND thành 

phố thống nhất kết quả xử lý tại Công văn số 6321/UBND-ĐTĐT ngày 

22/9/2021. 

 3. Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của 

UBND thành phố, dự thảo Tờ trình đề nghị bãi bỏ Quyết định. 

 4. Lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các sở, ngành, địa 

có liên quan và UBND các quận, huyện theo quy định. 

 5. Gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định tại văn bản số ......../STNMT-

VP ngày ..../..../2021 và Sở Tư pháp đã có báo cáo thẩm định số ....../STP-

XDKTVB ngày .. .../..../2021. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục: dự thảo Quyết định gồm có 03 Điều. 

2. Nội dung cơ bản: nội dung cơ bản của Quyết định bãi bỏ Quyết định 

số 41/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố, không đề xuất chính sách mới. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

41/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND thành phố ban hành Đề án 

“Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường”. Sở Tài nguyên và Môi trường 

kính trình UBND thành phố xem xét, quyết định./.  

 (Kèm theo: Dự thảo Quyết định; Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến 

góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bản sao văn bản góp ý của các cơ quan, 

đơn vị; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; Công văn số ......../STP-

XDKTVB ngày ......... của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo văn bản )./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (để biết); 

- Lưu: VT, VP(Thoa) 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Tô Văn Hùng 
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