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Hả Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số diều của Luật Bảo vệ môi trirờng

Căn cử Luật Tổ chức Chính phù ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
hô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chỉnh phũ vá Luật Tô chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ mỏi trường ngày 17 tháng I ì năm 2020;

Cặn cử Luật Đẩu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Cấn cứ Luật Ngân sảch nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Tàỉ nguyên và Mói trường;

Chính phù ban hành Nghị đinh quy định chi tiết một so điều cũa Luật Bào 
vệ môi trường.

Chiromg I 
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm ví điều chính

Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 9; khoản 5 Điều 13; khoản 4 
Điều 14; khoản 4 Điều 15; khoản 3 Diều 20; khoản 4 Điều 21; khoản 4 Điều 23; 
khọản 2 Điều 24; khoản 3 Điều 25; khoản 7 Diều 28; khoản 7 Đỉều 33; khoản 7 
Điều 37; khoản ớ Điều 43; khoản 6 Diều 44; khoản 5 Điều 46; khoản 8 Diều 49; 
khoản 6 Diều 51; khoản 4 Điều 52; khoản 4 Điều 53; khoản 5 Điều 54; khoản 5 
Điều 55; khoản 7 Điều 56; khoản 3 Điều 59; khoản 5 Diều 61; khoán 1 Điều 63; 
khoăn 7 Điều 65; khoản 7 Điều 67; điểm d khoản 2 Điều 69; khoẺin 2 Điều 70; 
khoản 3 Điểu 71; khoản 8 Điều 72; khoản 7 Điều 73; khoăn 4 Điều 78; khoản 3, 
khọãn 4 Diều 79; khoán 3 Diều 80; khoản 5 Điều 85; khoản 1 Diều 86; khoản 1 
Điều 105; khoản 4 Điều 110; khoăn 7 Dicu ill; khoản 7 Diều 112; khoản 4 Điều 114; 
khoản 3 Điều 115; dỉểm a khoản 2 Điều 1 16; khoản 7 Điểu 121; khoản 4 Điều 131; 
khoản 4 Điều 132; khoản 4 Điều 135; khoản5 Điểu 137; khoản 5 Điều 138; khoản 2 
Điều 140; khoăn 5 Điều 141; khoan 4 Điều 142; khoản 3 Điều 143; khoán 5 Điều 144; 
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khoản 4 Điều 145; khoản 2 Điều 146; khoàn 7 Điều 148; khoản 5 Điều 149; khoản 5 
Điều 150; khoán 3 Điều 151; khoán 4 Điều 158; khoản 6 Điều 160; khoản 4 Điều 167; 
khoản 6 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường về báo vệ các thành phần môi trường; 
phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động mòi 
trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ mòi trường trong hoạt 
động sản xuât, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một sô lĩnh vực; quàn 
lỷ chất thài; ưách nhiệm tải che, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản 
xuất, nhập khẩu; quan ưấc môi trường; hộ thống thông tin, cơ sờ dữ liệu về môi 
trường; phòng ngừa, ứng phó sự co môi trường, bồi thường thiệt hại về môi 
trường; công cụ kinh tế và nguôn lực bảo vệ mòi trường; quân lỷ nhà nước, kiêm 
ưa, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyển về bào vệ môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia 
đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 
Nghị định này trên lành thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao 
gồm đất liền, hài đào, vùng biển, lòng đât và vùng ười.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thông thu gom, thoát nước mưa của cơ sở sản xuât, kinh doanh, dịch 
vụ gồm mạng lưới thu gom, thoát nước (đường ống, hố ga, cống, kênh, mương, 
hồ điều hòa), các trạm bơm thoát nước mưa và các công trình phụ trợ khác 
nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, chổng ngập úng.

2. Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải của cơ sở sàn xuất, kinh doanh, 
dịch vụ gom mạng lưới thu gom nước thài (dường ông, hố ga, công), các trạm 
bơm nước thãi, các công trình xứ lý nước thải và các công trình phụ trợ khác 
nhằm mục đích thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thải sau xử lý vào môi 
trường tiếp nhận.

3. Công trinh, thiết bị xử lý chất thài tại chỗ là các công trinh, thiết bị được 
sản xuất, lap ráp sẵn hoặc được xây dựng tại chỗ để xừ lý nước thải, khí thài 
cùa cơ sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình; công viên, khu vui 
chơi, giải trì, khư kinh doanh, dịch vụ tập trung, chợ, nhà ga, ben xe, bển tàu, 
bến cảng, bến phả và khu vực công cộng khác; hộ gia đình, cá nhân có phát 
sinh nước thãi, khí thải phải xử lý theo quy dịnh cúa pháp luật vê bảo vệ 
môi trường.

4. Nước lảm mát là nước phục vụ mục đích giải nhiệt cho thiêt bị, máy 
móc trong quá trình sàn xuât, không tiêp xúc trực tiêp với nguyên liệu, vật liệu, 
nhiên liệu, hóa chất sừ dụng trong các công đoạn sản xuất.
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5. Tự xử lý chất thải là hoạt động xử lý chất thài do chu nguồn thải thực 
hiện trong khuôn viên cơ sờ phát sinh chất thải bằng các hạng mục, dây chuyền 
sàn xuất hoặc còng trinh bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường.

6. Tái sừ dụng chất thài là việc sử dụng lại chất thải một cách trực tiêp 
hoặc sử dụng sau khi đã sơ chế. Sơ chế chất thải là việc sử dụng các biện pháp 
kỹ thuật cơ - lỵ đơn thuần nhầm thay đổi tinh chất vật lý như kích thước, độ 
ẩm. nhiệt độ dề tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân loại, lưu giữ, vận chuyến, 
tái sứ dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý nhằm phoi trộn hoặc tách riẻng các thành 
phần cũa chất thải cho phù hợp với các quy trinh quàn lỷ khác nhau.

7. Tái chế chất thải là quá trinh sử dụng các giãi pháp công nghệ, kỹ thuật 
đề thu lại các thành phần có giá tạ từ chất thái.

8. Xừ lý chất thài là quá trinh SỪ dụng các giải pháp còng nghệ, kỹ thuật 
(khác với sơ chê) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đôt, tiêu hủy, chôn 
lấp chất thải và các yểu tố có hại ưong chat thài.

9. Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất được thải ra từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

10. Chất thài rắn thông thường là chất thài rắn không thuộc danh mục chất 
thải nguy hại và không thuộc danh mục chẩt thải công nghiệp phải kiêm soát 
cỏ yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thài nguy hại.

11. Chất thài rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thài sinh hoạt) lá chất thải rãn 
phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

12. Chất thãi công nghiệp là chất thãi phát sinh từ hoạt động sàn xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, trong đó bao gồm chất thái nguy hại, chât thải công nghiệp phải 
kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thưởng.

13. Vi nhựa trong sản phẩm, hàng hỏa là các hạt nhựa rắn, không tan trong 
nước có đường kính nhỏ hơn 05 inm với thành phần chính là polyme tổng hợp 
hoặc bán tổng hợp, được phổi trộn có chủ đích trong các sản phâm, hàng hóa 
bao gồm: kem đánh răng, bột giặt, xà phòng, mỹ phàm, dầu gội đầu, sừa tăm, 
sữa rữa mặt và các sàn phâm tây da khác.

14. Sân phàm nhựa sử dụng một làn là các sản phẩm (trừ sàn phẩm gắn kèm 
không thế thay the) bao gồm khay, hộp chứa đựng thực phẩm, bát, đũa, ly, cốc, dao, 
thìa, dĩa, ống hút, dụng cụ ăn uổng khác có thành phần nhựa được thiết kể và đưa 
ra thị trường với chù đích để sử dụng một lần trước khi thài bõ ra môi trường.

15. Bao bì nhựa khó phân hủy sinh học là bao bì có thành phần chính lả 
polyme có nguồn gốc từ dầu mò như nhựa Polyme Etylen (PE), Polypropylen 
(PP), Polyme Styren (PS), Polyme Vinyl Clorua (PVC), Polyethylene 
Terephthalate (PET) và thường khó phân hủy, lâu phân hủy trong môi trựờng 
thải bõ (môi trường nước, môi trường dất hoặc tại bãi chôn lap chất thãi rãn).
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16. Khu bảo tồn thiên nhiên bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên 
nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cánh và khu bảo vệ cành quan được xác lập theo 
quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thùy sản.

17. Hàng hoá môi trường là còng nghệ, thiết bị, sản phẩm được sử dụng 
dê bảo vệ môi trường.

18. Hệ thống thông tin môi trường là một hệ thống đồng bộ theo một kiến 
trúc tổng thể bao gồm con người, máy móc thiết bị, kỹ thuật, dữ liệu và các 
chương trình làm nhiệm vụ thu nhận, xừ lý, lưu trừ và ỊDhân phôi thông tin về 
môi trường cho người sử dụng trong một môi trường nhất định.

19. Hạn ngạch xà nước thải là tải lượng của rừng thông sổ ò nhiễm có thể 
tiẽp tục xá vào môi trường nước.

20. Nguồn ỏ nhiễm điểm là nguồn thải trực tiếp chất ô nhiễm vào mỏi 
trường phâi được xừ lý và có tính chât đơn lẻ, có vị trí xác định.

21. Nguồn ô nhiễm diện là nguồn thải chất ô nhiễm vào môi trường, có 
tính chât phân tán, không có vị trí xác định.

22. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải là cơ sờ có hoạt động xử lý 
chất thài (bao gom cà hoạt động tái chê, đồng xứ lý chât thái) cho các hộ gia 
đinh, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sàn 
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Chưomg II
BẢO VỆ CÁC THÀNH PHAN MÔI TRƯỜNG VÀ 

DI SẢN THIÊN NHIÊN

Mục 1 
BẢO VỆ MÔI TRƯ ỜNG NƯ ỚC

Điều 4. Nội dung kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt

Nội dung chính của kê hoạch quản lý chầt lượng nước mặt được quy định 
tại khoan 2 Điều 9 Luật Bào vệ môi trường. Một sô nội dung được quy định chi 
tiết như sau:

1. Vè đánh giá chàt lượng môi trưừng nước mặt; xác định vùng bảo hộ vệ 
sinh khu vực lây nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt; xác định 
khu vực sinh thúy: -

a) Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ 
giai đoạn toi thiểu 03 năm gần nhất;

b) Tổng họp hiện trạng các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lay nước sinh 
hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, nguồn sinh thùy đã dược xác định theo 
quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

I ích văn bản luậ: I



5

2. về loại và tổng lượng chất ô nhiễm thải vảo mỗi trường nước mặt:

a) Kết quà tồng hợp, đánh giá tổng tái lượng cùa từng chất ô nhiễm được 
lựa chọn đế đánh giá khả năng chịu tải đối với môi trường nước mặt từ các 
nguồn ô nhiễm điềm, nguồn ô nhiêm diện đã được điều tra, đánh giá theo quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Rảo vệ môi trường;

b) Dự bảo tỉnh hỉnh phảt sinh tải lượng □ nhiễm từ các nguồn ô nhiễm 
điểm, nguồn ô nhiễm diện trong thời kỳ của kê hoạch.

3. về đánh giá khả nâng chịu tải, phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải:

a) Tống hợp kết quả đánh giá khá nãng chịu tải cúa môi trường nước mặt 
trên cơ sở các kết quả đã có trong vòng tối đa 03 năm gần nhất và kết quá điêu tra, 
đảnh giá bổ sung; xác định lộ trình đảnh giá khả năng chịu tải của môi trường 
nước mặt trong giai đoạn thực hiện kê hoạch quàn lý chât lượng môi trưởng 
nước mặt;

b) Phân vùng xả thải theo mục đích bảo vệ và cài thiện chất lượng mòi 
trường nước mặt trẽn cơ sớ kết quà đánh giá khả năng chịu tái của môi trưửng 
nước mặt và phân vùng môi trường (nếu có);

c) Xác định hạn ngạch xả nước thải đối với từng đoạn sông, hồ trên cơ sở 
kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và việc phàn vùng 
xả thái.

4. Dự báo xu hướng điền biến chất lượng môi trường nước mặt trên cơ sờ 
các nội dung sau:

a) Dự báo tình hình phát sinh tải lượng ô nhiễm từ các nguồn ô nhiễm 
điềm, ô nhiễm diện trong giai đoạn 05 nãm tiếp theo;

b) Kết quả thực hiện các nội dung quy định tại các khoản 1,2 vả 3 Điều này

5. về cảc mục tiêu, chỉ tiêu của kể hoạch:

a) Mục tiêu, chí tiêu về chất lượng nước mật cẩn đạt được cho giai đoạn 
05 năm đối với tùng đoạn sông, hổ cân cứ nhu càu thực tiễn về phát triển kinh 
té - xã hội, bảo vệ môi trường; mục tiêu chất lượng nước của sông, hồ nội tinh 
phải phù hợp vói mục liêu chất lượng nước của sông, hồ lièn tỉnh;

b) Mục tiêu vã lộ trinh giâm xả thải vảo các đoạn sông, hồ không còn khả 
nàng chịu tải nhằm mục tiêu cái thiện chât lượng nước, cụ thể: tồng tải lượng ô 
nhiễm cần giảm đối với từng thông sổ ô nhiễm mà môi trường nước mặt không 
còn khà năng chịu tài; phân bả lải lượng cần giảm theo nhóm nguồn ô nhiễm 
và lộ trình thực hiện.
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6. về biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt; 
giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin và quán lý ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới:

a) Các biện pháp quy dịnh tại khoản 2 Điều 7 Luật Bào vệ môi trường đối 
với đoạn sông, hô không còn khã năng chịu tài;

b) Các biện pháp, giải phốp bảo vệ các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 
nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, nguồn sinh thủy theo quy 
định cùa pháp luật về tài nguyên nước;

c) Các biện pháp, giải pháp về cơ chế, chính sách để thực hiện lộ trinh quy 
định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này;

d) Câc biện pháp, giải pháp kiểm soát các nguồn xả thải vào môi trường 
nước mặt;

đ) Thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường 
nước mật, bao gồm cà chất lượng mỏi trường nước mặt xuyên biên giới, phù 
hợp với quy hoạch tống thể quan trắc môi trường quốc gia và nội dung quan 
trắc môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tinh;

e) Cảc biện pháp, giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin về chất lượng môi 
trường nước mặt xuyên biên giới;

g) Các biện pháp, giải pháp khác.

7. về giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường nước mặt:

a) Các giải pháp về khoa học, còng nghệ xừ lý, cải thiện chất lượng môi 
trường nước mặt;

b) Các giải pháp về cơ chể, chính sách;

c) Các giải pháp về tổ chức, huy động sự tham gia của cơ quan, tổ chức, 
cộng đồng;

d) Các giải pháp công trình, phi công trình khác.

8. Tổ chức thực hiện:

a) Phàn công trách nhiệm đối với cơ quan chù tri và các cơ quan phối hợp 
thực hiện ke hoạch;

b) Cơ chế giảm sát, bảo cáo, đôn đổc thực hiện;

c) Danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên dê thực hiện các mục tiêu cùa 
kể hoạch;
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d) Cơ chể phân bổ nguồn lực thực hiện.

Điều 5. Trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi 
trường nước mặt

1. Ke hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sóng, hồ 
liên tinh cỏ vai trỏ quan trọng với phát triển kinh tể - xã hội, bảo vệ môi trường 
được ban hành đối với từng sông, hồ liên tỉnh theo quy định sau:

a) Bộ Tải nguyên và Môi trường chủ tri, phối họp với các bộ, cơ quan 
ngang bộ, ủy ban nhân dân cáp tinh có liên quan lập, phê duyệt, triển khai đề 
án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý chất tượng môi trường 
nước mặt đối vởi từng sông, hồ ỉiẻn tinh;

b) Rộ Tải nguyên vả Môi trưởng gửi dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng 
môi trường nước mặt đối với từng sông, hồ liên tinh đến ủy ban nhàn dân cấp 
tỉnh và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để lấy ý kiến bằng vãn bản; 
nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, 
trình Thù tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Hổ sơ trình Thủ tưởng Chính 
phú bao gổm: tờ trinh; dự thảo kế hoạch; dự thảo quyết định ban hành kế hoạch; 
báo cáo giai trình, tiếp thu các ý kiến góp ý; văn bản góp ý của các cơ quan cỏ 
liên quan;

c) Căn cứ yêu cầu quán lý nhà nước và đề xuất cùa ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định việc giao nhiệm vụ xây 
dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt đổi với tùng sông, hồ liên tỉnh cho 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan có liên 
quan thực hiện.

ửy ban nhân dân cấp tĩnh dược giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nách 
nhiệm của Bợ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, lẩy ý kiến và 
hoàn thiện dự thảo kế hoạch theo quy đinh tại điểm a vả điềm b khoản nảy; gửi 
hồ sơ theo quy định tại điểm b khoăn này đển Bộ Tải nguyên và Môi trường để 
xem xét, trinh Thù tướng Chỉnh phủ ban hành.

2. Kế hoạch quản lý chất lượng mồi trường nước mặt đổi với sông, hồ nội 
tinh có vaĩ trò quan trọng vớĩ phát tnển kinh tế - xã hội, bào vệ môi trường 
được xây dựng chung cho toản bộ sông, hồ nội tỉnh hoặc riêng cho từng sông, 
hồ nội tỉnh và theo quy định sau:

a) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chủ tri, phối hợp 
với các sờ, ban, ngành, ủy ban nhân dân cap huyện có liên quan lập, phẻ duyệt 
và thực hiện đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo ke hoạch quản lý chất 
lượng môi trường nước mặt sông, hò nội tỉnh;
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b) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tình gửi dự thào kế 
hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hô nội tỉnh đên các Uy 
ban nhân dân cấp huyện, các sờ, ban, ngành liên quan và cơ quan chuyền môn 
về bào vệ môi trường cấp tỉnh cùa các tình, thảnh phố trực thuộc trung ương 
giáp ranh để lấy ý kiến bằng vấn bản; nghiên cứu, tiếp thu, giải trinh các ỷ kiên 
góp ý, hoàn thiện dự tháo kế hoạch, trình ủy ban nhân dàn câp tỉnh xem xét, 
ban hành. Hồ sơ trình ủy ban nhân dân cấp tinh bao gom: tở trình; dự thảo kế 
hoạch; dự thào quyết định ban hành kế hoạch; báo cáo giải trình, tiếp thu các ý 
kiến góp ý; vẫn bán góp ỷ của các cơ quan có liên quan.

3. Việc xác định sông, hồ có vai trò quan trọng với phát triển kinh te - xã 
hội, bảo vệ môi trường được căn cứ vào hiện trạng chất lượng môi trường nước 
mặt, hiện trạng nguồn thài, nhu cầu sử dụng nguồn nước cho các mục đích phát 
triển kinh tế - xã hội, mục tiêu bảo vệ vả cải thiện chất lượng mô í trường nước 
mặt và các yêu cầu quản lỷ nhà nước về bảo vệ môi trường khác.

4. Kê hoạch quán lý chất lượng môi trường nước mặt đoi với các sông, hồ 
liên tinh phải phù hợp với quy hoạch bão vệ môi trường quôc gia. Trưởng hợp 
quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia chưa được ban hành, kế hoạch quản lý 
chất lượng môi trường nước mật đổi với các sổng, hồ liên tỉnh phải phù hợp 
với yêu cầu quản lý nhà nước vả phải được rả soát, cập nhật phù hợp với quy 
hoạch bảo vệ môi trường quổc gia khi được ban hành.

5. Kê hoạch quân lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ 
nội tính phải phù hợp vởi quy hoạch bào vệ môi trườiig quốc gia, nội dung bào 
vệ môi trường trong quy hoạch vừng, quy hoạch tình. Trường hợp quỵ hoạch 
bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bào vệ môi trường trong quy hoạch vùng, 
quy hoạch tỉnh chưa được ban hành, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 
nước mặt đoi với các sông, hổ nội tỉnh phải phù hợp với yêu cầu quân lý nhà 
nước và phải được rà soát, cập nhật phù hợp với quy hoạch báo vệ môi trường 
quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tinh khi được ban hành,

6. Ke hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mật quy định tại khoán 1 
và khoán 2 Điều này phái được xây dụng phù hợp với kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 05 năm. Trước ngày 30 tháng 6 nâm thứ tư của kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn trước, cơ quan phê duyệt kế hoạch chi đạo tổ chức tong kết, 
đánh giá việc thực hiện kế hoạch kỳ trước, xây dựng, phê duyệt kế hoạch cho 
giai đoạn tiếp theo để làm cơ sờ đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Mục 2
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Điều 6. Nội dung kế hoạch quốc gia về quán lý chất lượng môi trưòìig 
không khí

Nội dung chính của kể hoạch qưếc gia về quản lý chất lượng mâi trường 
không khi được quy định lại khoản 3 Điều 13 Luật Bảo vệ môi trường. Một so 
nội dung được quy định chi tiểt như sau:
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1. vể đánh giá công tác quăn lý, kiểm soát ô nhiễm không khí cấp quốc 
gia; nhận định các nguyên nhân chỉnh gây ố nhiễm môi trường không khí:

a) Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường không khí quốc gia trong 
giai đoạn tổi thiều 03 năm gần nhất; tông lượng phát thải gây ò nhiễm môi 
trường không khí vả phân bố phát thài theo không gian tự các nguồn ô nhiêm 
điểm, nguồn ỏ nhiễm di động, nguồn ô nhiễm diện; ảnh hưởng của d nhiễm môi 
trường không khi tới sức khỏe cộng đồng;

b) Kết quả thực hiện các chương trinh quan trắc chất lượng môi trường 
không khí, các trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trưởng không 
khí vả khí thải công nghiệp; việc sứ dụng số liêu quan trắc phục vụ còng tác 
đánh giá diễn biển và quản lý chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn 
lối thiểu 03 năm gần nhất;

c) Hiện trạng công tác quàn lý chất lượng mỏi trường không khí cấp quốc 
gia giai đoạn tối thiểu 03 năm gần nhất; các vấn đề bất cập, tồn tại trong công 
tác quản lý chất lượng môi trường không khí;

d) Nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí.

2. Mục tiêu quản lý chất lượng môi trường không khí:

a) Mục tiêu tổng thế: tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng 
môi trường không khí phù hựp với kế hoạch phát triển kinh tể - xã hội, bảo vệ 
môi trường theo kỳ kế hoạch;

b) Mục tiêu cụ thể: định lượng các chi tiêu nhàm giảm thiểu tổng lượng 
khí thải phát sinh từ các nguồn thái chính; cải thiện chất lượng mòi trường 
không khí.

3. Nhiệm vụ và giải pháp quản lý chẩt lượng môi trường không khí:

a) về cơ chế, chỉnh sách;

b) về khoa học, công nghệ nhằm cải thiện chat lượng mỏi trường không khí;

c) về quàn lý, kiểm soát chẩt lượng môi trường không khí.

4. Chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện các nhiêm vụ, giải pháp quy 
định tại khoản 3 Điều nảy,

5. Quy chế phối hụp. biện pháp quàn lý chất lượng môi trường không khí 
liên vùng, hên tình phải thể hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp phối hợp xử 
lỷ, quân lý chất lượng môi trường không khí; trách nhiệm cúa các cơ quan, tổ 
chức cỏ liên quan trong công tác quản lý chất lượng môi trường không khỉ liên 
vung, liên lỉnh, thu thập và báo cảo, công bố thông tin trong trường hợp chất 
lượng môi trường không khí bị ô nhiễm.
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6. Tổ chức thực hiện kể hoạch quốc gia về quản lý chẩt lượng môi trường 
không khí, bao gồm:

a) Phân công trách nhiệm của cơ quan chù trì và các cơ quan phôi hợp 
frong việc thực hiện kế hoạch;

b) Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đổc thực hiện;

c) Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện các nhiệm vụ. 
giải pháp cùa kế hoạch;

d) Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện.

Điều 7. Trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quốc gia về quản lý chất 
lượng môi trưòiig không khí

1. Ke hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí được 
ban hành theo quy định sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan 
ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tính có liên quan tổ chức lập, phê duyệt, tnền 
khai đề án diều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quôc gia vê quản lý 
chất lượng môi trường không khí;

b) Bộ Tài nguyên và Mói trường gừi dự thảo kể hoạch quốc gia về quăn 
lý chất lượng môi trường không khí dên ửy ban nhàn dân câp tỉnh và các bộ, 
cơ quan ngang bộ có liên quan đe lẩy ý kiến góp ý bang văn bản; nghiên cứu, 
tiếp thu, giãi trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thào kế hoạch, trình Thù 
tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Hồ sơ trình Thù tướng Chính phủ bao 
gồm: tờ trình, dự thảo kế hoạch, dự thảo quyết định ban hành ké hoạch; báo cáo 
tổng hợp, giải trình tiếp thu dự thảo kế hoạch; vãn bân góp ý của các cơ quan 
có liên quan.

2. Kê hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí phải 
phủ hợp với quy hoạch bão vệ môi trường quốc gia. Trường hợp quy hoạch bào 
vệ môi trường quốc gia chưa được ban hành, kế hoạch quốc gia về quàn lý chat 
lượng môi trường không khí phải phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về bào 
vệ môi trường và phải được rá soát, cập nhật phù hợp với quy hoạch bảo vệ 
môi trường quốc gia khi được ban hành.

3. Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí được 
xây dựng phù hợp với kề hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm. Trước ngày 
30 tháng 6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, cơ 
quan phê duyệt kế hoạch chỉ đạo tổ chức tồng kết, đánh giá việc thực hiện kế 
hoạch kỳ trước, xây dựng, phê duyệt kể hoạch cho giai đoạn tiếp theo để làm 
cơ sở đề xuất kế hoạch đau tư công trung hạn.



II

Điểu 8. Nội dung kế hoạclỉ quan lý chất lưựng môi trường không khí 
cấp tinh

Nội dung chính của kế hoạch quàn lý chất lượng môi trường không khí 
câp tính được quy định tại khoản 4 Điêu 13 Luật Bào vệ môi trường. Một sô 
nội dung được quy định chi tiết như sau:

1. về đánh giá chất ỉượng môi trường không khí ờ địa phương: hiện trạng 
chất lượng môi trường không khí khu vực đô thị, nông thôn vả các khu vực khác.

2. về đánh giá công tác quản lý chất lượng môi trường không khí; quan 
trắc môi trưởng không khí; xác định vả đánh giá các nguồn phát thài khí thãi 
chính; kiềm kê phát thải; mô hình hỏa chẩt lượng môi trưởng không khí; thực 
trạng và hiệu quả cúa các giải pháp quản lý chất lượng không khí đang thực 
hiện; hiện trạng các chương trinh, hệ thống quan trắc; tổng hợp, xác định, đánh 
giá các nguồn phát thải chính (nguồn ó nhiễm điểm, nguàn ô nhiễm di động, 
nguồn ỏ nhiễm diện); thực hiện kiểm kê các nguồn phát thải chính và mô hình 
hóa chất lượng môi trường không khí.

3. Phân tích, nhận định nguyên nhản gây ô nhiễm môi trường không khí: 
nguyên nhàn khách quan từ các yếu tổ khí tượng, thời tiết, khỉ hậu theo mùa, 
các vấn đề ô nhiễm liền tỉnh, xuyên biên giới (nếu có); nguyên nhân chủ quan 
từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội làm phát sinh các nguồn khi thải gây 0 
nhiễm không khí (nguồn ô nhiễm điểm, nguồn ỗ nhiễm di động, nguồn ô 
nhiễm diện).

4 về đảnh giá ảnh hưởng cùa ô nhiễm không khí đen sức khỏe cộng đồng: 
thòng tin, số liêu về số ca bệnh do ảnh hường cửaô nhiễm không khí (nếu có); kết 
quả đảnh giá ảnh hường của ô nhiễm không .khí tới sức khỏe người dân tại địa phương.

5. Mục tiêu và phạm vi quản lý chất lượng môi nường không khí: hiện 
trạng và diễn biến chẩt lượng môi trưởng không khí, hiện trạng công tác quân 
Lý chất lượng môi trường không khí ở địa phương.

6. Nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khi:

a) Ve cơ chế, chỉnh sách;

b) về khoa học, công nghệ nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí;

c) về quản lý. kiểm soát chat lượng môi trường không khí.

7. Tổ chức thực hiện kể hoạch quàn lý chất lượng môi trường không khi 
cap tỉnh, bao gồm:

a) Phân công trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phoi hợp 
trong việc thực hiện kế hoạch;
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b) Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện;

c) Cơ chế phân bố nguồn lực thực hiện.

8. ủy ban nhân dân cẩp tinh tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng 
môi trường không khí cấp tỉnh theo hướng dẫn kỹ thuật cùa Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.

Điều 9. Trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi 
trường không khí cấp tỉnh

1. Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khi cấp tỉnh được ban 
hành theo quy định sau:

a) Cư quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tinh chủ tri. phối hợp 
với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan lập, phê duyệt 
và thực hiện đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quán lý chất 
lượng mói trường không khí cấp tinh;

b) Cơ quan chuyên môn về báo vệ môi trường cấp tỉnh gửi dự thào kế hoạch 
quàn lý chất lượng môi trường không khí cấp tinh đến các sở, ban, ngành, Uy ban 
nhân dân cấp huyện có liên quan và cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường 
cấp tinh của các tinh, thành phô trực thuộc trung ương giáp ranh trong trường hợp 
cần thiết để lay ý kiền góp ý bang vãn bản; nghiên cửu, tiếp thu, giải trình các ỷ 
kiến góp ý, hoàn thiện dự thào kể hoạch, trình ủy ban nhân dân cấp tĩnh xem xét, 
ban hành.

Hồ sơ trình ban hành kẻ hoạch quàn lý chất lượng môi trường không khi 
cấp tình bao gồm: tờ trinh; dự tháo kế hoạch; dự tháo quyết định ban hành kề 
hoạch; báo cáo tổng hợp, giải trinh tiếp thu hoàn thiện dự thảo kế hoạch; văn 
bản góp ý của các cơ quan có liên quan.

2. Kể hoạch quân lý chất lượng môi trường không khi cấp tỉnh phải phù 
hợp với quy hoạch bào vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường 
trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Trường hợp quy hoạch bào vệ môi 
trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch 
tỉnh chưa được ban hành, ké hoạch quàn lý chất lượng môi trường không khí 
cấp tĩnh phải phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ mỏi trường và phải 
được rà soát, cập nhật phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi được ban hấnh.

3. Ke hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tình được xây 
dựng phù hựp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm. Trước ngày 30 
tháng 6 năm thứ tư cùa ke hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, cơ quan 
phê duyệt kế hoạch chỉ đạo tố chức tổng kết, đánh giả việc thực hiện kế hoạch 
kỳ trước, xây dựng, phê duyệt kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo để làm cơ sở đề 
xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn.
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Điều 10. Thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trirìmg họp chất hrợng 
môi truỉmg không khí bị ô nhiêm nghiÊm trọng

1. Trưởng hợp chẩt lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng 
do sự cổ môi trưởng, việc ứng phó sự cố môi trường được thực hiện, cheo quy 
định tại Mục 1 Chương X Luật Bảo vệ môi trường.

2. Trưởng hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nẹhiêm trọng 
không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thấm quyền theo quy 
định tại khoản 1 và khoản 3 Điểu 14 Luật Bảo vệ môi trường chi đạo thực hiện 
các biện phảp khẩn cấp sau:

a) Hạn chế, tạm dừng hoặc điều chình thời gian hoạt dộng của cơ sở sản. 
xuất có lưu lượng xả bụi, khí thài lưu lượng lớn ra môi trường và thuộc loại 
hình sàn xuẩt có nguy cơ gây ô nhiễm mòi trưởng;

b) Hạn chế, phân luồng hoạt động của các phương tiện giao thông vận tài 
đường bộ;

c) Tạm dùng hoặc điều chinh thời gian làm việc cua các cơ quan, tô chức, 
trường học;

d) Tạm dừng hoạt động tập trung đông người ờ ngoải trời.

3. Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng 
trên phạm vi bên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới theo quy định tại điềm a khoản 5 
Điều nảy, Bộ Tải nguyên và Môi trưởng báo cáo Thù tướng Chính phủ để chỉ 
đạo thực hiện các biện pháp khấn cáp quy định tại khoản 2 Điểu này. ủy ban 
nhản dản cấp tình chịu trách nhiệm to chức thực hiện các biện pháp khan cap 
trên địa bàn quàn lý theo chi đạo cùa Thù tướng Chính phủ.

4. Trường họp chất lượng môi trường không khí bị ỏ nhiễm nghiêm trọng 
trên phạm VI nội tinh theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều này, ủy ban nhân 
dân cap tính tổ chúc thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 Điều nảy.

5. Môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng được xác định như sau:

a) MÔI trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng cấp liên vùng, liên tình 
khi chỉ số chất tượng không khi Việt Nam (VN_AQI) ngày có giá trị từ 301 trớ 
lẻn theo kết quà quan trăc của các hạm quan trắc môi trường quốc gia, địa 
phương trẽn địa bản tử hai tinh, thành phố trực thuộc trung ương giáp ranh trờ 
lên trong thời gian 03 ngày liên tục;

b) Môi trường không khí bị ò nhiễm nghiêm trọng cap tinh khỉ chỉ so chất 
lượng không khí Việt Nam (VN AQI) ngày có giá trị từ 301 trở lên theo kêt 
quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường quốc gia, địa phương trên địa 
bản trong thời gian 03 ngày lien tục.
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Mục 3 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÁT

Điều 11. Trách nhiệm của CO’ quan, tỗ chức, cộng dồng dàn cư, hộ gia 
đình, cá nhân trong bảo vệ môi trưòĩig đất

1. Việc triển khai dự án đần tư, cơ sờ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp, hoạt động sản xuẩt nông nghiệp, sử dụng đất làm 
nghĩa trang, nghĩa địa, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước 
chuyên dùng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiêu tác động xẩu 
đến môi trường đất, bảo đàm không làm □ nhiễm, suy giám, thoái hóa chất 
lượng đẩt, không làm mất hoặc giâm khả năng sù dụng đất theo mục đích dà 
dược xác đinh.

2. Việc chuyển đoi đất trồng lúa sang trồng cây hàng nãm, cây lâu nãm 
hoặc trong lúa két hợp nuôi trong thủy sàn phải bảo đảm không làm ô nhiễm, 
suy thoái đất và được thực hiện theo quy định của pháp luật về đât đai.

3. Việc sừ dụng đất cho hoạt động khoảng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đo gốm phái bảo đảm không gây tác động xấu đen cảnh quan môi trường, 
càn trở dòng chày; trá lại đất đúng với trạng thái mặt đất theo yêu cầu của cơ 
quan giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 12. Khu vực phải dưọ’c điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng 
môi trường đất

1. Khu vực phải được điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường 
đat bao gồm:

a) Khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh;

b) Khu vực có khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp, kho chứa hóa chất, kho chửa thuốc bảo vệ thực vật, làng nghề đã đóng 
cừa hoặc di dời;

c) Khu vực có cơ sờ sản xuất đà đống cửa hoặc di dời thuộc một trong các 
loại hình sau: khai thác, chế biển khoáng sản độc hại, khoáng sàn kim loại; chế 
biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại; sàn xuất gang, thép, luyện kim 
(trừ cán, kéo. đúc từ phôi nguyên liệu); sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản (trừ khí 
công nghiệp), phân bón vô cơ (trừ phoi trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo 
vệ thực vật hóa học (trừ phôi trộn, sang chiết); lọc, hóa dầu; nhiệt điện (trừ sừ 
dụng khi, dầu DO); tái chế, xử lý chốt thải rắn sinh hoạt, chẩt thải rẳn công 
nghiệp thông thường, chất thài nguy hại; có công đoạn mạ, làm sạch bề mặt 
kim loại bằng hóa chất nguy hiểm: sản xuẩt pin, ắc quy;

d) Khu vực ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm thuốc bào vệ thực vật.
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2. Điều tra, đánh giá chất lượng môi trường đất bao gồm điều tra, đánh giá 
sơ bộ và điều tra, đảnh giá chi tiểt.

Điều 13. Điều tra, đánh giá, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất 
do tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm

1. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dàn cư, hộ gia đỉnh và cá nhân gây ô nhiễm 
môi trường đất có trách nhiệm thực hiện việc diều tra, đánh giá chi tiết theo quy 
định tại Điều 16 Nghị định này; xây dựng và thực hiện phương án xử lý, cải tạo 
và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất theo quy định tại Điều 17 Nghị 
định này.

2. Phương án xừ lỷ, cải tạo vả phục hồi môi trường đất phải được gửi tới 
cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tinh đe tổ chức kiêm tra, giám sát.

Điều 14. Diều tra, đánh giá, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất 
thuộc trách nhiệm của nhà nước

1. ủy ban nhân dân cấp tinh chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi 
trường cẩp tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá sơ bộ đôi với các đôi tượng quy định 
tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này; điều tra, đánh giá chi tiét, xây dựng phương 
án xừ lý, cài tạo và phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường 
đẩt do lịch sử đề lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm 
trên địa bàn theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định nãy để làm căn cứ 
lập dự án quy định tại khoản 2 Điêu này.

2. ùy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án xứ lý, cài tạo và phục hồi 
môi trường khu vực ô nhiễm môi trường đất thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này theo quy định cùa pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo việc tổ chức điều tra, đánh giá sơ 
bộ dất quốc phòng, đất an ninh theo quy định tại Điều 15; điêu tra dánli giá chi 
tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất quổc phùng, đất an ninh theo quy định tại 
Điều 16 Nghị định này; phê duyệt dự án xừ lý, cài tạo vả phục hồi môi trường 
khu vực ô nhiễm môi trường đất quốc phòng, đất an ninh đã được điều tra, đánh 
giá theo quy định tại Điều 16 Nghị định này và pháp luật về ngân sách nhả nước.

4. ủy ban nhàn dân cấp tình, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giri Bộ Tài 
nguyên và Môi trường kết quả thực hiện xử lý, cải tạo và phục hổi môi trường 
đoi với đối tượng quy định tại khoán 2 và khoản 3 Điều này.

5. Khuyến khích việc đa dạng hóa nguồn vốn để xử lý, cài tạo và phục hồi 
môi trường dất theo quy định cùa pháp luật.

Điều 15. Điều tra, đánh giá so bộ chất lưọng môi trường đất

1. Việc diều Ua, đánh giá sơ bộ khu vực đất quy định tại khoản 1 Diều 12 
Nghị định này nhầm đánh giá, phát hiện các chất gây ổ nhiễm cỏ hàm lượng vượt 
quy chuân kỹ thuật môi trường vê chất lượng đất, nguyên nhân, đôi tượng gây ra 
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ô nhiễm môi trường. Kết quà điều tra, đánh giá sơ bộ là căn cứ đê xác định, khoanh 
vùng và quản lý các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đât, khu vực ô nlìíễm 
môi trường đất theo quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 17 Luật Bào vệ môi trường.

2. Nội dung điều tra, đánh giá sơ bộ bao gồm:

a) Tồng hợp, rà soát tài liệu liên quan đen khu vực đất cần thực hiện điêu 
tra, đánh giá;

b) Khảo sát hiện trường khu vực ô nhiễm môi trường đất;

c) Tiến hành lẩy mẫu, phân tích mẫu dể xác định hàm lượng các chất ô 
nhiễm, nguồn ổ nhiễm và sơ bộ đảnh giá, phân loại mức độ ô nhiễm;

d) Lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ theo mẫu do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành.

3. Càn cử kết quả điều tra, đánh giá sư bộ, cơ quan quy định tại khoán 4 
Điều này có trách nhiệm:

a) Công bố thong tin và khoanh vùng sơ bộ khu vực ô nhiễm để tiến hành 
điêu ưa, đánh giá chi tiêt;

b) Công bố thông tin và khoanh vùng khu vực đẩt cỏ nguy cơ ô nhiễm để 
theo dõi, giám sát.

Diều 16. Điều tra, đánh giá chỉ tiết khu vực ô nhiễm môi trường đẩt

1. Việc điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất nhằm 
xác định các chất ô nhiễm tồn lưu, hàm lượng chất ô nhiễm tồn lưu; nguồn ô 
nhiễm tồn lưu; phân loại mức độ, quy mô, phạm vi tác động của ô nhiễm đến 
môi trường; đề xuất biện pháp xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường.

2. Nội dung điều ưa, đánh giá chi tiết bao gồm:

a) Lập kế hoạch chi tiết khảo sát thực tể hiện trường;

b) Điều tra, khảo sát, lấy mầu chi tiết tại hiện trường theo phạm vi phân 
bố hàm lượng của chất ô nhiễm tồn lưu: phân tích, đánh giá chĩ tiết, xác định 
thành phần, tính chất chất gây ô nhiễm tồn lưu, mức độ, quy mô và tác động 
ành hưởng đến môi trường;

c) Xây dựng bàn đồ khu vực ô nhiễm môi trường đất với các thông tin ve 
chất gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, phạm vi ô nhiễm;

d) Lập báo cáo kết quả điểu tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi 
trường đất theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
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3. Kết quà điều tra, đánh giá chi tiết là căn cứ để xây dựng phương án xử 
lý, cải tạo vả phục hồi môi trường vả xác định trách nhiệm xử lý, cảĩ tạo vả 
phục hôi khu vực ổ nhiễm môi trường đât.

4. Bộ Tài nguyên vả Môi trường hướng dẫn kỳ thuật về cách thức, phương 
pháp, mạng lưới lấy mẩu phân tich sơ bộ, chi tiêt chât lượng môi trường đât tại 
hiện trường.

Điều 17. Xử lý, cải tạo và phục hòi môi trường

1. Việc xữ lý, cải tạo và phục hoi môi trường khư vực ô nhiễm môi trường 
đất căn cứ vào báo cáo kết quả điểu tra, đánh giá sơ bộ, điều tra, đánh giá chi 
tiết quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này và phương án xử lý, cải tạo 
và phục hồi mỏi trường.

2. Nội dung chính của phương án xử lý, cải tạo vả phục hồi môi trường 
bao gôm:

a) Thông tin chưng về khu vực ô nhiễm mỏi trường đất;

b) Kết quả điều tra và đánh giá múc độ ô nhiễm cùa khu vực ô nhiễm môi 
trường đất,

c) Lựa chọn phương thức xử lý tại chồ hoặc vận chuyển đến địa điểm xử 
lý theo quy định;

d) Công trinh, biện pháp kỹ thuật, công nghệ giâm thiều hoặc loại bò các 
chất gây ô nhiễm tồn lưu tại khu vực ô nhiễm môi trường đẩt; bảng so sảnh các 
biện pháp kỳ thuật, kèm theo các phân tích để lựa chọn phương án toi ưu;

đ) Lộ trình và kế hoạch thực hiện phương án xử lý ô nhiễm;

e) Giám sát, kiêm soát trong và sau xử lý.

3. Sau khi hoàn thành việc xừ lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất, đoi 
tượng quy dinh tại khoản 1 Điều ỉ3 Nghị định này cỏ trách nhiệm bảo cáo cơ 
quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh về kết quâ xử lý, cải tạo và 
phục hồi môi trường đất.

4. Đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử đe lại hoặc không 
xác định được tố chức, cá nhàn gáy ô nhiễm, sau khi hoàn thành việc xử lý, cải 
tạo và phục hồi môi trường đất, ủy ban nhân dân cáp tinh cống bố hoặc ủy 
quyền cho cơ quan chuyên môn về bão vệ mỏi trường cấp tinh công bố thông 
tin cho cộng đồng về kết quả xử lý, cãi tạo và phục hồi.

5. Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành biểu mẫu phương án 
xừ lý, cải tạo và phục hồi môi trường quy định tại khoản 2 Điểu nảy.

6. Bộ Nông nghiệp vả Phát triển nòng thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng 
dẫn thực hiện các {ệiâi pháp, tiên bộ kỳ thuật trong sàn xuất nông nghiệp để bảo 
vệ, cải tạo, phục hôi vả nâng cao độ phì đât nông nghiệp.

1 ích vãn bản I
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Điều 18. Ke hoạch xù' lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi 
trường đất đặc biệt nghiêm trọng

1. Bộ Tài nguyên và Mòi trường chù tri, phoi hợp với các bộ, cơ quan 
ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan xây dựng, trình Thù tướng 
Chính phủ ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi 
trường đất đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại điẻm c khoán 1 Điêu 19 Luật 
Bâo vệ môi trường; to chức thực hiện các nội dung của kế hoạch được phân 
công; theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện kê hoạch.

2. Nội dung của kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi 
trường đất đặc biệt nghiêm trọng bao gồm:

a) Dánh giá tồng quan về hiện trạng ô nhiễm môi trường đất; nhận định 
các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường đất; các vấn đề bất cập, tôn tại 
và nguyên nhân trong công tác quán lý chẩt lượng môi trường đất;

b) Xác định mục tiẽu tồng thê và mục tiêu cụ thể của kế hoạch xử lý, câi 
tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng, phù 
họp với kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội 05 năm cùa quôc gia;

c) Đe xuất các nhiệm vụ và giải pháp đe thực hiện xử lý, cải tạo và phục 
hồi các khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng;

d) Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên đe thực hiện các nhiệm vụ và 
giải pháp;

đ) Bố trí nguồn kinh phí đế thực hiện kế hoạch;

e) Tổ chức thực hiện, bao gồm: trách nhiệm của cơ quan chù trì và các cơ 
quan phối hợp; cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện; cơ che phân bo 
nguồn lực thực hiện.

3. Căn cứ vào kết quả điều tra, định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, 
ủy ban nhân dân cấp tinh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, gửi báo cáo 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục các khu vực ô nhiễm môi trường 
đất dặc biệt nghiêm trọng theo mẩu do Bộ Tài nguyên vả Môi trường quy định.

Mục 4
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DT SẢN THIÊN NHIÊN

Điều 19. Tiêu chí, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xác lập, công nhận 
di sản thiền nhiên khác quy định tại Luật Bảo vệ môi trường

1. Việc xác lập, công nhận di sản thiên nhiên quy djnh tại điềm c khoản 1 
Điều 20 Luật Báo vệ môi trường căn cứ vào một trong các tiêu chí quy định tại 
khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường và được đánh giá theo mức độ ành 
hưởng tích cực, có ý nghĩa đối với cộng đồng, địa phương, quốc gia, khu vực, 
toàn cầu. Tiêu chí đối với một sổ đổi tượng di sản thiên nhiên cụ thể được quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
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2. Khu dự trừ sinh quyển là khu vực đáp ứng tiêu chí có giá trị đa dạng 
sinh học đặc biệt cần bảo tồn theo quy định tại điểm b khoán 2 Điều 20 Luật 
Bảo vệ môi trường vả được quy định chi tiểt như sau:

a) Khu vực tập hữp cảc hệ sinh thái có tính đại diện cho một vùng đìa lý 
sinh vật;

b) Có ranh giới rõ ràng để thực hiện phân vùng quản lý theo quy định tại 
Nghị định này và bảo đảm triển khai các hoại động, xây dựng, thí diêm mô hình 
kêt hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học, sù dụng dịch vụ hệ sinh thái, phát triển 
kinh tể xã hội bển vững, hỗ trợ thúc đầy nghiên cứu khoa học - công nghệ, 
tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo tền thiên nhiên và đa dạng 
sinh học.

3. Công viên địa chất là khu vực đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường vả được quy định chi tiêt như sau:

a) Có ranh giới địa lý, hành chính rõ ràng, liền khoảnh, trong đó chứa đựng 
một tập hợp các di sàn địa chất cồ giá trị khoa học, giáo dục và kinh tế;

b) Có các đặc điểm nổi bật, dộc đáo, mình chứng cho các quá trình địa 
chất quan trọng trong lịch sừ tiến hóa, phát triển cùa Trái đất, đồng thời là nơi 
hội tụ các giả trị về thiên nhiên, đa dạng sinh học và được nghiên cứu, đảnh 
giá, bảo tồn và khai thác, sừ dụng một cách tổng thế, bển vững.

4. Trình tự, thủ tục xác lập, công nhận di sán thiên nhiên khác như sau:

a) Tổ chức điểu tra, đanh giả khu vực dự kiến xác lập di sản thièn nhiên khác;

b) Xây dựng dự án xác lập di sản thiên nhiên;

c) Tổ chức lấy ý kiên của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tham vẩn 
cộng đồng về dự án xác lập di sàn thiên nhiên;

Đối với di sản thiên nhiên có ranh giới thuộc địa bàn tử 02 tinh, thành phổ 
trực thuộc trung ương trở lên, Bộ Tảỉ nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiên 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dàn cap tỉnh có liên quan;

d) Tổ chửc tham định hồ sơ dự án xác lập di sản thiên nhiên;

đ) Hoàn thiện hồ sơ trinh cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận di 
sàn thiên nhiên.

5. Trách nhiệm lập, thẩm định dự án xác lập và thẩm quyền công nhận di 
sản thiên nhiên khác

a) Đối với di sản thiên nhiêu câp tình theo quy định tại diêm a khoản 4 
Điều 21 Nghị dịnh này:
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ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng dự án xác lập, tổ chức thẩm 
định và công nhận di sản thiên nhiên cấp tinh trên địa bàn quản lý; khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng đề xuất xác lập di sản thiên nhiên theo 
quy định tại điểm này.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án 
xác lập di sàn thiên nhiên cấp tỉnh gồm đại diện ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các 
sở, ban, ngành có liên quan, úy ban nhân dân cấp huyện cỏ ranh giới thuộc di 
sân thiên nhiên và các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các lình vực cỏ liên quan;

b) Đối VỚI di sản thiên nhiên cấp quốc gia theo quy định tại điêm b khoản 4 
Điều 21 Nghi định này:

ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng dự án xác lập di sàn thiên 
nhiên cấp quốc gia trên địa bàn quản lý và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận di sản thiên nhiên cấp 
quốc gia;

Bộ Tài nguyẻn và Môi trường chú trì, phối hựp với ửy ban nhân dân cấp 
tỉnh tồ chức xây dựng dự án xác lập, tham định và trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt, công nhận di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn từ 02 lỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương trở lên hoặc nắm trên vùng biển chưa xác định được trách 
nhiệm quàn lý hành chính cùa ủy ban nhàn dân cấp tĩnh;

Hội đồng thẩm định gồm các thành viên là đại diện cùa Bộ Ngoại giao, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 
bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, đại diện úy ban nhân dân các tình, thành 
phố trực thuộc trung ương có ranh giới diện tích khu vực được đề cừ di sản 
thiên nhiên và một sổ tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học về các lĩnh vực cỏ 
liên quan.

6. Hồ sơ và nội dung thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên khác

a) Hồ sơ tham đinh dự án xác lập di sán thiên nhiên bao gồm: báo cáo dự 
án xác lập di sản thiên nhiên; văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan đối 
với dự án xác lập di sản thiên nhiên; vàn bản đề nghị thẩm định dự án xác lập 
di sản thiên nhiên;

b) Nội dung thẩm định dự án xác lập di sản thiên nhiên bao gồm: mức độ 
đáp ửng các tiêu chí xác lập di sàn thiên nhiên; vị trì địa lý, ranh giới và diện 
tích di sân thicn nhiên, các phân vùng quản lý di sàn thiên nhiên; mục tiêu quản 
lý di sản thiên nhiên; nội dung quản lý và ke hoạch bảo vệ môi trường di sản 
thiên nhiên; mô hình tổ chức quản lý; nguồn lực quản lý và tổ chức thực hiện 
quản lý di sản thiên nhiên.
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7. Bộ Tài nguyên vả Mòi trường ban hành các mẫu bỉểu về vần bản đề 
nghị thẩm định và báo cáo dụ án xác lập di sản thiên nhiên khác quy định íại 
điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trưởng; hướng dẫn kỳ thuật lập, công 
nhận di sản thiên nhiên khác quy định tại Điều này.

Điểu 20. Trinh tự, thủ tục và thẩm quyền đe củ công nhận di sản thiên 
nhiên được tơ chức quốc tể công nhận

1. Ban quản lý (nếu cỏ) hoặc lổ chức được giao quàn lý di sản thiên nhiên 
lập hồ sơ đề nghị tồ chức quổc tế cõng nhận danh hiệu quốc tế và trinh cơ quan 
có thâm quyên xem xét, thâm định theo quy định tại Điều này.

Việc hướng dẫn kỹ thuật, thẩm định và đề cử công nhận di sàn thiên nhiên 
được tồ chức quốc tể công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Di sán 
vãn hỏa thực hiện theo quy định của pháp luật về di sán vãn hóa.

2. To chức thẩm định và trình phê duyệt chủ trương để cử di sàn thiên 
nhiên được tô chức quốc tế công nhận:

a) Đổi vời di sản thiên nhiên nằm ưên địa bàn 0 ĩ tính, thành phố trực thuộc 
trung ương: hồ sơ được gửi đến ủy ban nhân dân cấp tỉnh đế xem xét, gửi Bộ 
Tài nguyên và Môi trường lổ chức thẩm định.

Trưởng hợp di sản thiên nhiên nầm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phổ trực 
thuộc trung ương trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách 
nhiệm quản lý hành chinh của Uy ban nhân dân cẩp tỉnh, Ban quân lý hoặc tô 
chức được giao quản lý di sản thiên nhiên trinh Bộ Tài nguyên và Môi trường 
thẩm định sau khi có văn bản đồng thuận cùa ủy ban nhân dân cấp lỉnh có ranh 
giới thuộc di sản thiên nhiên đề cử;

b) Hội đồng thầm định gồm các thành viên là đại diện của Bộ Ngoại giao, 
Bộ Văn hỏa, Thể thao vả Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 
bộ, cơ quan ngang bộ có hên quan, đạĩ diện Uy ban nhân dân câp tỉnh nơi đê 
cử di sản thiên nhiên, đại diện một số tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học về các 
lĩnh vực có liên quan;

c) Nội dung thâm định bao gồm: việc đáp ứng các tiêu chí đối với di sản 
thiên nhiên đề cừ danh hiệu quốc tể; vị trí địa lý, ranh giới và diện tích di sán 
thiên nhiên, các phân vùng di sản thiên nhiên; mục tiêu quản Lý di sản thiên 
nhiên; nội dung quân lý và kể hoạch bảo vệ mòi trường di sản thiên nhiên; mô 
hình tô chức quân lý; nguồn lực quàn lý vả tồ chức thực hiện quản lý di sản 
thiên nhiên sau khi được công nhân;

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
hoàn thiện hồ sơ sau họp Hội đồng thẩm định vả trình Thù tướng Chinh phủ 
phê duyệt chủ trương đề cử tẻ chức quốc tế công nhận danh hiệu quốc tể đối 
với di sản thiên nhiên.
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3. Sau khi được Thủ tướng Chính phú phê duyệt chủ trương, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Ngoại giao, ủy ban nhân dằn cấp tinh 
hoàn thiện và gửi hồ sơ đề cử công nhận theo quy định cùa tô chức quôc tê.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trưởng hướng dẫn kỹ thuật việc đề cù, công nhận 
danh hiệu quôc tế đổi với di sản thiên nhiên của Việt Nam theo quy định của 
các tổ chức quổc tế; chỉ định đầu mổi thông tin, liên lạc với các tổ chức quốc 
tế để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật về quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học đối với di sản thiên nhiên được tổ chức quốc tế công nhận.

Điều 21. Điều tra, đánh giá, quản lý và báo vệ môỉ trường di sản 
thiên nhiên

1. Điều tra, đánh giá di sản thiên nhiên bao gồm điều tra, dánh giá định kỳ 
05 năm một lần và hoạt động điều tra, dánh giá khác theo quy đinh của pháp 
luật có liên quan. Việc điều tra, đánh giá định kỷ bao gồm các nội dung sau đây.

a) Diễn biển môi trường và các giá trị thiên nhiên cần bão vệ, bão tồn theo 
tiêu chí xác lập, công nhận di sản thiên nhiên;

b) Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có tác động xẩu đen môi trường di 
sản thiên nhiên; hoạt động khai thác, sừ dụng các giá trị tài nguyên, dịch vụ hệ 
sinh thái của di sàn thiên nhiên;

c) Hoạt động phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, báo vệ, bảo tồn cảc giá trị cúa 
thièn nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên; thực hiện các giải pháp 
về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật;

d) Nội dung khác theo quy định cứa pháp luật cò liên quan.

2. Ban quản lý hoặc tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên thực hiện 
điều tra, đánh giá đinh kỳ di sán thiên nhiẻn theo các nội dung quy định tại 
khoản 1 Điêu này, gửi báo cáo đên Uy ban nhân dân câp tinh có di sản thiên 
nhiên và cập nhật kết quả điều tra, đánh giá theo nội dung quy định tại khoản 1 
Điều này vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia và các cơ sờ dữ liệu 
chuyên ngành theo quy dinh của pháp luật có liên quan.

Bộ trướng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu báo cáo quy định 
tại khoản này.

3. Căn cứ vào giả trị nổi bật của thiên nhiên cần bảo vệ, bảo tồn, di sàn 
thiên nhiên được phân thành cảc nhóm dưới đây và tồ chức quản lý và ưu tiên 
nguồn lực đê bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiẻn và đa dạng sinh học theo 
quy định tại Nghị định này vả pháp luật cỏ liên quan:

a) Nhóm di sản về cảnh quan sinh thái, thiên nhiên quan trọng bao gồm: 
di sản thiên nhiên được xác lập, công nhận khi đáp ứng tiêu chí quy định tại 
điểm a khoán 2 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường; khu bảo vệ cành quan được 
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thành lập theo pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản; danh lam 
thắng cảnh được công nhận lả di sản vãn hóa theo quy định của pháp luật về di 
sản ván hóa;

b) Nhóm di sản về đa dạng sĩnh học cao, bao gồm: di sản thiên nhiên được 
xác lập, công nhận khi đáp ứng liêu chí quy định tại diêm b khoản 2 Điều 20 Luật 
Bão vệ môi trường; khu dự trữ thiên nhiên vả khu bảo tồn loài - sinh cành được 
xác lập theo quy định cùa pháp luật về da dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sán; 
khu dự trữ sinh quyển theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này;

c) Nhỏm di sán về địa chát, địa mạo điển hình, bao gồm: các di sân thiên 
nhiên được kh i đáp ứng tiều chí quy định tại điểm c khoản 2 Điểu 20 Luật Bảo 
vệ mồi trường, công viên địa chất theo quy định tại khoán 3 Điều 19 Nghị định 
này;

d) Nhóm di sàn về môi trường sinh thái quan trọng, bao gồm: các di sãn 
thiên nhiên khi đáp ứng tiêu chí quy định tại điếm d khoản 2 Điều 20 Luật Bảo 
vệ môi trường;

đ) Nhóm các vườn di sản thiên nhiên, bao gồm: di sân thiên nhiên được 
xác lập, công nhận khi đáp ứng từ 02 tiêu chí quy định tại khoàn 2 Điều 20 Luật 
Bảo vệ mỏi trường trờ lên; vườn quốc gia theo quy định của pháp luật về đa 
dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản.

4. Căn cứ vào quy mô diện tích, phạm vi ảnh hưởng, ý nghĩa, tầm quan 
trọng về các giá trị của thiên nhiên cần bào vệ, bảo tồn, di sỏn thiến nhiên dược 
phân cấp như sau:

a) Di sán thiên nhiên cấp tỉnh, bao gồm: khu bảo tồn thiên nhiên cap tinh 
theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thùy sản; danh 
lam thang cành là di tích cấp tinh theo quy định của pháp luật về di sản vãn 
hóa; vùng dẩt ngập nước quan trọng cấp tình theo quy định của pháp luật về đa 
dạng sinh học; di sản thiên nhiên quy định tại Điều 19 Nghị định này vả có ảnh 
hường tích cực, có ỷ nghĩa, giá trị và tẩm quan trọng đối với bảo vệ môi tmờng, 
bảo tồn thiên nhiên vả đa dạng sinh học cùa địa phương;

b) Di sán thiên nhiên cấp quốc gia, bao gồm: khu bảo tồn thiên nhiên cấp 
quốc gia theo quy định cùa pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy 
săn; danh lam thảng cảnh là di tích cấp quốc gia theo quy định của pháp luật về 
di sản văn hóa; vùng dất ngập nước quan trọng cẩp quốc gia theo quỵ định cửa 
pháp luật về đa dạng sinh học; di sản thiên nhiên quy định tại Điều 19 Nghị 
định này và ảnh hưởng tích cực, có ỷ nghĩa, giá trị và tẩm quan ưọng đối với 
bào vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của quốc gia;

án bản lu
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c) Di sản thiên nhiên cấp quốc gia đặc biệt, bao gồm: danh lam thắng cảnh 
là di tích cấp quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật về di sán văn hóa, 
di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyền thế giới, công viên địa chất 
toàn cầu đã được Tồ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc 
(UNESCO) công nhận; vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu 
Ramsar) đã được Ban thư ký Công ước về các vùng đất ngập nước (Công ước 
Ramsar) cồng nhận; vườn di sàn ASEAN được Ban thư ký ASEAN công nhận 
và các di sản thiên nhiên được các to chức quốc te công nhận.

5. Di sản thiên nhiên được xác định vị trí, diện tích, ranh giới cùa vùng 
lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp (nếu có) theo quy định sau đây:

a) Vùng lõi là khu vực chứa đựng các giá trị cốt lõi theo tiêu chí xác lập, 
công nhận di sản thiên nhiên và dược quản lý, bảo vệ hiệu quả, bao gồm: khu 
bảo tồn thiên nhiên; khu vực bảo vệ I cùa danh lam thắng cảnh được công nhận 
là di sản văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; khu vực có các 
giá trị cot lôi cần phải được bảo vệ nguyên vẹn, giử được nét nguyên sơ cùa tự 
nhiên của di sản thiên nhiên quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định này.

Việc phân khu chức năng cúa các khư bâo tồn thiên nhiên thực hiện theo 
quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản;

b) Vùng đệm, bao gồm: khu vực có giá trị cần bảo vệ ở mức thấp hơn so 
với vùng lõi của di sản thiên nhiên; khu vực bảo vệ II cũa danh lam thắng cành 
được công nhận là di sản văn hóa theo quy định của pháp luật di sàn vàn hóa; 
và khu vực nằm sát ranh giới của vùng lõi có tác đụng ngăn chặn, giảm nhẹ tác 
động tiêu cực của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bên ngoài di sàn thiên 
nhiên đến vùng lõi cùa di sản thiên nhiên;

c) Vùng chuyển tiếp, bao gồm các khu vực nằm liên kết với vùng đệm, nơi 
diễn ra các hoạt dộng phảt triển kinh tế - xã hội cần dược kiểm soát đề phù hợp, 
hải hòa với mục tiêu bảo vệ, bào toil cùa việc xác lập, công nhận di sản thiên nhiên.

6. Việc quàn lý và bào vệ môi trường di sản thiên nhiên được ưu tiên sử 
dụng nguôn lực và thực hiện theo điều ước quôc tê mả Việt Nam kỷ kêt, quy 
định pháp luật cỏ liên quan và quy định dưới đây:

a) Quy chế, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường:

ửy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và phê duyệt quy chế, kế hoạch 
quàn lý và bào vệ môi trường di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn tình. Bộ Tài 
nguyên và Mòi trường hướng dần việc xây dựng kể hoạch quàn lý và bảo vệ 
môi trường di sân thiên nhiên; tố chức xây dựng và phê duyệt quy chế, kế hoạch 
quản lý và bảo vệ môi trường đi sản thiên nhiên đối với di sản thiên nhiên nằm 
trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc nằm trên 
vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của ửy ban nhân 
dân cấp tinh.
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Đối với cảc di sàn thiên nhiên quy định tại điêm a khoản 1 Điều 20 Luật 
Bảo vệ môi trường đã cỏ quy chể, kế hoạch, phương án quản lỳ trước khi Nghị 
định này có hiệu lực thi hành, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy che, kế 
hoạch, phương án quân lý đó có trách nhiệm lông ghép, cập nhật các nội dưng 
theo quy định tại Nghị định này vào quy chê, kế hoạch, phương án theo quy 
định của phảp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sân, dì sàn vãn hóa 
trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Ban quản lý hoặc tẻ chức được giao quan lý dí sản thiển nhiên phải đáp 
ứng tiêu chí về năng lực quàn lý và bảo vệ mồi tnrởng, cỗ trách nhiệm tô chúc, 
huy động ỉực lượng vả nguồn lực, quản lý vả bảo vệ môi trường di sàn thiên 
nhiên theo quy định của pháp luật, các quy chế, kể hoạch đà được phê duyệt; 
được bô trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động quàn lý và bảo 
vệ môi trường di sản thiên nhiên, lổ chức giảm sát, kịp thời ogãn chặn hành vi 
xâm hại di sàn thiên nhiên; tồ chức bán vé, thu phí tham quan và dịch vụ; quản 
lý, sù'dụng nguồn thu theo quy định của pháp luật; tuyên truyền nâng cao nhận 
thúc và sụ tham gia cúa cộng đàng vào việc bảo vệ và quán lý di sản thiên 
nhiên; tham gia quản lý, liên kết và giám sát các hoạt động đàu tư, báo vệ môi 
trường, bào tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong khu vực di sản thiên nhiên; 
thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thểm quyền giao.

Đổi với khu dự trữ sinh quyển thể giới vả công viên địa chất toàn câu nam 
trên địa bàn rộng, có các khu vực sản xuất, khu dân cư, ủy ban nhân dân cấp 
tĩnh thành lập Ban qưàn lý liên ngành và bảo đảm nguồn lực hoạt động để quản 
lý, bâo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhĩên và da dạng sinh học theo quỵ dinh 
tại Nghị định nảy và pháp luật củ hên quan;

c) Việc thành lập ban quản lý hoặc giao tổ chức quàn lý di sản thiên nhiên 
nong trường hợp di sản thiên nhiên là khu bào tồn thiên nhiên được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sàn. Việc 
thành lập ban quàn lý hoặc giao tố chức quản lý trong trường hựp di sản thiên 
nhiên lả danh lam thăng cảnh được thực hiện theo quy đinh của pháp luật vê di 
săn vãn hỏa.

Trường hợp di sàn thiên nhiên có các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc các 
danh lam thắng cành do các han quản lý khác nhau quản lý hoặc được giao cho 
các tổ chức khốc nhau quản lý thi ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sắp 
xếp hoặc chỉ giao một ban quàn lý hoặc một tổ chức có năng lực và bảo đảm 
nguồn lực quản lý di sàn thiên nhiên đỏ.

Trưởng hợp di sàn thiên nhiên nằrn hên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trờ lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách 
nhiệm quản lý hành chính của ủy ban nhân dâu cấp tỉnh thì Bộ Tài nguyên và 
Môi trường thống nliẩt với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trinh Thú 
tướng Chính phủ quyết định sáp nhập hoặc giao một ban quản lý hoặc giao một 
tô chức quân lý di sản thiên nhiên đó;
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d) ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mô hình ban quản lý hoặc giao tô 
chức quàn lý di sản thiên nhiên nằm trên địa bàn quản lý không thuộc trưởng 
hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp di sản thiên nhiên không thuộc 
quy định tại điểm c khoản này nằm trên địa bàn từ 02 tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương trở lèn hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm 
quán lý hành chính của ửy ban nhân dân cấp tỉnh thì Bộ Tài nguyên và Môi 
trường trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình quản lý hoặc giao tồ 
chức quán lý di sản thiên nhiên đỏ;

đ) Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng đầu tư, 
thành lập, quán lý, sử dụng vả phát triển bền vừng các di sản ±iên nhiên.

7. Bảo vệ mói trưởng dổi với di sản thiên nhiên được thực hiện theo quỵ 
định sau đây:

a) Hoạt động sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ trong vùng lõi cùa di sân thiên 
nhiên được kiểm soát như đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định về 
phân vùng môi trường của pháp luật về bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trong vùng đệm của di sản thiên nhiên được kiểm soát như 
đổi với vùng hạn che phát thải theo quy định về phân vừng môi trường của pháp 
luật về bảo vệ môi trường;

b) Các hệ sinh thái tự nhiên trong di sản thiên nhiên phải được ưu tiên bào 
tồn và phục hồi nguyên trạng tự nhiên; môi trường đất, môi trường nước trong 
di sản thiên nhiên bị ô nhiễm, suy thoái phải được cải tạo, phục hồi;

c) Các giá trị cốt lõi của thiên nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên 
nhiên phải được bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn; dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên của 
di sản thiên nhiên phải được duy trì, phát triển và sừ dụng ben vững;

d) Các chi số đặc trưng về địa chất, cánh quan, sinh thái, đa dạng sinh học 
cùa di sàn thiên nhiên phải được điều tra, đánh giá, theo dõi, giám sát, kiểm kê, 
bảo cáo theo quy dịnh;

đ) Tuân thù các yêu cầu khác về bào vệ môi trường, ngăn ngửa, kiểm soát 
các tác động tới môi trường, đa dạng sinh học di sản thiên nhiên theo quy định 
tại Nghị định này, các quy định cùa pháp luật có liên quan và quy định của các 
điều ước quốc tế về môi trường và đa dạng sinh học mà Việt Nam đã ký kết.

Trong trường hợp có nguy cơ khẩn cấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
môi trưởng di sàn thiên nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời 
nhăm giới hạn tổng lượng xả thài vào môi trường di sán thiên nhiên, trong đó 
xác định rõ khu vực áp dụng, thời gian áp dụng;
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e) Bộ Tải nguyên vả Môi trưởng, ửy ban nhân dân cấp lỉnh tổ chức xây 
dựng, phê duyệt dự án phục hồi môi trưởng cùa di sân thiên nhiên bị ô nhiễm, 
suy thoái môi trường theo quy đình của pháp luật về ngán sách nhà nước.

8. Trách nhiệm về quàn lý vả bào vệ môi trường di sản thiên nhiên được 
quy định như sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trưởng giúp Chinh phủ thực hiện tháng nhất quán 
lý và bão vệ môi trường di sàn thiên nhiên; xây dựng, ban hành, trình ban hành 
văn bán quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện vả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật vê quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên;

b) ùy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống nhất quản lý và bảo vệ môi 
trường di sản thiên nhiên trên địa bàn quản lý; thực hiện các quy định về quản 
lý vả bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên theo quy định tại Nghị định này vả 
pháp luật có liên quan;

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực 
hiện các yêu cầu bào vệ di sản thiên nhiên trong các hoạt động lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, nông nghiệp theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

d) Bộ Văn hóa, Thế thao và Đu lịch có trách nhiệm tồ chức thực hiện các yêu 
cầu về bảo vệ di sản thiên nhiên trong các hoạt động văn hoá, thê thao và du lịch;

đ) Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện bào vệ môi trường di sản 
thiên nhiên theo quy định của pháp luật.

Chương HI
PHÂN VỪNG MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 
CHIỀN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, 
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KỶ MÔI TRƯỜNG

Mục 1
PHÂN VÙNG MÔI TRƯỞNG, ĐẢNH GIẢ MÔI TRƯỜNG 

CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Điều 22. Quy định chung về phân vùng môi trường

1. Việc phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chổ 
phát thải và vùng khác được thực hiện theo tiêu chi về yếu tố nhạy cảm về môi 
trường dễ bị tồn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường Ilham mục tiêu 
giảm thiểu tác động cùa ố nhiễm mồi trường đen sự song và phát triên bỉnh 
thường của con người và sinh vật.

2. Vùng bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm:

a) Khu dân cư tập trung ờ đô thị bao gồm: nội thành, nội thị cùa các đô thị 
đặc biệt, loại I, loại II, loại III theo quy định cúa pháp luật về phân loại đô thị;

n ích vân bán lu
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b) Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy 
định của pháp Luật về tài nguyên nước;

c) Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, 
lâm nghiệp và thủy sản:

d) Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hoá theo quy định cùa pháp 
luật ve di sàn văn hoá;

đ) Vùng lõi của di sàn thiên nhiên (nếu có) theo quy định cùa pháp luật về 
bảo vệ môi trường.

3. Vùng hạn che phát thãi bao gồm:

a) Vùng đệm cùa các vùng bào vệ nghiêm ngặt quy định tại khoản 2 Điều 
này (nếu có);

b) Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xảc định theo quy định của 
pháp luật;

c) Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước 
sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;

d) Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị cùa các đô thi loại IV, loại V 
theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị;

đ) Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của ủy ban nhân dân 
cấp tinh;

e) Khu vực có yếu tố nhạy căm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác 
động của ô nhiễm mòi trường khác cần được bảo vệ.

4. Vùng khác là khu vực còn lại trên địa bàn.

Điều 23. Xác đinh vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải

1. Việc xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn che phát thài trong 
quy hoạch bào vệ môi trường quốc gia được quy định như sau:

a) Điều tra, đánh giá tong quan các khu vực có yếu tố nhạy cám về môi 
trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định này;

b) Định hướng mục tiêu về bảo vệ môi trường đối với các khu vực có yếu 
tố nhạy cảm về môi trường de bị tổn thương trước tác động cùa ô nhiễm môi 
trường quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 22 Nghị định này;

c) Định hướng về vị trí, quy mô, ranh giới cùa các vùng bảo vệ nghiêm 
ngặt, vùng hạn chế phát thải.
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2. Việc xác định vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chê phát thái trong 
quy hoạch tỉnh dược quy định như san:

a) Điều tra, đảnh giá các khu vực có yểu tố nhạy cảm vè môi trường dễ bị 
tổn thương trước tảc động của ô nhiêm môi trường quy định tại khoản 2 và 
khoán 3 Điều 22 Nghị định này trên địa bàn quản lý,

b) Xác định mục tiêu bảo vệ môi trường đoi với khu vực có yếu tố nhạy 
cám về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường 
quy định tại khoản 2 và khoăn 3 Điều 22 Nghị định nảy trên địa bàn quản lý;

c) Xác định phương án về vị trí, quy mô, ranh giới cùa vùng bào vệ nghiêm 
ngặt, vùng hạn chể phát thải trSn địa bàn quản lý.

3. ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh 
giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàu quản lý 
đã được xác đỊ.nh trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch.

4. Yêu cầu về bảo vệ mói trường theo phân vừng môi trường được quy 
định như sau:

a) Quy chuẩn kỹ thuật về nước thài, khí thải quy định giá trị giới hạn cho 
phép của các chất ỏ nhiễm phù hợp với yêu cẩu bảo vệ cùa phân vùng môi 
trường dối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn che phát thải, bào đảm 
không gây tác động xẩu đển sự sổng và phát triển bình thường của con người, 
sinh vật;

b) Dự án đầu tư mới, dự ản đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất 
trong vùng bão vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thài phài thực hiện yẻu cầu 
bảo vệ môi trường quy định tại điểm a khoản này;

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đáp ứng yêu câu vẽ bảo vệ 
môi trường quy định tại điểm a khoản nảy phải thực hiện chuyển đôi loại hình 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo 
vệ mòi trường khác bào đảm đảp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân 
vùng mòi trưởng.

5. ủy ban nhân dân cẩp tỉnh ban hành, iộ trình thực hiện đối với cơ sở, khu 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bâo vệ nghiêm ngặt 
và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên địa bàn quản lý phù hợp vời 
quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 24. Danh mục chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc 
gia, cấp vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chât kỹ 
thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trưởng chiến lược

Danh mục chiến lược phát triển ngành, tĩnh vực quy mô quốc gia, câp 
vùng, quy hoạch ngành quốc gia vả. quy hoạch có tính chât kỹ thuật, chuyên 
ngành phải thực hiện đánh giả môi trường chiến lược quy định Lạí Phụ lục i ban 
hành kèm theo Nghị định này.
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Diều 25. Tiêu chí về môi trường và phán loại dự án đầu tư

1. Quy mô dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Quy mô của dự án đầu tư được phân loại theo tiêu chí quy định của 
pháp luật về đầu tư công, gồm dự án quan trọng quốc gia, nhóm A, nhóm B và 
nhóm c, trừ trường hợp quy định tại các điềm b, c và d khoản này;

b) Quy mô diện tích sử dụng đất, đất cỏ mặt nước của dự án được phân 
thành 03 loại: lớn, trung bình và nhò;

c) Quy mô sử dụng khu vực biển được phân thành 02 nhóm theo thâm 
quyền cấp giấy phép nhận chìm ờ biển, giao khu vực biển và giao khu vực biên 
để lấn biển theo quy định cứa pháp luật về tài nguyên, mỏi trường biển và hải 
đảo;

d) Quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên được phân thành 02 nhóm 
theo thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác và sừ dụng tài 
nguyên nước theo quy định cúa pháp luật về khoáng sản, tài nguyên nước.

2. Công suất của dự án đầu tư thuộc loại hỉnh sàn xuất, kinh doanh, dịch 
vụ có nguy cơ gây ò nhiễm môi trường quy định tại Phụ lực II ban hành kèm 
theo Nghị đinh này được xác định trong hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, báo cáo 
nghiên cứu khà thi, báo cáo kinh tể - kỷ thuật hoặc các tài liệu tương đương của 
dự án được phân thành 03 loại: lớn, trung binh và nhò.

3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dich vụ gồm:

a) Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Loại hình sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ khác không thuộc loại hhih sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

4. Việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại 
điềm c khoản 1 Điều 28 Luật Rảo vệ môi trường dược quy dịnh như sau:

a) Dự án thuộc loại hỉnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cỏ nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này 
nằm trong nội thành, nội thị cùa đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại 
đô thị;

b) Dự án cỏ xà nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích 
cấp nước sinh hoạt theo quy định cùa pháp luật về tài nguyên nước;
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c) Dự án có sừ dụng đất, đất có mặt nước cũa khu bảo tồn thiên nhiên theo 
quỵ định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản; rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên theo quy định cùa pháp luật về làm nghiệp; 
khu bào tôn biên, khu bảo vệ nguôn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật 
về thuỷ sản; vùng đất ngập nước quan trọng và di sàn thiên nhiên khác được 
xác lập, công nhận theo quy định tại Nghị định này (trừ các dự án đầu tư xây 
dựng công trình phục vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 
học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thầm quyền phê duyệt);

d) Dự án có sù dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sàn 
văn hóa (trừ các dự án bào quàn, tu bo, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sứ - văn 
hóa, danh lam thắng cành, xây dựng công trình nhằm phục vụ việc quàn lý, vệ 
sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sừ - văn hóa, danh lam thăng cảnh và các 
dự án bảo trì, duy tu bảo đàm an toàn giao thông);

đ) Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử đụng đất trồng lúa nưức từ 
02 vụ trở lên theo thấm quyền quy dịnh cùa pháp luật về đẩt đai; dự án cỏ yêu 
câu chuyền đôi mục đích sứ dụng đât, đất có mặt nước của khu bảo tôn thiên 
nhiên, đi sàn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyên, vùng đât ngập nước quan 
trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ các dự án đầu tư xây dụng công trình 
phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng 
cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thầm quyền phê duyệt);

e) Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy djnh cùa pháp 
luật về đau tư công, đẩu tư và pháp luật về xây dựng.

5. Danh mục chi tiết các dự án đầu tư nhóm I, II và III được quy định 
tương ứng tại Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Diều 26. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

1. Đối tượng tham vấn:

a) Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi 
trường do các hoạt động của dự án gây ra, bao gồm: cộng đồng dân cư, cá nhân 
sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại khu vực đất, mặt nước, đât có mặt nước, khu 
vực biển bị chiếm dụng cho việc đầu tư dự án; cộng đồng dân cư, cá nhân nằm 
trong phạm vi tác động trực tiếp của nước thải, khí thài, bụi, tiếng ồn, chất thải 
rắn, chất thải nguy hại đo dự án gày ra; cộng đồng dân cư, cá nhân bị ảnh hưởng 
do các hiện tượng sụt lún, sạt lờ, bồi lắng bờ sõng, bờ biển gày ra bởi dự án; 
cộng đồng dân cư, cá nhân bị tác động khắc, được xác định thông qua quá trình 
đánh giá tác động môi trường.

Việc tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp được 
thực hiện thông qua hình thức tham vấn họp lẩy ý kiến;
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b) Cơ quan, tồ chức có liên quan trực tĩểp đến dự án đặu lư, bao gồm: ủy 
ban nhân dân cấp xà, ủy ban Mặt trận Tô quoc Việt Nam câp xã nơi thực hiện 
dự án; Ban quản lý, chù đâu tư xây dụng và kinh doanh hạ tâng khu sản xuât, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp nơi dự án nằm ữong ranh giới 
quàn lý; cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đối với dự ản có xà nước 
thải vảo công trình thủy lợi hoặc có chiếm dụng công trình thủy lợi; cơ quan 
quán lý nhà nước được giao quản lý các khu vực có yếu té nhạy cảm về môi 
trường (nếu có); Bộ Quoc phòng, Bộ Công an hoặc L3Ộ chi huy quân sự cap 
tinh, Côn£ an cấp tỉnh đối với các dự án có liên quan đên yếu tố an ninh - quôc 
phòng (nếu có).

Việc tham vẩn các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiểp đến dự án đầu 
tư được thực hiện thông qua hình thức tham vân băng vàn băn.

2. Nội dung tham vấn khác quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 33 Luật Bào 
vệ môi trường bao gồm: phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với dự án 
khai thác khoáng sản hoặc chôn lấp chất thài, phương án bôi hoàn đa dạng sinh 
học đổi với dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học theo quy định cùa 
pháp luật.

3. Hình thức tham vấn:

a) Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thòng tin điện tử:

Trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác dộng 
môi trường, chủ dự án gữi nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi 
trường quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Bào vệ môi trường đên đơn vị quàn 
lý trang thông tin điện từ cùa cơ quan thầm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường để tham vấn các đối tưựng quy định tại khoản 1 Điều này, trừ thông tin 
thuộc bi mật nhà nước, bi mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 
Trong thời hạn 05 ngày kê từ ngày nhận được đề nghị đăng tải của chủ dụ án, 
đơn vị quản lý trang thôn£ tin điện tử của cơ quan thâm định có trách nhiệm 
đãng tải nội dung tham vấn. Việc tham vấn được thực hiện trong thời hạn 15 
ngày; hết thời hạn tham vấn, đơn vị quàn lý trang thông tin điện từ có trách 
nhiệm gửi kêt quả tham ván cho chủ dự án;

b) Tham vấn bằng tổ chức họp lẩy ý kiến:

Chù dự án chủ trì, phoi hợp với Ùy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dụ 
án niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sờ ủy ban nhân dân 
cap xã và thông báo thời gian, địa điếm tố chức họp tham vân lẩy ý kiên các 
đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trước thời điểm họp ít nhất là 
05 ngày, ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết báo cáo đánh giá tác 
động môi trường kể từ khi nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường 
cho đến khi kết thúc họp lấy ý kiến.
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Chủ dự án có trách nhiệm trình bày nội dung báo cáo đánh giá lác động 
môi trường tại cuộc họp tham vấn. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp 
vá các phản hồi, cam kểt cùa chủ dự án phái được thể hiện dầy đủ, trung thục 
trong biên bàn họp tham vấn cộng đong theo mầu do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định;

c) Tham vấn bằng vãn bàn:

Chú dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường cùa dự án đến các 
đối tượng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này kẽm theo vSn bản tham 
vấn theo mầu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định nảy.

Các đối tượng được tham vấn bằng văn bản có trách nhiệm phàn hồi bằng 
văn bản theo mau quy định tại Phụ lục vn ban hành kèm theo Nghị định này 
trong thời hạn không quá 15 ngày kề từ ngày nhận được vãn bản tham vẩn. 
Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất 
với nội dung tham vấn.

4. Trách nhiệm của chú dự án đầu tư trong việc thực hiện tham vấn:

a) Thực hiện các hình thức tham vẩn theo quy định tại khoán 4 Điều 33 
Luật Bảo vệ môi trường và tham vấn ý kiến các đổi tượng theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, trù trường hợp quy định tại các- điểm e, g và h khoản này;

b) Dổi với cảc dự án đầu tư có hoạt động nhận chìm vật. chat ở biên; dự 
án đầu tư cỏ tổng lưu lượng nước thái từ 10.000 mVngày (24 giờ) trở lên, xả 
trực tiếp nước thải vào sông liên tinh, sông giáp ranh giữa các tỉnh hoặc xả trực 
tiếp nước thải ra biển ven bờ, chủ dự án thực hiện tham vấn thêm ý kiến cũa 
ủy ban nhân dân cốp tỉnh liền kề có sông liên tinh, sông giáp ranh hoặc biển 
ven bờ đế phoi hợp giải quyết những vấn đề môi trường trong khu vực;

c) Đối với các dự án quy định tại Phụ lục [ I ban hành kèm theo Nghị định 
này có lưu lượng nước thài xà trực tiếp ra môi trường từ L 0.000 mhngày (24 
gỉở) trờ lên hoặc lưu lượng khí thải từ 200.000 nTVgiờ trở lên, chú dự án thực 
hiện tham vẩn ít nhất 05 chuyên gia, nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực hoạt 
động của dự án vã chuyên gia môi trường. Đối với các dự án còn lại quy định 
tại Phụ lục TT ban hành kém theo Nghị định này, chù dự án thực hiện tham vấn 
ít nhất 03 chuyên gia, nhà khoa học lỉên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án 
và chuyên gia môi trường;

d) Đối với cốc dự án có nguy cơ bồi úng, xói lở hoặc xâm nhập mặn do 
Quốc hội, Thủ tướng Chính phù quyết định chủ trương đẩu tư; dự án có hoạt 
động nhận chìm vật, chất nạo vét xuống biển có tổng khối lượng tír 5.000.000 m3 
trở lên; các dự án có lưu lượng nước thải công nghiệp tử 10.000 m3/ngảy (24 
giờ) trở lẽn (trừ các trường hợp đau nối nước thải vào hệ thong xừ lý nước thải 
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tập trung, nước làm mát vả nước thải của dự án nuôi trồng thủy sản) hoặc lưu 
lượng khí thải LỪ 200.000 m1 * 3/giờ trở lên, chù dự án phải lây ỷ kiên của tô chủc 
chuyên môn về kểt quả tính toán của mô hình được áp dựng;

1. Trong thời hạn tối đa 12 thảng, kể từ ngày cỏ văn bản yêu cẩu chinh 
sửa, bổ sung của cơ quan thâm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ
dự án đầu tư hoàn thiện báo cảo đánh giá tác dộng môi trường và gửi cơ quan
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau thời hạn này, việc thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại 
Điều 34 Luật Bảo vệ môi trưởng.

đ) Đối với các dự án đẩu tư xây dựng có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất cùa khu bảo tồn thiên nhiên hoặc vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển 
từ 01 ha trờ lên, chủ dự án phãi ỉấy ý kiến của tổ chức chuyên môn về tác động 
của việc thực hiện dự án tới đa dạng sinh học;

e) Đối với các dự án xây dựng kết cẩu hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn 
thong và tuyến dường dây tải điện liên tinh, liên huyện, chú dự án chi thực hiện 
tham vấn theo quy đinh tại điểm a khoản 3 Điều này và tham vấn bằng văn bán 
đốỉ với ủy ban nhân dàn cấp tình nếu dự án nàm trên địa bàn từ hai tính trở lên 
hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện nếu dự án nằm trên địa bàn tìr hai huyện 
trờ lên;

g) Đối với các dự án đầu tu nằm trên vùng biển, thềm lục địa chua xác định 
được trách nhiệm quân lý hành chính của ủy ban nhân dân cấp xà, chù dự án chì 
thực hiện tham vấn theo quy định tại điểm a khoản 3 Điêu nảy và tham vấn bàng 
vãn bản đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận chất thải vảo bờ cùa 
dự án;

h) Đối với cảc dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp, chủ dự án chỉ thực hiện tham vân theo quy đinh tại 
điểm a khoản 3 Điều này vồ tham vẩn thêm Ban quản lý, chủ đau tư xây dựng 
và kinh doanh hạ tầng khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp đó;

i) Chù dự án có trách nhiệm tồng họp trung thực, thể hiện đầy đù các ỷ 
kiên, kiên nghị của đồi tượng được tham vấn; tiếp thu, giải trinh kSt quà tham 
vấn và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trinh cap cỏ 
thẩm quyền thẩm định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả 
tham vấn trong báo cáo đánh giá tác dộng môi trường.

Điều 27. Trách nhiệm của chủ dự án dầu tư trong quá trình hoàn 
thiện báo cáo đánh gỉá tác động môi trưòng sau khi có văn bản yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung; chuẩn bị, triển khai thực hiện dự ản trước khỉ vận 
hành trong trường hợp có thay đổi so với quyểt định phê duyệt kết quả 
thấm định báo cảo đảnh giá tác động môi trường

lu
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2, Trong quá trinh chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi 
vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi 
trường khi có một hoặc các thay đổi so VỚI quyết định phê duyệt kết quả tham 
định báo cáo đánh giá tác động mòi trường theo quy định tại điểm a khoản 4 
Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và được quy dinh chi ũêt như sau:

a) Tăng quy mô, công suất cùa dự án tới mức phải thực hiện thủ tục chẩp 
thuận điều chính chù trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chửng nhận 
đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đâu tư;

b) Tbay đói công nghệ sản xuất của dự án lảm phát sinh chất thài vượt quả 
khả năng xử lý chất thải cùa các công trình bảo vệ moi trường 50 với phương án 
trong quyết định phê duyệt kêt quả thẳm định báo cáo đánh giả tác động môi 
trường;

c) Thay đồí công nghệ xử [ý chẩt thải của dự án có khả năng tác dộng xẩu 
đển môi trường so với phương án trong quyết định phé duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đảnh giả tác động môi trường;

d) Thay dải địa điểm thực hiện dự án. trừ trường hợp dự án đầu tư trong 
khu sán xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có địa diem thực 
hiện dự án thay đổi phù hựp với quy hoạch phân khu chức năng cùa khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm còng nghiệp được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt;

đ) Thay đổi vị trí xả trực ticp nước thải sau xừ lý vào nguồn nước có yêu 
cẩu cao hơn vể quy chuẩn xả thải hoặc thay dải nguồn tiếp nhận làm gia táng ô 
nhiễm, sạt lờ, sụt lún.

3. Thực hiện ưách nhiệm quy định tại diem b hoặc điếm c khoản 4 Điều 37 
Luật Bảo vệ môi trường.

Mục 2
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG, DĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Điều 28. Nộí dung chỉnh của báo cáo dể xuất cấp giấy phép môi trường

1. Nội dung chính cùa báo cáo đề xuẩt cấp giấy phép môỉ trường đoi với 
dụ án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quà thẩm dinh báo cảo đánh giá 
tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thừ nghiệm, bao gồm:

a) Thông tin chung về dự án đẩu tư: tên dự án, chủ dự án; địa điểm thực 
hiện dự án; cơ quan thẳm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giày phép có liên 
quan đến môi trường, phê duyệt dự án; quyết định phè duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự ản; vàn bản thay đổi (nếu cỏ); quá 
Lrinh thực hiện dự án; quy mô (phân Loại theo tiêu clú quy định của pháp luật

1 ích vàn bản lu 
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về đầu tư công), công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất, lượng điện, nguồn 
vả lượng nước sừ dụng, nguồn tiếp nhận nước thải, nguyẻn Liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, phế liệu, hóa chất sừ dụng và các thông tin khác có liên quan đến dự án;

b) Sự phù họp cùa dự án đau tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 
gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng mòi trường, khả năng chịu tài của môi trường 
(nếu cỏ);

c) Két quả hoàn thành các công trinh, biện pháp bào vệ môi trường (công 
trình được bàn giao, nghiệm thu giửa chù đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám sát 
thi công theo quy định cùa pháp luật về xây dựng): các công trình, thiết bị thu 
gom, xử lý nước thải, bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chẩt thải rắn công 
nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại; còng trình, 
biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường và công trình bảo vệ môi trường khác. Các thông tin chính gồm: 
quy mô, công suất, quy trình vận hành; hóa chất, che phẩm sinh học sử dụng 
để xừ lý nước thài; hóa chất, chất xúc tác sừ dụng đê xử lý bụi, khí thải; các hệ 
thống thiết bị xừ lý chất thãi đồng bộ, hợp khối, thiết bị quan trắc tự động, liền 
tục (đối với trường hợp phải lắp đặt) và thiết bị xừ lý khác (kèm theo CO/CQ 
của thiết bị); các thông số kỹ thuật cơ bàn; tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

Đổi với dự án đầu tư xử lý chất thải rẳn tập trung, chất thãi nguy hại phải 
nêu rõ các công trình, thiết bị, phương tiện thu gom và xừ lý chât thải.

Đối với dự án đầu tư cỏ sir dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sân xuất phải nêu rõ công nghệ sàỉi xuất; điều kiện kho, bãi lưu giữ; 
hệ thống thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu phù 
hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tảc động 
môi trường.

Đối với dự án đầu tư cỏ hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi phải 
nêu rõ việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình thủy lợi;

d) Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cãi tạo, phục hồi môi 
trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có);

đ) Đe xuất nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kểt quả thẩm 
định báo cáo đánh giả tác động môi trường (nếu có) kèm theo đánh giá tác động 
đến môi trường từ việc thay đổi này;

e) Nội dung đề nghị cấp giấy phép mồi trường quy định tại khoản 2 Điều 40 
Luật Bâo vệ môi trường;

g) Kê hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiêm, kèm theo 
kế hoạch quan trắc chất thải để đảnh giá hiệu quả cùa công trình xử lý chất thải 
(lây mầu tổ hợp và mẫu đơn); trường họp công trinh, thiết bị xừ lý hợp khối 



37

hoặc công trình xử lý chất thài thuộc dự án có công suất nhỏ theo quy định tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này chi thực hiện lấy mầu đơn đê quan 
trắc; phương án phòng ngửa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 
hành thử nghiệm và khì dự án đi vảo vận hành;

h) Đê xuất nộ ĩ dung thực hiện quan trắc chất thải (tự động, hên tục vả định 
kỳ) theo quy định của pháp luật và các nội dung về bảo vệ môi trường khác 
(nếu có).

2. Nội dung chinh của báo cáo dề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự 
án đầu tư nhóm n không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 
trường bao gồm:

a) Thòng tin chung về dự án đầu tư: tên dự án, chủ dự án; địa điểm thực hiện 
dự án; cơ quan thẩm đinh thiết ke xây dựng, cấp các loại giày phép có liên quan 
đến môi trường, phê duyệt dự án; quy mô (phân loại theo tiêu chí quy định cùa 
pháp luật về đầu tư công), công suất, công nghệ, sán phàm sàn xuất, lượng điện, 
nguồn vả lượng nước sử dụng, nguồn tiếp nhận nước thải, nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng và các thông tin khác có liên quan đến dự án;

b) Sụ phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bào vệ môi trường qưổc 
gia. quy hoạch tinh, phân vùng môi trường, khả nãng chịu tảĩ của môi trường 
(nểu có);

c) Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án đầu 
tư trong khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không phải 
thực hiện); đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất, công nghệ xử ỉý chất thải 
và các công trinh bảo vệ môi trường khác; đảnh giá, dự báo tác động của các nguồn 
thãi, tiếng ồn, độ rung; dánh giá, dự báo tác động của dự án tới đa dạng sinh học, 
di sàn thiên nhiên, dòng chảy, sạt lờ, bồi lắng, xâm nhập mặn vả xã hội (nếu cố);

d) Đề xuất kế hoạch, các biện pháp xử lý chất thải kèm theo thuyết minh 
và phưong án thiết kế xây dựng (thiết ke cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối 
với dự án chỉ yêu cầu thiết kể một bước) cùa các công trình bảo vệ môi trường, 
hạng mục công trinh xử lý chất thái, các hệ thống thiết bị xù lý chất thải đồng 
bộ, hợp khối, thiết bị quan trắc tự động, liên tục (đổi với trường hợp phải lap 
dặt) vả thiết bị xứ lý khảo (kèm theo CO/CQ, nếu có), phương án phòng ngừa 
và ứng phó sự cố môi trường, các công trình lưu giữ chất thãi và công trình, 
thiết bị liên quan; ké hoạch xây dựng, lắp đặt, vận hành, báo trì, quản lý hạng 
mục xà thải vả công trình xử lý chất thải, kèm theo dự toán kinh phí xây dựng 
công trình bảo vệ môi trường vả thực hiện các biện pháp giâm thiểu tác động 
xấu đến môi trường;

đ) Các nội dung bảo vệ môi trường đậc thừ: Đối với dự án đẩu tư khai 
thác khoáng sàn, chờn lấp chất thái, trong báo cáo đề xuất phai có phương án 
cải tạo, phục hài môi trường. Đổi với dự án đầu tư khai thác cát, sói và khoáng 
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sản khác trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và vùng cứa sông, ven biển, trong 
báo cáo đề xuất phải có nội dung đánh giá tác động tới ỉòng, bờ, bãi sông, dòng 
chảy theo quy định của pháp luật. Đôi với dự án đàu tư gây tồn thất, suy giàm 
đa dạng sinh học, trong báo cáo đề xuất phải có phương án bồi hoàn đa dạng 
sinh học. Đổi với dự án đầu tư có hoạt động xà nước thài vào công trinh thủy 
lợi, trong báo cáo đề xuất phải có đánh giá tác động và biện pháp bảo vệ môi 
trường đoi với nguồn nước công trình thủy lợi;

e) Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại khoàn 2 Điều 40 
Luật Bảo vệ môi trường;

g) Ke hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thừ nghiệm, kèm theo 
kế hoạch quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thái 
(lẩy mẫu tổ hợp và mẫu đom); trường hợp công trình, thiết bị xử lý hợp khối 
hoặc công trình xù lý chất thải thuộc dự án cỏ công suất nhỏ theo quy định tại 
Phụ lục II ban hành kêm theo Nghị định này chỉ thực hiện lẩy mẫu đơn đề quan 
trắc; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố mòi trường trong quá trình vận 
hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành;

h) Đe xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định 
kỳ) theo quy định của pháp luật và nội dung về bảo vệ môi trường khác (nếu có).

3. Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với 
cơ sở, khu sàn xuât, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt 
động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II 
bao gồm:

a) Thông tin chung về cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp: tên, địa chi, địa điểm thực hiện; văn bản thẩm định thiết kể 
xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án; 
quyết định phê duyệt kết quả thâm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
theo quy định tại khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường và giấy phép môi 
trường thành phần (nếu có); quy mô (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 
luật về đầu tư công), công suất, công nghệ, sàn phẩm sân xuất, lượng điện, 
nguôn và lượng nước sứ dụng, nguồn tiêp nhận nước thải, nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng và các thông tin khác có liên quan đến 
cơ sở. Dối với cơ sờ có sử dụng phế liệu nhập khấu từ nước ngoài làm nguyên 
liệu sản xuất phải nêu rõ câng nghệ sàn xưât, điêu kiện kho, bãi lưu giữ, hệ 
thông thiết bị tái chế, phương án xứ lý tạp chất và phương án tái xuất phế liệu 
không đáp ứng quy chuẩn phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả thầm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc vãn bàn tương đương với quyết 
định phê duyệt kêt quả thâm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 
quy định tại khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cà hồ sơ kèm 
theo vãn bản tương đương);
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b) Sự phù hợp của cơ sở, khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp với quy hoạch bào vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tinh, phân 
vùng môi trường, khả năng chịu tải cúa môi trưởng (nêu có);

c) Các nguồn chất thải phát sinh, bao gồm: quy mô, khối lượng, chủng 
loại chất thải răn; quy mô, lưu lượng, thông sô ô nhiễm bụi, khí thài, tiếng ôn, 
độ rung; quy mô, lưu lượng, thông sổ ò nhiễm nước thài, nguồn tiếp nhận nước 
thải; công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã hoàn thành như quy định tại 
điềm c khoản 1 Điêu này;

d) Kế hoạch, tiến độ, kết quâ thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường, phưcrng ản bôi hoàn đa dạng sinh học (nêu có);

đ) Nội dung dề nghị cấp giầy phép môĩ trường quy đinh tại khoán 2 Điểu 40 
Luật Bảo vệ môi trường;

e) Kết quà quan trắc môi trường trong 02 năm trước liền kề đối với trường 
hợp phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định hoặc kết quả quan trắc mẫu 
chất thải bổ sung theo hướng dẫn cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với 
trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần không phải thực hiện quan 
ưắc chất thài theo quy định;

g) Kêt quả kiêm tra, thanh tra, xừ lý vi phạm vê môi trường của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền gần nhất, kèm theo các quyết định, kết luận (nếu có);

h) Đe xuất nội dung thực hiện quan trac chat thải (tự động, liên tục và định 
kỳ) theo quy định cùa pháp luật và nội dung về bảo vệ môi trường khác (nếu có).

4. Nội dung chính của báo cáo đề xuat cap giấy phép môi trường đổi với 
dự án nhóm III bao gồm:

a) Thông tin chung về dự ãn dầu tư: tên dự án, chù dự án; địa điểm thực 
hiện dự án; quy mô (phản loại theo tiêu chi quy định cúa pháp luật vê đâu tư 
công), công suất, công nghệ, sàn phẩm sàn xuất, lượng điện, nguồn và lượng 
nước sứ dụng, nguồn tiếp nhận nước thái, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế 
liệu, hóa chất sứ dụng và các thông tin khác cỏ liên quan đến dự án;

b) Sự phù họp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 
gia, quy hoạch tinh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải cùa môi trường 
(nểu cỏ);

c) Mô tá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đẩu tư (trừ dự án đầu 
tư trong khu sán xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không 
phải thực hiện); mô tã công nghệ sân xuất dược đề xuất lựa chọn;
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d) Đề xuất kế hoạch, các biện pháp xừ lý chất thải kèm theo thuyết minh 
và phương án thiểt kế xây dựng (thiết ke cơ sờ hoặc thiết ke bản vẽ thi công đồi 
với dự án chi yêu cầu thiết kế một bước) của các công trinh bào vệ môi trường, 
hạng mục công trinh xử lý chất thái, các hệ thống thiết bị xử lý chât thải đòng 
bộ, họp khối, thiết bị quan trắc tự động, liền tục (đổi với trường hợp phải lắp 
đặt) và thiết bị xứ lý khác (kèm theo CO/CQ, nếu có), phương án phòng ngừa 
vả ứng phó sự cố môi trường, các công trình lưu giừ chất thài và công trình, 
thiết bị liên quan; kế hoạch xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo tri, quản lý hạng 
mục xả thái và công trình xử lý chất thái; biện pháp bào vệ môi trường dối với 
nguồn nước công trình thủy lợi đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải 
vào công trình thúy lợi;

đ) Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại khoản 2 Điều 40 
Luật Báo vệ mỏi trường;

e) Kể hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế 
hoạch quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quà của công trình xử lý chất thải theo 
quy định; phương ản phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đe xuất nội dung 
thực hiện quan trãc chât thãi theo quy định của pháp luật.

5. Nội dung chinh cùa báo cáo đề xuất cẩp giấy phép môi trường đối với cơ sở 
đang hoạt động cỏ tiêu chí về mỏi trường tương đương với dự án nhóm 111 bao gồm:

a) Thông tin chung về cơ sở: tên, địa chỉ, địa điểm thực hiện; các hồ sơ về 
môi trường liên quan; quy mò (phàn loại theo tiêu chí quy định cùa pháp luật 
về đầu tư công), công suất, công nghệ, sán phẩm sản xuất, lượng điện, nguồn 
và lượng nước sử dụng, nguồn tiếp nhận nước thài, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, phê liệu, hóa chât sừ dụng và các thông tin khác cỏ liên quan dên cơ sở;

b) Sự phù hợp cùa cơ sờ với quy hoạch bão vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tinh, phân vùng môi ưường, khả năng chịu tải của môi trường (nếu có);

c) Các nguồn chat thài phát sinh, bao gồm: quy mô, khối lượng, chùng 
loại chất thái rấn; quy mô, lưu lượng, thông số ô nhiêm bụi, khi thải, tiếng ồn, 
độ rung; quy mò, lưu lượng, thông số ô nhiễm nước thải, nguồn tiếp nhận nước 
thải; công trinh, biện pháp báo vệ môi trường đà hoàn thành như quy định tại 
diêm c khoản 1 Điều này;

d) Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại khoản 2 Điều 40 
Luật Bảo vệ môi trường;

đ) Kết quã quan trẳc môi trường trong 01 năm trước liền kề đối với trường 
hợp phải thực hiện quan trắc chất thài theo quy định hoặc kểt quả quan trắc mầu 
chât thài bô sung theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Mòi trường đối với 
trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần nhưng không phải thực hiện 
quan trăc chất thài theo quy định; kết quà kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về 
môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gần nhất, kèm theo các quyết 
định, kết luận (nếu có);
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e) Đe xuất nội dung thực hiện quan trắc chất thải theo quy định cùa pháp luật.

6. Mau báo cáo đê xuất câp giây phép môi trưởng dối với từng đối tượng 
quy định tại các khoản. 1, 2,3,4 và 5 Điều này được quy định, tương ứng tại các 
Phụ lục VIII, IX, X, XI và XII ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 29. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ, trình tự, thù tục, thời hạn cấp giấy phép mồi trưởng đối với dự án 
đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
(sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sờ) thực hiện theo quy định tại Điều 43 
Luật Bảo vệ môi trường. Một sổ nội dung được quy định cụ thể như sau:

1. Tài liệu pháp lý và kỳ thuật khác theo quy định tại diêm c khoản 1 Điổu 43 
Luật Báo vệ môi trường được quy định như sau:

a) Đối với dự án đầu tư không thuộc đoi tượng phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường: bàn sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương 
với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đau tư theo quy định cùa pháp luật về 
đầu tư, đầu tư còng, đau tư theo phương thức đối tác công lư, xẫy dựng;

b) Đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc quy định tại điếm a khoản này: 
chù dự án, cơ sỡ không phài nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác trong hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép môi trường.

2. Thời điêm nộp hô sơ đẻ nghị Ccâp giây phép môi trường được quy định 
như sau:

a) Chú dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 
trường nộp hô sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã hoàn thành công 
trình xứ lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư cùa dự án 
(nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công 
trình xứ lý chất thãi độc lập cùa dự án;

b) Chủ dự án đầu tư không thuộc dối tượng phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường sau khi có đây đù hồ sơ theo quy định;

c) Chữ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Báo vệ mòi trường 
đang vận hành thừ nghiệm công trình xứ lý chất thải theo quy định cùa pháp 
luật trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành tự quyết định thời 
điểm nộp hô sơ đề nghị câp giấy phép môi trường để báo đàm thời điểm phài 
có giây phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm nhưng chậm 
nhât trước 45 ngày đối với trường hợp thuộc tham quyền cấp giấy phép môi 
trường cùa câp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thâm quyền cấp 
giấy phép mói trường của ủy ban nhãn dàn cấp tình, úy ban nhân dân cấp 
huyện, tính đen thời diêm phải có giấy phép môi trường.
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Trường hợp không bảo đảm thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giây phép 
môi trưởng theo quy định tại điềm này, chù dự án đâu tư phải có thông báo gia 
hạn thời gian vận hành thứ nghiệm theo quy định tại điểm c khoán 6 Điều 31 
Nghị định này để được cấp giấy phép môi trưởng sau khi kết thúc vận hành thừ 
nghiệm;

d) Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị câp giẩy phép môi trường đê 
bào đâm thời díểm phàì có giấy phép môi trường theo quy định cua Luật Bào 
vệ môi trường và Nghị định nảy nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối vởi trường 
hợp thuộc thâm quyên câp giấy phép môi trường của câp bộ, trước 30 ngày đôi 
với trường hợp thuộc thầm quyền cấp giấy phép môi trưởng của Uy ban nhân, 
dân cấp tinh, úy ban nhản dân cấp huyên, tính đen thời điểm phải có giây phép 
môi trường.

3. Chú dự án đầu tư, cơ sờ nộp hồ sơ để nghị cap giẩy phép môi trường 
cho cơ quan cap giây phép môi trưởng và thực hiện việc nộp phí thâm định câp 
giầy phép mòi trường theo quy định

4. Trong thời hạn 05 ngày ke từ ngày nhận được dầy đủ hồ sơ hợp lệ (trừ 
trường hợp quy định tại khoán 8 Điều này), cơ quan cap giấy phép môi trường 
thực hiện các nội dung sau:

a) Công khai nội dung báo cáo dề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang 
thõng tin diện tử của cơ quan cầp phép hoặc cơ quan được ủy quyên, trừ thông 
tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật cùa doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Gửi vãn bản tham vấn ý kiến đen cơ quan quản lý nhà nước quân lý 
công trình thủy lợi (nếu xà nước thài vào công trình thủy lợi), chù đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Lập trung, cụm 
công nghiệp (nếu dự ân đầu tư, cơ sờ nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, cụm công nghiệp đỏ), trừ trường hợp dự án đầu tư đã có quyêt 
định phê duyệt kết quả thẩm đình báo cáo đánh giá tác động môi trường vả 
khổng thay đổi nội dung liên quan đến hoạt động xả nước thãi so với quyết định 
phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ quan, 
tổ chức dược lay ỷ kiến cớ trách nhiệm trà lời bằng văn bân về việc cấp giay 
phép mòi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bàn lấy ý 
kiến, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều nảy; trường hợp quá thời hạn 
nêu trên mà không có vãn bán trả lời thi được coi là đồng thuận với việc cấp 
giẩy phép môi trường.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở xả trực tiep từ 10.000 m3/ngày (24 giờ) nước 
thải trờ lên (trừ nước làm mát thiết bị, nước nuôi trồng thủy sản) vào sông, hồ 
liên tỉnh, sông, hồ giáp ranh giữa cảc tinh hoặc xà trực tiếp nước thãi ra biên 
ven bở, cơ quan cấp giấy phép môi trường lẩy ỷ kiến tham van của ửy ban nhân 
dần câp tĩnh liền kề có sông, hồ liên tĩnh, song, hồ giáp ranh hoặc biên ven hờ 
của tình liền kề để phải hợp giải quyểt những vấn đề bảo vệ môi trường trong 



43

khu vực, trừ trường hợp dự án đẩu tư dã có quyết định phê duyệt kết quà thẩm 
định bảo cáo đánh giá tảc động môi trường và không thay đổi nội dung liên 
quan đen hoạt động xà nước thài so với quyết định phê duyệt kết quả thâm định 
báo cáo đánh giá tác động mòi trưởng, ủy ban nhân dân câp tỉnh được lấy ỷ 
kiên có trách nhiệm ứả lời băng ván bản vê nội dưng được lẩy ý kiến trong thời 
hạn 07 ngày kề từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, trường hợp quá thời hạn 
nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng ý với việc cấp giấy 
phép môi trường.

Đối với dự án đầu tư xả trực tiếp ra môi trường từ 10.000 mVngảy (24 giờ) 
nước thải trù lên (trừ nước lảm mát thiết bị, nước nuỏi trồng thừy sản) hoặc xà 
bụi, khí thải có lưu lượng từ 200.000 mVgiờ trờ lên, cơ quan cấp giấy phép môi 
trường lấy ý kiến tham vẩn của tổ chức chuyên môn về kêt quà tính toán của mô 
hình phát tán chẩt ô nhiễm, sự co môi trường (nếu có), trừ trường hợp dự án đầu 
tư đã có quyểt định phê duyệt kết quà thảm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trưừng và không thay đối nội dung liên quan đến hoạt động xà nước thải, bụi, 
khí thải so với quyểt định phê duyệt kết quả thấm đựih báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. Tổ chức chuyên môn được lấy ý kiến có trách nhiệm trá lời băng 
vãn bản về nội dung được lẩy ý kiến trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận 
được văn bản lẩy ỷ kiến;

c) Trử trường hợp quy định tại khoán 9 Điều này, tô chức thấm định cấp 
giây phép môi trường theo quy định như sau:

Đồi với trường hợp dự án đầu tu' đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế 
liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc nội dung thực hiện 
dịch vụ xừ lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan có thâm quyên cấp giây phép 
môi trường thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực te.

Đối vớỉ trường hợp dự án đầu tư đã có quyểt định phê duyệt kết quả thầm 
định bao cáo đánh giá tác động môi trường vả không thuộc trường hợp quy định 
tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ mòi trường, dự án đầu tư có sử dụng 
phe liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuẩt, dự án dầu tư thực 
hiện dịch vụ xứ lý chất thải nguy hại, cơ quan có thẩm quyên cấp giấy phép 
môi trường thành lập tồ thẩm định câp giấy phép môi trường, không tồ chức 
kiếm tra thực tế.

Đoi với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đổi tượng phái thực hiện 
đánh giả tác động mói trường, cơ quan có thẩm quyền cap giây phép môi trường 
thành lập hội đông thâm định đôi với trường hợp thuộc thấm quyền câp giây 
phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thành lập tổ thẩm dựih đối với trường hợp 
thuộc thẩm quyền cap giấy phép môi trường của ủy ban nhân dân cấp huyện. 
Hội đông thầm định, tô thâm dịnh có trách nhiệm tô chức khảo sát thực tê tại 
khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư.
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Đối với trường hợp cơ sở, khu sán xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan có thẩm quyền câp giây phép môi 
trường không thành lập hội đồng thẩm định, tô thâm định mà chì thành lập đoàn 
kiểm tra đối với trường hợp thuộc thẳm quyền cấp giấy phép môi trường cùa 
Bộ Tài nguyên và MÔI trường. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ủy ban nhân dận 
cấp tinh; tổ chức kiểm tra thực tể đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giây 
phép môi trường cùa Uy ban nhân dân câp huyện.

Hội đồng thẩm định, đoàn kiếm tra có ít nhất 07 thành viên đối với trường 
hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan trụng ương, ít 
nhất 05 thành viên đối với trường hợp thuộc thấm quyền câp giây phóp môi 
trường cùa ủy ban nhân dân cấp tĩnh. Tổ thấm định có ít nhất 03 thảnh viên, 
trong đó Tô trưởng là đại diện của cơ quan thấm định.

Cơ cấu, thành phần của Hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra gồm: 01 chủ 
tịch hội đồng hoặc trường đoàn kiểm tra; 01 phó chủ tịch hội đồng hoặc phó 
trưởng đoàn kiểm tra trong trường hợp càn thiết; 01 thảnh viên thư ký; đại diện 
cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trinh 
thủy lợi, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu có); các chuyên gia, cán bộ, công chức 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vả lĩnh vực hoạt động cùa dự ản đầu tư, cơ sở.

Thành viên hội đồng thẩm định, đoàn kiếm tra, tổ thẩm đinh có trách 
nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, viết bàn nhận xét, 
đánh giá về các nội dung quy định tại Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của minh.

Chuyên gia tham gia xây dựng báo cáo đề xuất cap giấy phép moi trường 
của dự án đầu tư, cơ sở không được tham gia hội đồng thấm định, tổ thẩm định, 
đoàn kiềm tra cẩp giấy phép môi trường của dự án dầu tư, cơ sở đó;

5 Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm dịnh, tồ thấm định hoặc 
kểt quả của đoàn kiểm tra, kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan cỏ thẩm quyền cấp 
giấy phép mồi trường xem xét, cấp ệiấy phép mòi trường cho dự án đầu tư, cơ 
sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản 
thông báo trà hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không 
đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường.

Trường họp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung đề báo đảm đủ căn cứ cho việc 
cấp phép, cơ quan có thầm quyền cấp giấy phép môi trường có văn bản thòng 
báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phái chinh sửa, bổ sung. Cơ quan cap 
giấy phép môi trường không yêu cẩu chủ dự án, cơ sở thực hiện các công việc 
khác ngoài các nội dung trong văn bàn thòng báo yêu cầu chinh sửa, bổ sung 
hồ sơ này.

Thời gian trả kết quỏ hoặc thông báo chinh sửa, bổ sung hồ sơ phải bảo 
đảm trong thời hạn cấp phép theo quy định.
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6. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều nảy, trong thời hạn 15 ngày 
đổi với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép cùa Bộ Tài nguyên vồ Môi 
trường, Bộ Quốc phỏng và Bộ Công an, LO ngày đối với trường hợp thuộc thâm 
quyền cấp phép của ủy ban nhân dân cấp tinh và 05 ngày đối với trường hợp 
thuộc thẩm quyền cấp phép của ủy ban nhân dân cấp huyện, kê từ ngày nhận 
được hồ sơ cấp giấy phép môi trưởng đã được chỉnh sửa, bổ sung (trường hợp 
hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi 
trường), thủ trường cơ quan cấp giấy phép môi trường xem xẻt, cấp giấy phép 
môi trường chơ dự án đầu tư, cơ sờ; trường hợp không cấp giây phép môi trường 
phái có văn bản trà lời chù dự án, cơ sở và nêu rõ lý do.

7. Việc tiếp nhận và trà két quã giây phép môi trường theo quy định tại 
điểm c khoản 4 Diều 43 Luật Báo vệ môi trường phải bào đảm đơn gián hóa, 
cải cách thú tục hành chính vả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện cừ theo quy định cùa Chính phù.

8. Việc tiếp nhận vả trà kết quả cấp giấy phép môi trưởng được thực hiện 
trên môi trường điện tử thông qua hộ thong dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
của cơ quan cẩp phép trong thời hạn 15 ngảy kể từ ngày nhạn đủ hồ sơ hợp lệ 
đốt với các trường họp sau đây:

a) Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm 
còng trình xử lý chất thái;

b) Dự án dầu tư, cơ sớ đấu nối nước thài vào hệ thong thư gom, xử lý nước 
thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có nguy cơ gảy ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hựp phải quan 
trắc khỉ thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định nảy.

9. Hoạt động thẩm định, cấp giấy phép mơi trưởng đổi với trường hợp quy 
định tại khoản 8 Điều này được thực hiện thông qua tổ thầm định do cơ quan 
cỏ thẩm quyển cấp giấy phép môi trường thảnh lập với không quá 05 thành viên 
đối với trưởng hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; không quá 03 thành viên 
đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cắp giấy phép môi trường của ủy ban 
nhân dân cấp tĩnh và ủy ban nhân dân cẩp huyện. Cơ quan cấp giấy phép môi 
trường không tố chức kiêm tra thực tế. Thời hạn lẩy ý kiến đối với cơ quan, tổ 
chức quy định tại điểm b khoản 4 Điều này lả 05 ngày kể từ ngày nhận được 
văn bàn lẩy ỷ kiến. Thời hạn .cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 
xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu m, cơ sở hoặc cỏ văn bản trà 
lời chú dự án, cư sở việc không cap giấy phép môi trường quy định tại khoản 6 
Điều này là 05 ngày.
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10, Ván bản đề nghị cấp giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ 
sở thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị 
định này.

11. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng ban hành các mẫu văn bản 
liên quan đến quả trình thực hiện cấp giấy phép môi Trường, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 10 Điều này.

Điều 30. Cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hôi giấy phép môi trưỏng

1. Cấp đổi giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 1 Điêu 44 Luật 
Bào vệ môi trường được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 
được văn bàn đề nghị cấp đổi của chủ dự án đẩu tư, cơ sở, kèm theo hô sơ pháp 
lý cỏ liên quan đến việc thay đổi. Cơ quan cấp giấy phép môi trường cap đổi giấy 
phép mỏi trường cho chù dự án đầu tư, cơ sờ với thời hạn còn lại của giây phép.

Việc cấp đổi ẸÍấy phép môi trường được thực hiện trên môi trường điện 
tử thông qua hệ thông dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan câp phép 
hoặc cơ quan được úy quyên và không phải nộp phí thàm định theo quy định.

2. Chú dụ án đầu tư, cơ sở phải thực hiện điều chinh giấy phép môi trường 
trong thời hạn còn lại của giấy phép khi có thay đổi quy định tại diêm a khoản 2 
Điều 44 Luật Bào vệ mỏi trường và các thay đồi khác không thuộc trường hợp 
quy định tại điềm b khoản 3 và khoàn 4 Điều này, trừ trường hợp thay dổi giảm 
nội dung cẩp phép môi trường hoặc thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại 
phát sinh. Trường hợp thay đỏi giảm nội dung cấp phép môi trường, việc thay 
đổi giấy phép môi trường được thực hiện khi có đề nghị của chù dự án đẩu tư, 
cơ sở. Trường hợp thay đổi khối lượng, loại chất thãi nguy hại phát sinh, chù 
dự án, cơ sờ có trách nhiệm báo cáo việc thay đối trong báo cáo công tác bão 
vệ môi trường định kỳ của dự án, cơ sở.

Việc điều chình giấy phép môi trường được thực hiện trong thời hạn 15 
ngày, kề từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chinh giấy phép môi trường 
của chù dự án đầu tư, cơ sờ và dược thực hiộn trên môi trường điện tử thông 
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan cấp phép hoặc cơ 
quan dược ủy quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định.

3. Việc xem xét, điều chinh giây phép môi trường quy định tại diêm b 
khoản 2 Điều 44 và khoản 4 Điều 46 Luật Bào vệ môi trường được thực hiện 
trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử 
nghiệm cùa chủ dự án đàu tư, cơ sở. Cơ quan cấp giấy phép mỏi trưởng, căn cứ 
báo cảo kểt quả kiểm tra cùa đoàn kiềm tra việc vận hành thừ nghiệm cống 
trình xử lý chất thài của dự án dầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kết 
quả đo đạc, phân tích mẫu chất thài đối chứng, mẫu quan trẳc chất thài bổ sung 
(nêu có) và báo cáo kêt quả vận hành thử nghiệm của chủ dự án đâu tư, cơ sở 
để thực hiện việc điều chỉnh giấy phép môi trường như sau:
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a) Lẩy ý kiến cơ quan chuyền môn về bảo vệ môi trường câp tính, Ban quàn 
lý các khu công nghiêp của tinh (nếu dự án đầu tư nẳm trong khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung); ý kiến một số chuyên gia môi trường, trong đó có 
chuyên gia đà tham gia hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra cấp ệiấy phép môi 
trường về các nội dung điều chỉnh cùa dự án đâu tư, cơ sờ sản xuât, kmh doanh, 
dịch vụ;

b) Thông báo VỚI chủ dự án đầu tư, cơ sờ về các nội dung điều chinh loại, 
khổi lượng chất thài nguy hại được phép xừ lý chất thài hoặc khối lượng phê 
liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu săn xuất đế phù hợp với nàng lực 
hoạt động thực tế cũa dự án đầu tư, cư sớ sán xuất, kinh doanh, dịch vụ,

Chù dự án đầu tư, cơ sở có văn bản giãi trình, bố sung về các nội dung 
điều chình quy đinh tại điểm nảy gữi cơ quan câp giây phép môi trường (nêu có);

c) Cơ quan cấp giấy phép mòi trường cấp giây phép môi trường (điều 
chinh) cho chú dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phcp để phù 
hợp với năng lực hoạt động thực tế cùa dự cùi đâu tư, cơ sở sàn xuât, kinh doanh, 
dịch vụ.

4. Đổi tượng cấp lại giấy phép mỏi trường và thời điểm chủ dự án đầu tư, 
cơ sờ gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 
gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi hết hạn 06 tháng;

b) Dự án đầu tư, cơ sờ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất, trừ trường 
hợp dự án đầu tư thay đồi thuộc đối lượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 
trường, gửi hồ sơ đê nghị câp lại giấy phép môi trường trước khi thực hiện việc 
tăng, thay đổi và chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi 
trường;

c) Khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ 
sung ngành, nghề thu hút đầu tư, gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường 
trước khi thực hiện thu hút đau tư các ngành, nghề đó (trừ trường hợp ngành, 
nghề hoặc dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đó khi đi vào vận hành không phát 
sinh nước thài công nghiệp phải xừ lý đỗ bảo đảm đạt điêu kiện tiêp nhận nước 
thải của hệ thống xư lý nước thài tập trung);

d) Dự án đầu tư, cơ sờ, khu sản xuảt, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp có thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thài, bụi, khí thài 
làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuân kỷ thuật mỏi trường vê chât 
thải; phát sinh thèm thông sổ ô nhiễm mới vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
về chất thải; tăng lưu lượng nước thài, bụi, khi thái làm gia tăng hàm lượng các 
thông sổ ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức 
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độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương 
thức xả thài vào nguồn nước cỏ yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn, gửi hồ sơ để 
nghị cấp lại giầy phép môi trường trước khi thực hiện việc thay đôi và chỉ được 
triển khai thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường.

5. Việc cấp lại giấy phép môi trường quy định tại khoản 4 Điều này được 
thực hiện như sau:

a) Chù cơ sờ, chù đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm còng nghiệp quy định tại điểm a và điểm c 
khoản 4 Điều này gừi văn bân đề nghị cấp lại giấy phép môi trường và báo cáo 
đề xuất cầp giấy phép môi trường quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định này 
(trừ nội dung quy định tại điểm a và diêm c khoản 3 Điều 28 Nghị định này) 
hoặc khoàn 5 Điêu 28 Nghị định này (trừ nội dung quy định tại diem a và điểm c 
khoản 5 Điều 28 Nghị định này) đen cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền cấp giấy 
phép mỏi trường. Trình tự, thù tục cap lại giấy phép môi trường được thực hiện 
theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.

Thời hạn cấp lại giấỵ phép môi trường không quá 30 ngày đối với trường 
hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trưởng, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, không quá 20 ngày đối với trường họp thuộc thẩm quyền 
cấp phép cùa ủy ban nhản dân cấp tinh và ủy ban nhân dân cấp huyện, kể từ 
ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Chủ dự án đầu tư, cơ sở quy đinh tại điềm b và điẻm d khoản 4 Điều 
này gửi vãn bản dê nghị câp lại giây phép môi trường và báo cáo dè xuàt câp 
giây phép mỏi trường quy định tại một trong các khoản 2,3,4 hoặc 5 Điều 28 
Nghị định này (chi bao gồm những nội dung thay đổi so vói báo cáo đề xuất 
cấp giấy phép môi trường làn dầu) đén cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
giấy phép môi trường. Thời gian, trình tự, thú tục cấp lại giấy phép môi trường 
được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định này.

6. Dự án dầu tư, cơ sờ được cấp đổi. cấp điều chình, cấp lại giấy phép môi 
trường không phải vận hành thứ nghiệm công trình xử lý chất thãi, trừ các 
trường hợp quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 Điều này.

7. Trường hợp phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi theo quy định 
tại khoản 5 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường trong quá trinh xử lý vi phạm hành 
chính, việc thu hồi giấy phép được thực hiện theo quy định cùa pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính. Việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo quy 
định sau:

a) Trường hợp giấy phép môi trường được cấp không đúng thẩm quyển, 
trong thời hạn khãc phục hậu quả vi phạm, chủ dự án đầu tư, cơ sờ thực hiện 
thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường quy đinh tại Điều 29 Nghị định này;
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b) Trường hợp giấy phép môi trường cỏ nội dung trái quy định của pháp 
luật, trong thời hạn 07 ngày ke từ ngày nhận được giấy phép môi trường có nội 
dung trái quy định của pháp luật do người có thẩm quyên xử phạt chuyên đến, 
cơ quan có thâm quyền câp giây phép môi trường cỏ trách nhiệm xem xét cấp 
thay thể giấy phép môi trường cho chú dự án đầu. tư, cơ sở, trong đó có diêu 
chỉnh nội dung trải pháp luật.

8. Trường họp phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi quy định tại 
khoản 5 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường nhưng không thuộc trường hợp quy đjnh 
tại khoản 7 Điều này, việc thu hồi và cấp giấy phép môi trường được thực hiện 
như sau:

a) Cơ quan nhà nước phát hiện giấy phép mồi trường phải bị thu hồi có 
văn bản gửi cơ quan đã câp giây phép môi trường đê thông báo việc câp phép 
không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung cấp phép trái quy định cùa pháp luật 
về bảo vệ môi trường;

b) Cư quan đà cẩp giấy phép môi trường phải bị thu hồi có trách nhiêm 
xem xét, rà soát lại trình tự, thủ tục, nội dung thầm định cấp giấy phép môi 
trường sau khi nhận được vãn bản thông báo quy định tại đièm a khoản này.

Trường hợp giây phép môi trường được câp không đúng thâm quyên theo 
quy định, cơ quan dà cấp giấy phép môi trường hướng dẫn chú dự án đầu tư, 
cơ sở lập hồ đề nghị cấp giấy phép môi trường gửi cơ quan có thâm quyền cấp 
phép để được cấp mới giấy phép môi trường theo quy định tại Điểu 29 Nghị 
định này. Cơ quan đã cấp giấy phép môi trường thực hiện việc thu hồi giây 
phép môi trường sau khi dự án đầu tư, cơ sớ đã được cơ quan có thẩm quyền 
cấp mới giẩy phép môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp giấy phép môi trường được cấp có nội dung trái quy định của 
pháp luật, cơ quan đã cấp giấy phép môi trường thực hiện cap thay the giấy 
phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở, trong đó có điều chình nội dung trái 
quy định của pháp luật. Việc thu hồi giấy phép môi trường có nội dung trái quy 
định của pháp luật được thực hiện đàng thời với thời điểm cấp thay thế giây 
phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sờ.

9. Báo cảo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sờ, khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chỉ về 
môi trường tương đương với dự án nhóm I, nhóm II thực hiện theo mẫu quy 
định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này; báo cáo đề xuất cấp lại 
giấy phép môi trường cùa cơ sở sán xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động 
có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III thực hiện theo mẫu 
quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị dịnh nảy; báo cáo đe xuât câp 
lại giấy phép môi trường của dự án dầu tư quy định tại điểm b và điếm d khoản 4 
Điều này có tiêu chí về môi trường tương đương VỚI dự án nhóm II thực hiện 
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theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định nảy; báo cáo 
đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định tại điểm b vả 
điểm d khoản 4 Điều này có tiêu chí về môi trưởng tương đương với dự án 
nhóm ITT thực hiện theo mâu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị 
định này; văn bản đề nghị cấp điều chinh, cấp lại giấy phép môi trường của chủ 
dự án đầu tư, cơ sở, mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của chủ 
dự án đầu tư, cơ sở thực hiện theo các mầu quy định tương ứng tại Phụ lục XIII 
và Phụ lục XIV ban hành kèm theo Nghị định này.

10. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mòi trường ban hảnh cãc biểu mẫu liên 
quan đến quá trình thực hiện cẩp đổi, cấp điều chinh, cấp lại, thu hồi gĩẩy pỉiép 
môi trường, trừ trường hợp quy định tại khoán 9 Điều nảy.

Điều 31. Vận hành thủ’ nghiệm công trình xửlý chất thải sau khi đưực 
cấp giấy phép môĩ trường

1. Công trình xử lý chất ±âi khống phải thực hiện vận hành thừ nghiệm gồm:

a) Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sàn làm vật liệu xây dựng thông 
thường, đá vôi;

b) Hồ sự cố của hệ thống xử lỷ nước thải (trừ hồ sự cổ kết hợp hồ sinh học);

c) Hệ thống thoát bụi, khí thải đổi với các trường hợp không yêu cầu có 
hệ thống xử lý bụi, khí thài, bao gồm câ hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử 
dụng nhiẻn liệu là khí gas, dầu DO; hệ thống xử lý khí thài lò hòa táng;

d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 
Điều 53 Luật Rảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bề tách mờ nước thải 
nhả ãn và các công trình, thiết bị họrp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định);

đ) Hệ thống xữ lý nước làm mát có sừ dụng Clo hoặc hóa chat khử trùng 
để diệt vi sinh vật;

e) Công trình xử lý chất thải cùa dự án mở rộng, nâng cao công suất nhưng 
không có thay đổi so với giấy phép môi trường đà cấp;

g) Công trình xử lý chất thải của các đổi tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 
Luật Bảo vệ môi trường khi đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường;

h) Công trình xử lý chất thài của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm cỏng nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường nhưng 
không có thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi 
trường đã cấp.
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2. Chủ dự án đầu tư không thuộc đổi tượng phải đánh giá tác động môi 
trường nhưng phải có giấy phép mòi trường và có công trình xử Lý chất thài 
không thuộc dôi tượng quy định tại khoản 1 Điêu này cỏ trách nhiệm vận hành 
thử nghiệm còng trình xữ lý chât thải đó đồng thời với quá trình vận hành thừ 
nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đâu tư cùa dự án (nếu dự án cỏ 
phần kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất 
thải độc lập của dự ản khi đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung sau đây:

a) Xây dựng các công trình xừ lý chất thãi theo giấy phép môi trườnẹ; lập 
ho sơ hoàn thành công trinh xử lý chất thài theo quy định của pháp luật về xây 
dựng (có biên bàn bàn giao nghiệm thu giữa chú đau tư, nhà thầu thi công, giám 
sát thi công công trình xử lý chất thải) và có quy trình vận hành bào đàm đáp 
ứng các yêu cằu về bảo vệ môi trường. Chù dự án đầu tư chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về hồ sơ hoàn thành công trinh xir lý chất thải;

b) Lắp đặt các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thài, bụi, khí thải tự động, 
liên tục (đôi với trường hợp phải lắp đặt) đè giám sát chât lượng nước thài, khi 
thài theo quy định tại Nghị định này.

3. Chủ dự án đâu tư thuộc đối tượng phái đánh giá tác động môi trường và 
phái có giây phép môi trường và có công trinh xừ lý chát thải không thuộc đoi 
tượng quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm vận hành thừ nghiệm công 
trình xừ lý chất thải đó đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự 
án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo 
lừng giai đoạn) hoặc cho hạng mục còng trình xử lý chất thãi độc lập cùa dự án 
theo giấy phép môi trườn ậ đã được cấp. Trường hợp có thay đoi kế hoạch vận 
hành thừ nghiệm theo giấy phép môi trường đã được cap thì phãi thực hiện 
trách nhiệm quy định tại khoản 5 Diồu này.

4. Chủ cơ sỡ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bào vệ môi trưởng phái thực hiện vận hành 
thử nghiệm công trình xử lý chất thải cúa cơ sờ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định tại Điều này sau khi được cấp 
giấy phép mỏi trường, trừ trường hợp đà có giấy phép mòi trường thành phần.

5. Chú dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này thông báo ke hoạch 
vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xừ lý chất thải cùa dự án 
cho cơ quan câp giây phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kê từ ngày vận 
hành thử nghiệm công trình xử lý chât thái đê theo dõi, giám sát; trường hợp 
cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và MÔI trường thì phải gửi 
thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh đổ phối hợp, kiếm 
tra. giám sát việc thực hiện.

6. Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải được tính từ 
thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm được quy định như sau:
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a) Từ 03 den 06 thảng đối với trường hợp dự án là khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và dự án đẩu tư thuộc loại hình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn 
quy định tại Cột 3 Phụ lục lí ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thời gian vận hành thừ nghiệm dối với các dự án khác do chủ dự án 
đầu tư quyết định vã tự chịu trảch nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải 
bảo đàm đânh giã được hiệu quà cùa công trinh xử lý chât thai theo quy định;

c) Trường hợp phải gia hạn quá trình vận hành thừ nghiệm, chú dự án đầu 
tư phài có vãn bản thống báo, nêu rõ lý do gia hạn vả thời gian gỉa hạn không 
quả 06 thảng. Đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, đầu tư theo từng giai đoạn, 
thòi gian vận hành có thể được kéo dà ì theo quy định của. co quan câp phép.

7. Trong quá trinh vận hành thừ nghiệm các còng trìnli xừ lý chât thải, chù 
dự án đầu tư cỏ trách nhiệm thực hiện một sổ nội dung sau:

a) Phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tinh nơi 
triền khai dự án để được kiểm tra, giám sát quả trinh vận hành thử nghiệm. 
Trường hợp dự án thuộc đối tượng quan trắc nước thái, bụi, khí thài tự động, 
phái tổ chức theo dõi, giám sát két quá quan trắc nước thải, bụi, khí thải rự 
động, liên tục có camera theo dõi và kết nối, truyền sổ liệu về cơ quan chuyên 
môn ve bão vệ môi trường cấp tính nơi triển khai dự án;

b) Tự thực hiện quan trắc khi đáp ứng theo hướng dần kỹ thuật cùa Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hoặc phối hợp với tô chức có đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc chất thài, đánh giả hiệu quá cùa công 
trình xù lý chất thãi. Việc quan trắc chắt thãi phải tuân thủ theo đúng Liêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng. Việc quan trẳc chat thải, lay mâu chất thài (mẫu đơn, mẫu tổ hợp) đối 
với các loại hình dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường;

c) Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung ke hoạch vận hành thứ nghiệm và 
toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm công trinh xừ lý chất thài;

d) Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trinh vận 
hành thử nghiệm công trình xử lý chat thài. Đối tượng quy định tại khoản 4 
Điểu 46 Luật Bào vệ môi trưởng phải ghi chép đầy đù vê khối lượng chat thài 
nguy hại, phế liệu sử dụng của từng hệ thống, thiết bị xử lý, tái chế;

đ) Tự đánh giá hoặc thuê lẻ chức có đù năng lực đánh giá hiệu quả xứ lý 
cùa các công trình xừ lý chất thải cùa dự ãn; tồng hợp, đánh giá số liệu quan 
trăc chất thài, phân định chất thãi và lập báo cáo két quả vặn hành thử nghiệm 
công trình xừ lý chât thài, gừi cơ quan câp giây phép môi trường trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trinh xử lý chất thải, trử 
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trường hợp quy định tại khoản 4 Điểu 46 Luật Bảo vệ môi trường; trường hợp 
cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên vá Môi trường thì chù dự 
án đần tư gửi thêm cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

8. Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thài của 
dự án, nêu chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ' thuật môi 
trường về chất thải, chù dự án đâu tư phải thực hiện các biện pháp sau:

a) Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án đầu tư đê bào đàm các 
công trình xử lý chất thải hiên hữu có thê xử lý cấc Loại chất thải phát sinh đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thài và giấy phép môi trường;

b) Rà soát các công trình, thiết bị xừ lỷ chat thãi, quy trình vận hành hệ 
thống xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gảy ô nhiễm và đưa ra giải pháp 
khắc phục; cài tạo, nâng cấp, xây dựng bố sung (nếu có) các công trình xủ lý 
chất thải để đáp ứng yêu cầu vể bảo vệ môi trường theo quy định;

c) Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ò nhiễm môi trường, chủ 
dự án đầu tư phài dừng ngay hoạt động vận hành thù' nghiệm và báo cảo kịp 
thời tới cơ quan cấp giấy phép môi trường đề được hướng dẫn giải quyêt; trưởng 
hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường lả Bộ Tài nguyên và Môi trường thỉ phải 
gửi thêm cho cơ quan chuyên môn vè bào vệ môi trường cấp tinh dể phôi hợp 
giải quyết các vấn đề về môi trường; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi 
trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

d) Lập kê hoạch vận hành thừ nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc 
từng hạng mục công trình xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỳ’ thuật môi 
trường về chat thải để vận hành lại. Trình tư, thủ Lục, thời gian vận hành thừ 
nghiệm lại công trình xử lý chất thải được thực hiện như vận hành thử nghiệm 
làn đầu.

9. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, cap huyện cố trách 
nhiệm phổi hợp kiềm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm công trình 
xử lý chất thải đổi với dự án đàu tư trên địa bàn theo dề nghị của cơ quan cấp 
giấy phép môi trường,

10. Trách nhiệm của cơ quan cẩp giấy phép môi trường:

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tạĩ Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường;

b) Thành lập đoàn kiểm tra thực tế quá trình vận hành thừ nghiệm -công 
trinh xử lý chất thải của dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khơàn 4 
Điều 46 Luật Báo vệ môi trường hoặc cử cán bộ, công chức kiểm tra thực tế 
quả trình vận hành th Lí nghiệm công trình xư lý chất thải cửa dự án đau tư đoi 
với các trường hợp khác; tiến hành đo đạc, lẩy và phân tích mẫu chất thải xà ra 
mối trường. Trường hợp chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn 
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kỹ thuật môi trường về chất thài, xừ lý hoặc chuyển hồ sơ cho người cỏ thẩm 
quyền xừ lý vi phạm theo quy định và yêu cầu chủ dự án đâu tư phải thực hiện 
các biện pháp quy định tại khoản 8 Điêu này; tiêp tục tô chức đo đạc, lây và 
phân tích mẫu chất thãi xả ra mòi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm 
lại của chú dự án đâu tư;

c) Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi 
trường, việc kiểm fra và quyết định điều chinh loại, khối lượng chất thãi nguy 
hại được phép xử lý hoặc khối lượng phế liệu dược phép nhập khau và xứ lý vi 
phạm (nếu có) thực hiện theo trinh tự quy định tại khoăn 3 Điều 30 Nghị định này;

d) Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị cùa chủ dự án đầu tư liên quan đến việc vận 
hành thử nghiệm các công trinh xữ lý chất thải và hướng dẫn chù dự án khăc phục 
ô nhiễm, sự cố môi trường (nếu cỏ) trong quá trình vận hành thừ nghiêm.

11. Báo cáo kết quà vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chât thài 
cùa dự án quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường thực hiện theo 
mẫu quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Nghị định này.

12. Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các mầu vân bàn 
liên quan đến vận hành thừ nghiệm công trình xử lý chất thài theo quy định tại 
Nghị định này trừ trường hợp quy định tại khoản 11 Điều này.

Điều 32. Đối tưọng được miễn đãng ký môi trường

1. Dự án đầu tư, cơ sở quy định tại điểm a khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ 
môi trường.

2. Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
không phát sinh chất thải hoặc chi phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày 
được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước 
thải dưới 05 m3/ngày, khi thãi dưới 50 nrVgiờ được xử lý bang cồng trình thiết 
bị xừ lý tại chồ hoặc được quán lý theo quy định của chính quyền địa phương.

3. Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đãng ký môi trường quy định 
tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định nảy.

Chương IV
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH 

DOANH, DỊCH vụ, ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN VÀ MỘT SỐ LĨNH vực

Mục 1 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHÈ

Diều 33. Diều kiện về bảo vệ môi trường làng nghề

1. Làng nghề được công nhộn phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 
Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường.
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2. ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, trình ủy ban nhân dân cấp huyện 
phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề, bão đảm phù hợp với tỉnh 
hình thực tế tại địa phương vả kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyên 
khích phát triển tại làng nghề, kê hoạch di dời cơ sở, hộ gia đình ra khỏi tàng 
nghề đẫ được ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

3. NỘI dung của phương án bào vệ môi trường lảng nghề, bao gồm:

a) Thông tin chung về làng nghề;

b) Loại hình, quy mô sần xuất của làng nghề;

c) Tỉnh trạng phát sinh khí thải, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thái 
rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; các công trình bào vệ môi 
trường của làng nghề;

d) Kể hoạch xây dựng, triển khai, vận hành các công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường: xừ lý khí thài, nước thải, khu vực tập kểt chât thãi ran, khu xứ 
lý chất thải rắn (nếu có) và các công trình, biện pháp bão vệ môi trường khác;

đ) Chương trình quan trắc, giám sát chất thải theo quy định;

e) Tẻ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường; nhu cầu kinh phí thực 
hiện phương án bão vệ môi trưởng lảng nghề;

g) Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi ngành, nghe sản xuất của cơ sớ, hộ gia 
đính sàn xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại địa phương hoặc 
di dời cơ sở, hộ gia đình sân xuất theo quy định cùa ủy ban nhân dân cấp tỉnh,

4. Tổ chức tự quản về bảo vệ mòi trường làng nghề được ủy ban nhản dân 
cấp xã thành lập; hoạt động theo quy chế do ủy ban nhân dân cấp xã ban hành 
và có trách nhiệm sau đây:

a) Tham gia quàn lý, vận hành, duy tu, cải tạo các công trinh thuộc hạ tầng 
bảo vệ môi trường cùa làng nghề theo phân công cùa ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Phổ biển, theo dõi, đôn đốc các cơ sở, hộ gia đinh sản xuất trong làng nghề 
thực hiện các quy định bảo vệ mói trường quy định tại Diều 34 Nghỉ định này,

c) Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường 
làng nghê; nội dung bảo vệ mỗi trường ưong hrrơng ước, quy ước cùa làng 
nghề; tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ cảc hù tục, thói quen mat vệ 
sinh, có hại cho môi trường;

d) Tham gia, phối bợp kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ mói 
trường cửa cơ sở trong làng nghề khí được cơ quan cỏ thẩm quyền yêu cầu;
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đ) Báo cáo ủy ban nhân dân cấp xã về hiện trạng hoạt động, tình hình thu 
gom, vận chuyển và xử lý chất thải; khi phát hiện dấu hiệu về ô nhiễm môi 
trường, sự cổ mổi trường hoặc các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về 
bào vệ môi trưởng trong làng nghề;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác về bảo vệ môi trường theo yêu cầu của 
ùy ban nhân dân cấp xà.

Điều 34. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các CO’ sỡ, hộ gia đình 
sản xuất trong làng nghề

Cơ sở, hộ gia đình săn xuất trong làng nghề phải thực hiện các quy định 
về đánh giá tác dộng môi trường, cấp giấy phép môi trưởng hoặc đăng ký môi 
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Còng trình bảo vệ 
môi trường của cơ sở, hộ gia đinh sàn xuất trong làng nghề phải đáp ứng các 
yêu cầu sau:

1. Có hệ thông thu gom, thoát nước mưa, nước thải theo quy định của 
chính quyền địa phương, bảo đàm phù hợp với hạ tầng bào vệ mòi trường của 
làng nghe.

2. Có cồng trinh xứ lý nước thài hoặc công trình, thiết bị xử lý nước thải 
tại chỗ đạt quy chuẩn kỹ thuật mòi trường trong trường hợp hạ tầng bảo vệ môi 
trường của làng nghề chưa có hậ thống xử lý nước thải tập trung.

3. Có cồng trình xử lý khi thài hoặc công trình, thiết bị xử lý khí thải tại 
chỗ đạt quy chuẩn kỷ thuật môi trường trong trường hợp cỏ phát sinh khí thải 
phải xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để giàm thiểu tiếng ồn, độ rung, ảnh 
sáng, bụi, bức xạ nhiệt bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

5. Cỏ biện pháp, công trinh thu gom, lưu giữ chất thải rẳn theo quy định 
cùa pháp luật.

Diều 35. Di dòi cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề và chuyên 
đôi ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề

1. Ngành, nghề sán xuất không khuyến khích phát triển tại làng nghề, bao 
gồm:

a) Ngành, nghề sàn xuất không thuộc ngành nghề nông thôn theo quy định 
của Chính phù về phát triển ngành nghề nông thổn;

b) Ngành, nghề thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm mòi 
trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
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c) Ngành, nghề sử dụng nhiên liệu, nguyên liệu hoặc hỏa chất dỗ cháy, dễ 
nả, hóa chất nguy hiềm, hóa chất hạn che kinh doanh theo quy định của pháp 
luật về hóa chat;

d) Ngành, nghề sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị lạc hậu 
thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về 
chuyên giao công nghệ.

2. Cơ sở, hộ gia đình sản xuât trong làng nghê thuộc ngành, nghê không 
khuyên khích phát triên tại làng nghề đó theo quy định tại khoản 1 Điều này có 
trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 34 Nghị định này và tuân thủ kế hoạch 
chuyên đổi ngành, nghề sản xuất hoặc di dời trong phương án bào vệ mỏi 
trường làng nghề quy định tại điểm g khoản 3 Điều 33 Nghị định này.

3. Cơ sờ gây ò nhiêm môi trường nghiêm trọng trong làng nghe là cơ sở 
sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề có hành vi vi phạm quy định về 
xà nước thãi, thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn 
kỹ thuật về chất thải hoặc chôn, lấp, đổ, thải chất thãi rắn, chất thải nguy hại 
trái quy định vể bảo vệ môi trường, đến mức bị áp dụng hỉnh thức xử phạt bô 
sung là đình chi hoạt động theo quy định của pháp luật về xừ phạt vi phạm hành 
chỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

4. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường kéo dài trong làng nghề là cơ sờ sàn 
xuất, kinh doanh, dịch vụ trong làng nghe có hành vi vi phạm quy định về xà 
nước thài, thài bụi, khí thài, gâỵ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn kỳ 
thuật về chắt thãi hoặc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn, chat thài nguy hại trái 
quy định về bão vệ môi trường, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục 
tái phạm và hết thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm vẫn chưa khắc phục được.

5. Việc lập, phê duyệt kể hoạch chuyển đồi ngành nghề không khuyến 
khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sờ, hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng 
nghề được thực hiện như sau:

a) ùy ban nhân dân cap xà rà soát, báo cáo ủy ban nhân dân cap huyện 
danh sách cơ sở, hộ gia đình sàn xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích 
phát triên tại lảng nghê; cơ sờ, hộ gìa đình không thực hiện kè hoạch chuyến 
đôi ngành, nghề và các trường hợp quy đinh tại khoản 3 và khoán 4 Điều này;

b) Uy ban nhản dân cấp huyện trình Uy ban nhân dân cấp tinh xem xét, 
phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyển khích phát triển tại 
làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đinh ra khôi làng nghề;

c) Uy ban nhân dân cấp tinh phê duyệt kế hoạch chuyên dôi ngành, nghe 
không khuyến khích phát triên tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đinh ra khỏi 
làng nghề, bào đàm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
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Mục 2
CẢI TẠO, PHỤC HÒI MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỌNG 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 36. Lập, thấm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
trong hoạt động khai thác khoáng sản

1, Việc lập, thẩm định phương án cãi tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 
động khai thác khoáng sản được quy dinh như sau:

a) Chú dự án đầu tư khai thác khoáng sàn quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
trong quá trinh thực hiện đánh giả tác dộng môi trường và dược thẩm dịnh trong 
quá trình thâm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Chù cơ sở khai thác khoáng sàn quy định tại điẻm b khoán 2 Điều 67 
Luật Bảo vệ môi trường hoạt động tiước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành nhưng không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định 
thì bị xữ phạt vi phạm hành chỉnh về bảo vệ môi trường. Trường hợp cơ sở 
thuộc đôi tượng phải câp giây phép mòi trường thi buộc lập hồ sơ đê nghị cáp 
giấy phép mỏi trường trong đó có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và 
được thẩm định trong quá trinh thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường; trường họp cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giây phép môi trường 
thì buộc lập phương án cải tạo, phục hòi môi trường và được thẩm định theo 
quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này;

c) Chù cơ sớ khai thác khoáng sàn quy định tại điểm b khoàn 2 Điêu 67 
Luật Bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trưởng có thay 
dổi nội dung cãi tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phè duyệt 
thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, trong đó có phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường với nội dung được thay đổi và được thảm định trong quá 
trình thấm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mỏi trường; trường hợp cơ sở không 
thuộc đôi tượng phải cấp giấy phép môi trường thi lập phương án cải tạo, phục 
hồi môi trường và được thẩm định theo quy định tại các khoản 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 
và 9 Điều này;

d) Chủ cơ sờ khai thác khoáng sàn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 67 
Luật Bảo vệ môi trường lập phương án cài tạo, phục hồi mòi trường là một 
phần cùa đề án đóng cừa mò khoáng sản của dự án khai thác khoáng sản và 
được thâm định trong quá trinh thâm định đê án đóng cừa mò khoáng sàn.

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cai tạo, phục hồi môi trường đối 
với trường hợp cơ sở không thuộc dôi tượng phải câp giây phép môi tiường 
quy định tại đièm b và điểm c khoán 1 Điều này, bao gồm:

a) 01 vãn bàn đề nghị thẩm định cùa chủ cơ sờ;

uatvietnam I



59

b) 01 bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

c) 01 bàn sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc ke hoạch báo vệ 
môi trường hoặc bàn cam kết bào vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu 
chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giãn hoặc đê án bão vệ 
môi trưởng chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

3. Thời hạn thấm định phương án cài tạo, phục hồi môi trường đối với 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điêu này là không quá 30 ngày, kê từ ngày 
nhận được đầy đù hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn quy định tại khoán này, cơ quan 
thâm định có trách nhiệm thòng báo băng vãn bản cho chủ cơ sở vê kêt quả 
thẩm định. Thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bồ sung phương án cài tạo, phục hổi 
môi trường theo yêu cầu của cơ quan thâm dịnh và thời gian xem xét, ra quyêt 
định phê duyệt quy định tại khoản 6 Điều này không tinh vào thời hạn tham định.

4. Nội dung thâm định phương án cãi tạo, phục hổi môi trường, bao gồm:

a) Cơ sở pháp lý, sự phù hợp về cấu trúc và nội dung của phương án cài 
tạo, phục hồi môi trường với các quy định hiện hành;

b) Sự phù hợp của nội dung phương án cài tạo, phục hồi môi trường với 
các yêu cầu về bảo vệ môi trường, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh 
(nểu có), quy hoạch sử dụng đất có liên quan;

c) Cơ sớ tính toán khái lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường 
vả kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường; tính chinh xác, đầy đù khối lượng và 
dự toán kinh phỉ, tính phù hợp của phương thức ký quỹ.

5. Việc thấm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đổi vởi trưởng 
hợp quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện thông qua hội đồng thẩm 
định do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều này thành lập. Hội 
dồng thẩm định cỏ ít nhất là 07 thành viên, bao gồm: Chù tịch hội đồng, Phó 
Chủ tịch hội đồng (trong trường hợp cẩn thiết) và phài cỏ ít nhât 1/3 tông sô 
thành viên là chuyên gia. Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có chuyên 
môn về môi trường, khoảng sản hoặc lĩnh vực khác có liên quan và có kinh 
nghiệm công tác dáp ứng quy định tại điềm b khoản 3 Điều 34 Luật Bào vệ 
môi trường.

Chuyên gia tham gia xây dựng phương ản cải tạo, phục hôi mòi trường 
không được tham gia hội đồng thẩm định phương án đó.

Trong trường họp cần thiết, co quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, 
lấy ý kiến cùa cơ quan, to chức và chuyên gia để phục vụ cho hoạt dộng thâm 
định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
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Trong thời gian thâm định, trưởng hợp có yêu câu chỉnh sửa, bô sung 
phương án cài tạo, phục hồi môi trường, cơ quan thẩm định phương án cải tạo, 
phục hôi môi trường có trách nhiệm thông báo bằng vàn bàn cho chù dự án đầu 
tư để thực hiện. Trong thời hạn toi đa 12 tháng kể từ ngày cỏ văn bản yêu càu 
chinh sứa, bổ sung của cơ quan thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường, chú cơ sờ có trách nhiệm hoàn thiện phương án cãi tạo, phục hôi môi 
trường gửi cơ quan thẩm định phương án cài tạo, phục hồi mỏi trường kèm theo 
vãn bản giãi trinh, tiếp thu ỷ kiến thẩm định. Sau thời hạn này, việc thẩm định 
phương án cái tạo, phục hôi môi trường dược thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều này.

6. Kết quà thảm định phương án cái tạo, phục hồi môi trường được the hiện 
bằng quyết định phê duyệt kết quà thấm định. Trong thời hạn không quá 15 ngày 
kể từ khi nhận được hồ sơ phương án cài tạo, phục hồi mối trường đã được chỉnh 
sừa, bô sung theo yêu càu (nêu có), cơ quan thâm định có trách nhiệm ra quyêt 
định phê duyệt kết quà thẩm định; trường hợp không phê duyệt thi phải trà lời 
bang văn bản cho chù cơ sở và nèu rò lý do. Hồ sơ phương án cài tạo, phục hồi 
môi trưởng đã dược chình sửa, bổ sung theo yêu cầu (nểu có) bao gồm:

a) 01 văn bán giải trình ỷ kiến tham định;

b) 01 bản phương án cài tạo, phục hồi môi trường đà được chinh sửa, 
bổ sung.

7. Việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm dịnh phương án cãi tạo, phục hồi môi 
trường, thông báo kêt quà tham định phương án được thực hiện thông qua một 
trong các hình thức gừi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến theo lộ trình cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Tham quyền thẩm định phương án cải tạo, phục hồi mỏi trường đổi với 
trường họp quy định tại khoản 2 Điều này được quy định như sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định phương án cái tạo, 
phục hồi mỏi trường đối với các cơ sỡ khai thác khoáng sân thuộc thẩm quyền 
câp giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên vả Môi trường;

b) ủy ban nhân dân cấp tỉnh tố chức thẩm định phương án cái tạo, phục 
hồi môi trường dải với các cơ sờ khai thác khoáng sàn thuộc thầm quyền cấp 
giấy phép khai thác khoáng sản cùa ủy ban nhàn dân cấp tình.

9. Bộ trường Bộ Tải nguyên và Môi trường ban hành mầu vãn bàn đề nghị 
thâm định, quy định hoạt động cùa hội đồng thẩm định phương án cài tạo, phục 
hồi môi trường quy định tại Điều này.
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Điều 37. Ký quỷ cải tạo, phục hồi môi trưòug và hoàn trà tiền ký quỳ 
cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

1. Số tiền ký quỷ phái được tính toán báo đám đú kinh phí đê cai tạo, phục 
hồi môi trường căn cứ vào các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đã được 
cơ quan có thâm quyền phê duyệt.

2. Việc tính toán số tiền ký quỳ phải áp dụng định mức, đơn già của địa 
phương tại thời điểm lập phương án cải tạo, phục hoi môi trường. Trường họp 
địa phương không có định mức, đơn giá thì áp dụng theo định mức, đơn giá cũa 
bộ, ngành tương ứng. Trong trường hợp bộ, ngành không cỏ đơn giá thì áp dụng 
theo giá thị trường.

3. Tính toán số tiền ký quỹ:

a) Tồng số tiền ký quỷ (chưa bao gồm yếu tổ trượt giá) bang tổng kinh phí 
của các hạng mục công trinh cải tạo, phục hổi môi trường. Phương pháp tính 
và dự toán chi phí cài tạo, phục hồi môi trường được thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Tài nguyên vả Môi trường;

b) Số tiền ký quỳ hàng nãm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính 
bằng tống so tiền ký quỹ trử đi số tiền ký quỹ lần đẩu sau đó chia đêu cho các 
năm còn lại ứieo thời gian trong dự án đẩu tư hoặc giấy phép khai thác khoáng 
sản;

c) Tồ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hẩng nãm phài tính đen yêu tố trượt 
giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm quy định tại điểm b khoản 
này nhân với chi số giá tiêu dùng cũa các năm trước đó tính từ thời điêm phương 
án, phương án bẻ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hăng nẫm áp dụng 
theo công bổ của Tông cục Thong kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sản 
hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4. Thời gian ký quỹ:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhàn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng 
sân mới, thời gian ký quỷ được xác định theo dự án đầu tư được cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định nhưng tối đa không dược quá 30 năm;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản: thời 
gian ký quỷ xác định theo thời hạn còn lại trong giấy phép khai thác khoảng 
sàn tính từ thời điểm phê duyệt phương án;

c) Trường hợp giấy phép khai thác có thời hạn khai thác khác với thời gian 
đà tinh trong phương án đà phê duyệt thì tô chức, cá nhân điều chỉnh nội dung 
và tính toán sổ tiền ký quỹ theo thời gian trong giấy phép khai thác khoáng sản 
đã cấp và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án đê xem xét, điêu chinh.
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5. Phương thức ký quỳ:.

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản có thời 
hạn nhò hơn hoặc băng 01 năm thi thực hiện ký quỹ một lần. Mức tiền ký quỹ 
bằng 100% số tiền dược phe duyệt, có tính yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỷ;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sàn có thời 
hạn từ 01 nâm ttờ lên thi được phép ký' quỷ nhiêu lân. Sô tiền kỷ quỳ làn đâu 
phải tính tói yếu tố trượt giá tại thời điếm ký quỹ và được xác định như sau:

Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn dưới 10 năm: mức ký quỹ lần 
đầu bằng 25% tổng số tiền ký quỹ.

Giấy phép khai thác khoáng sàn có thời hạn từ 10 năm đến dưới 20 năm: 
mức ký quỹ lẩn đàu bẳng 20% tổng số tiền ký quỳ.

Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 20 năm trở lén: mức ký quỳ 
lần đần bằng 15% tồng số tiền ký quỹ;

c) Số tiền ký quỹ cỏ tính tới yếu tố trượt giá được tồ chức, cá nhân tự kê 
khai, nộp tiền kỷ quỷ và thông báo cho quỷ bảo vệ môi trường nơi ký quỳ;

d) Tiền ký quỹ được hường lài suất bằng lãi suẩt cho vay cùa quỹ bào vệ 
môi trường nơi ký quỳ vả được tính từ thời điểm ký quỹ.

6. Thời điểm ký quỳ và tiêp nhận tiên ký quỳ:

a) Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sàn thực hiện ký quỹ lần dầu 
trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt phương án, 
phương án bố sung;

b) Tô chức, cá nhân được càp giây phép khai thác khoáng sản mới thực 
hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đãng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ;

c) Trường hợp ký quỹ nhiều lần, việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực 
hiện trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan cỏ thầm 
quyền công bố chì số giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ;

d) Nơi nhận tiền ký quỹ dược quy định tại điềm a khoản 4 Điều 137 Luật 
Bảo vệ môi trường;

đ) Nơi tiếp nhận tiền ký quỹ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác cũa 
khoản tiền ký quỳ và cấp giấy xác nhận đã kỷ quỹ cho tổ chức, cá nhân.

7. Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ trên cơ sở tiến độ tổ chức, cả nhân đã 
hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường. Cơ quan có thẩm quyền phẻ 
duyệt đè án đóng cửa mò cùa dự án khai thác khoáng sản kiêm tra việc hoàn 
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thành phương án cải tạo, phục hổi môi trường ưong giai đoạn nghiêm thu kểt 
quả thực biện đề án đóng cửa mỏ. Nội dung hoàn thành phương án cái tạo, phục 
hồi môi trường lả một phần cùa nội dung quyết định đóng cừa mỏ khoáng sản:

a) Trong thời hạn 90 ngày, kế lừ ngày nhận được quyết định đóng cửa mỏ 
khoáng sản, nơi nhận tiền ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ cho tổ chức, cá nhân;

b) Tố chức, cá nhân chí được rút tiền lâi một lần sau khi có quyết định 
đóng cứa mò khoáng sản;

c) Việc hoàn trả khoán tiền ký quỷ đổi với tố chức, cá nhân trả lại hoặc bị 
thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện sau khi cỏ quyết định 
đóng cửa mỏ khoáng sàn.

s. Trường hợp có thay đổi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản thi tổ chức, cá nhân mới củ trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghía 
vụ về cài tạo, phục hồi môi trường vả kỷ quỳ cải tạo, phục hồi mỏi trường và thông 
báo cho cơ quan thảm định phương án cài tạo, phục hôi môi trường, cơ quan 
chuyên môn về bào vệ môi trường cẳp tỉnh.

9. Trường hợp tồ chức, cả nhân khai thác khoáng sản đã ký quỳ nhưng 
giải thể hoặc phá sản vả chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo dứng 
phương án cái tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt thi cơ quan có thấm 
quyền phê duyệt đề án dóng cừa mò của dự án khai thác khoảng sản có trách 
nhiệm sử dụng số tiền đã ký quỹ bao gom cả tiền lãi đe thực hiện cải tạo, phục 
hồi môi trường,

10. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sứ dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục 
hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sân tại các quỹ bảo vệ mõi tiường.

Mục 3
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUẢN LÝ

CHÁT Ò N HIÌẺM KHÓ PHÂN HỦY VÀ NGUYÊN LIỆU, 
NHIÊN LIÊU, VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓÃ,

THI ÉT BỊ có CHỨA CHÁT Ô NHIỄM KHÓ PHÂN HỦY

Điểu 38. Đãng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 
theo quy định của Công ươc Stockholm

1. Chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tất lả chất POP) phải 
được đãng ký miễn trù' theo quy dịĩih cữa Công ước Stockholm được ban hành 
tại Phụ lục xvn ban hành kèm theo Nghị định nảy.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đãng ký miền trù chất POP 
với Ban Thư kỷ Công ước Stockholm theo yêu cầu cùa Công ước Stockholm 
trên cơ sở tổng hợp, đánh giả hiện trạng, dự báo đàng ký miền tiừ chat POP của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân cỏ liên quan. Trường hợp Công ước Stockholm 
có thay doi yêu càu về đăng ký miền trù thì thực hiện theo các thay dôi này.
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2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất POP thuộc Phụ 
lục XVII ban hành kèm theo Nghị định này làm nguyên Liệu sản xuât trực tiếp 
thực hiện đãng ký miễn trừ chất POP và gửi hồ sơ đăng ký mien trừ chất POP 
vê Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) 01 văn bản đăng ký miễn trừ chất POP thực hiện theo mầu quy định tại 
Phụ lục XVIII ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 báo cáo đáng ký miễn trừ chất POP thực hiện theo mẫu quy định tại 
Phụ lực XIX ban hành, kèm theo Nghị định này;

c) Kết quả quan trắc và giám sát môi trường gần nhất theo quy định của 
pháp luật.

3. Trình tự, thủ tục đăng kỷ miễn trừ các chat POP;

a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đãng ký miễn trừ chất POP theo quy định 
tại khoản 2 Điều này gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gừi bản điện từ 
thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký miễn trừ, Bộ 
Tải nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xẻt lính đầy đù, hợp lệ của hồ 
sơ; thông báo bằng văn bản về tính đầy dù, hợp lệ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân;

c) Sau khi nhận được hồ sơ đày đủ và hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá hồ sơ đăng ký miễn trừ chất POP theo quy định;

d) Trong thời hạn 45 ngày, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ vả hợp 
lệ, căn cử kết quà kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo châp thuận 
đăng ký miễn trừ chat POP đen tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ 
lục XX ban hành kèm theo Nghị định này, trường hợp không chẩp thuận đãng ký 
miền trừ chất POP thì phải trà lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân vả nêu 
rõ lý do.

4. Kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thông báo chấp thuận đãng ký miền 
trừ chất POP cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ sở dể cơ quan hài quan 
xem xét, cho phép làm thủ tục hài quan đối với các chat POP.

5. Tẻ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu các chất POP thuộc Phụ lục xvn 
ban hành kèm theo Nghị định này cho tổ chức, cá nhân đà được Bộ Tài nguyên 
và Môi trường chấp thuận đăng ký miễn trừ các chất POP làm nguyên liệu sản 
xuất trực tiếp chì được phép nhập khẩu đúng chủng loại, khổi lượng các chất 
POP theo thỏng báo chấp thuận đăng kỷ miễn trừ chất POP cho tổ chức, cá 
nhân đăng ký miễn trừ các chat POP. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khau ■ 
các chat POP thuộc Phụ lục XVII ban hành kèm theo Nghị định này phái 
chuyển giao toàn bộ các chất POP nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân ủy thảc nhập 
khấu theo đúng hợp đàng ủy thác.
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6. Sau khi hết thời hạn đăng ký miễn trừ theo yêu cầu của Công ước 
Stockholm, các chất POP thuộc Phụ lục XVII ban hành kèm theo Nghị định 
nảy phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Điều 39. Dán nhàn và công bố thông tin nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
ỉỉệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị cỏ chúa chất ô nhiễm khó phân hủy

1. Căn cứ quy chuẩn, kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó 
phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sàn phâm, háng hóa, thiêt bị, 
tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hùy phải thực 
hiện dán nhàn và công bố thông tin theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Dán nhăn nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa thiết bị 
có chứa chất ồ nhiễm khó phân hủy phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) VỊ trí, kích thước, màu sãc, hình ảnh, ký hiệu, ngôn ngừ của nhãn 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô 
nhiễm khó phân hủy được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhãn hảng hóa;

b) Nội dung thể hiện trên nhãn nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sán phàm, 
hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy, bao gồm: tên vả hàm 
lượng chất ô nhiễm khó phân hủy được quy định trong quy chuẩn kỳ thuật môi 
trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị hoặc thông tin về việc đáp irng tiêu 
chuẩn quốc tế có lièn quan đến chất ô nhiêm khỏ phàn hủy và các thông tin 
khác theo quy định cùa pháp luật về nhãn hàng hóa.

3. Đổi với nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sàn phẩm hoàn chinh không có 
bao bỉ thương phâm, tổ chức, cá nhân nhập khầu, sàn xuất, kinh doanh phài gừi 
thông báo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định và thực hiện việc công bố thông tin chất ô nhiễm khó phân hủy 
trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo nội dung quy định tại điểm b khoản 2 
Điều này trên trang thông tin điện từ cùa tô chức, cá nhàn.

4. Tồ chức, cá nhân sàn xuất nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, 
hàng hóa, thiất bị có chứa chât ô nhiễm khó phân hủy phải dán nhãn, công bô 
thông tin chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản 
phẩm, hàng hóa, thiết bị theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này sau khi 
thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định này 
và trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

5. Tố chức, cá nhân sàn xuất, nhập khẩu, kinh doanh không thực hiện đúng 
các quy dịnh về việc dán nhãn, công bố thông tin đối với nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, sàn phâm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phàn hủy 
phải thực hiện các biện pháp khắc phục, thu hồi, xử lý theo quy định của pháp 
luật ve bão vệ môi trường và pháp luật về quàn lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
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Điều 40. Đánh giá sự phù hợp vả kiểm tra đối vói chat ô nhiễm khó 
phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị 
có chứa chất ô nhiễm khỏ phân húy

1. Tổ chức, cá nhân nhập khầu, sản xuất phải gừi vãn bàn tới Bộ Tài 
nguyên và Môi trường kèm theo kết quà đánh giá sự phù hợp đối với nguyên 
liệu, nhiên liêu, vật liệu, sàn phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chât ô nhiễm khó 
phân hủy sau khi được thông quan và trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Việt Nam công nhận, thừa nhận kết quà đánh giá sự phủ hợp đối với 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sán phẩm, hàng hỏa, thiết bị có chứa chất ô 
nhiễm khỏ phân húy do tổ chức qưôc tể, quốc gia có năng lực thực hiện theo 
quy định cùa pháp luật.

3. Tồ chức, cá nhàn nhập khẩu, sản xuất chất ô nhiễm khó phân hủy và 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiêt bị có chứa chất ô 
nhiễm khó phản húy trước khi dán nhãn, công bố thông tin phải lựa chọn tô 
chức đánh giá sự phù http dể thử nghiệm, kiêm định, giám định, chứng nhận 
chất lượng phù hợp với quy chuân kỹ thuật mỏi trường tương ứng.

4. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tồ chức được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt dộng dịch vụ quan trắc môi 
trường dối với chất ô nhiễm khó phàn hùy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 
sân phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chat ô nhiễm khó phân hủy.

5. Việc kiểm tra đối với chất ò nhiêm khó phân huy và nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, sàn phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khỏ phân hủy 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vả pháp luật 
về quàn lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Mầu quyêt định thành lập đoàn kiêm 
tra, biên bản kiểm tra và kết quả đánh giả sự phù hợp do Bộ Tài nguyên vả Môi 
trường quy định. Trường hợp phát hiện chất ô nhiễm khó phân hủy vả nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu, sàn phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó 
phân hũy không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng, tò chức, 
cá nhân nhập khau, sản xuất, kinh doanh phái bị xư phạt vi phạm hành chính 
ve bào vệ mỏi trường và quản lý chất lượng sàn phẩm, hàng hóa và công khai 
thông tin theo quy định của pháp luật về quàn lý chất lượng sản phàm, hàng hóa.

Điều 41. Trách nhiệm cua tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng chất ữ nhiễm khó phân hủy vả nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, sản phẫm, hàng hỏa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy

1. Tố chức, cá nhản nhập khẩu, sàn xuât, kinh doanh chat ô nhiễm khó 
phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hỏa, thiết bị có 
chứa chất ô nhiễm khó phân húy phải bào đâm không vượt quà giới hạn tối đa 
cho phép theo quy định cùa pháp luật; chịu trách nhiệm tiêu húy, xử lý an toàn 
chât ô nhiêm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sàn phâm, hàng 
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hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khỏ phân hủy vượt giới hạn tối đa cho phép 
bằng hỉnh thức tự xừ lý theo công nghệ phù hợp đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ 
môi trường hoặc chịu toàn bộ trách nhiệm vả chi phí tiêu hũy, xứ lý theo quy 
định của pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân nhập khau chất POP thuộc Phụ lục XVII ban hành 
kèm theo Nghị định này phải có văn bân thông báo gửi Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về khối lượng và tên. chất POP trước khi thực hiện hoạt động nhập khẩu 
đối với từng lô hàng.

3. Tồ chức, cá nhân sản xuất chat ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, sán phẩm, hảng hóa, thiết bl có chứa chất ỏ nhiễm khó phân 
hủy và tổ chức, cá nhân sừ dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chửa chát ỏ nhiễm khó phân 
hủy làm nguyên liệu sân xuất trực tiếp có trách nhiệm sau đây:

a) Hằng năm, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về khối lượng, chủng 
loại cliât ô nhiêm khó phân hùy vả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phâm, 
hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiềm khó phân húy được quy định tại quy 
chuàn kỳ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hùy trong 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị. Nội dung báo 
cáo được tích hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

b) Cỏ kê hoạch ngừng sản xuất, sử dụng chất ò nhiễm khò phân húy và 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sàn phâm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô 
nhiễm khó phân hủy trong trường hợp vượt giới hạn tối đa cho phép theo 
quy định;

c) Thực hiện các biện pháp thu gom, lưu giừ, xứ lỷ và quàn lý an toàn chất 
ô nhiễm khỏ phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hốa, 
thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phán hủy theo quy định;

d) Chuyển giao chất thài có chứa chất ô nhiễm khó phân hùy cho tổ chức, 
cá nhàn có đủ năng lực xừ lý theo quy định.

4. Tô chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường đất cỏ trách nhiệm đánh giá, 
cảnh báo rủi ro vả xir lỷ, cài tạo phục hồi môi trường đối với khu vực đất bị ô 
nhiễm chất ô nhiễm khỏ phàn hủy theo quy định tại Điều 13 Nghị định nảy.

Điều 42. Trách nhiệm của các hộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trong quàn lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chấtô nhiễm khó phân hủy

1. Bộ Tài nguyên vả Môi trường chủ tri, tô chức thực hiện việc đãng ký 
miễn trừ các chat POP và kiểm tra, giám sát việc ngừng nhập khau, sản xuất, 
sử dụng các chất POP làm nguyên liệu sán xuất theo quy định về đãng ký miễn 
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trừ các chất POP; đánh giá nhu cầu sân xuất, sử dụng các chất POP; kiểm soát 
nguồn phát sinh, đánh giá sự phù hợp và kiểm tra đối với chất ô nhiễm khó 
phân hùy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sàn phẩm, hàng hóa, thiết bị cỏ 
chứa chất ô nhiễm khỏ phân hủy theo quy định cúa pháp luật; ký thỏa thuận 
công nhận, thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối vớt nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ò nhiềm khó 
phân hủy với các tổ chức quốc tế, quốc gia có năng lực theo quy định cùa pháp luật,

2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và ủy ban nhân 
dân cấp tinh:

a) Bộ Công Thương, Bộ Tài chỉnh (Tong cục Hải quan), các bộ, co quan 
ngang bộ và ửy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài 
nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc lỉnh vực ngành, địa phương mình phụ trách 
về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, sàn xuất, kinh doanh, sứ dụng đối với chất 
ô nhiễm khỏ phân húy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sán phàm, hàng hỏa, 
thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phản húy theo quy định tại cảc Điều 38, 39 
vả 40 Nghị định này vả quy định cùa pháp luật có liên quan;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ủy ban nhân dản cấp tinh chịu ưãch 
nhiệm đánh giá, xác định, cảnh báo rủi ro, xữ lý và cài tạo, phục hồi đối với 
khu vực đất bị ô nhiễm chất ô nhiễm khó phân hủy do lịch sử đề lại hoặc không 
xác định được tố chức, cá nhân gây ô nhiễm theo quy định tại Điều 14 Nghị 
định này.

Mục 4
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU,

PHẢ Dở TÀU BÍẺN ĐÃ QUA sử DỤNG, NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Điều 43. Bối tượng, điều kiện về bảo vệ môi trường đối với cơ sở nhập 
khấu tàu biển đâ qua sử dụng để phá dỡ

1. Đối tượng được phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng đe phá dỡ được 
thực hiện theo quy định của Chinh phủ về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua 
sừ dụng.

2. Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật bão vệ mỏi trường đoi với cơ 
sớ phá dỡ tàu biên:

a) Có khu vực và thiết bị phá dờ tàu biển chuyên dụng phù hợp với từng 
chủng loại và tãi trọng tàu, bảo dâm không đè rò ri, phát tán các chât thài chưa 
qua xử lý, quản lý ra bên ngoài khu vực phá dờ gây ô nhiễm môi trường nước, 
đất và không khí,
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b) Có khu vực [ưu giữ vật liệu, thiết bị sau khi phá dỡ có cao độ nền bào 
đám không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống 
thấm, dù độ bền chịu được tải trọng cùa lượng vật liệu, thiết bị cao nhất theo 
tinh toán. Trường hợp sử dụng bài lưu giữ phải có hệ thống thu gom và xữ lý 
nước mưa chảy trân bảo đảm đạt quy chuân kỳ thuật môi trường;

c) Có khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; khu vực lưu giữ chất thải rắn 
công nghiệp thông thường và chất thái rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trinh 
phá dỡ tàu biển bảo đảm các yêu càu theo quy định.

3. Có biện pháp quán lý chất thài và phế liệu trong hoạt động phá dõ tàu 
biển đã qua sử dụng như sau:

a) Thu gom nhiên liệu, dầu, nước dáy tàu, nước dằn tàu, chất lòng khác và 
các vật liệu có khà năng gây cháy, nổ. Tiến hành các biện pháp thông gió, cap 
đù dường khí cho các không gian kín trên tàu (như khoang chứa hàng, đáy đôi, 
bôn két chứa) đê bảo đàm điêu kiện làm việc an toàn. Hoạt động này phải được 
thực hiện trong toàn bộ quá trình phá dở;

b) Bóc tách amiăng và PCBs: Trước khi cắt con tàu thành các phần, phải 
bóc tách, thu gom, vận chuyển amiăng, PCBs khòi vị trí cắt. Sau khi các phần 
của con tàu được đưa lên bờ, phài tiếp tục thu gom toàn bộ phần amiãng và 
PCBs còn lại khi đã dễ dàng tiêp cận hơn. Khu vực bóc tách và thu gom amiăng 
phài được quây kín đê giảm phát tán các SỢI amiãng ra môi trường xung quanh, 
người không phận sự miền vào. Amiãng phải được làm ẩm trước và trong suốt 
quá trình bóc tách. Phái bố trí tối thiều 02 lao động được trang bị đầy đù thiết 
bị bão hộ lao động để loại bò amiãng, trong đó 01 người chịu trách nhiệm làm 
ẩm vả 01 người bóc tách amìăng. Khu vực bóc tách amiăng trên bờ phải được 
bố trí ờ khu vực riêng biệt với quy trinh tương tự;

c) Amiăng sau khi bóc tách phài được đựng trong các bao bỉ chuyên dụng 
kín, có ít nhẩt 02 lớp, sau đó vận chuyên vê kho lưu giữ chất thải nguy hại và 
chuyên giao đê xử lý theo đúng quy định;

d) Chất thài lỏng có chứa PCBs phái được lưu chứa trong các bao bì cứng 
hoặc thiết bị lưu chứa đặt trên các tấm nâng và không cho phép xếp chong lên 
nhau. Khu vực lưu giữ chất thài chứa PCBs (dạng răn và dạng lòng) phái được 
cách ly với các chất thải khác và bảo đám an toàn trước khi chuyển giao đê xử 
lý theo đúng quy định;

đ) Dầu và nhiên liệu phải được bom về các bồn hoặc thùng chứa riêng 
(không trộn lan) trước khi chuyên về khu vực lưu giữ và chuyên giao đê xừ lý 
theo đúng quy định;

e) Đối với vật liệu phi kim được bóc tách ra từ kim loại phải được phân 
định, phân loại và xừ lý theo quy định vê quàn lý chât thãi;
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g) Chất thài phỏng xạ phát sinh từ quá trình phá dở phải được thu gom, 
lưu giừ, xử lý và quàn lý theo đủng quy định về quản lý chất thải phóng xạ và 
nguõn phỏng xạ đã qua sử dụng theo quy định cùa pháp luật vê nãng lượng 
nguyên tù;

h) Sau khi hoàn thành việc phá dỡ con tàu, trong thời hạn không quá 45 
ngày, cơ sỡ phải chuyển giao toàn bộ chât thài nguy hại, chât thãi cõng nghiệp 
phai xứ lý cho đơn vị có chức nâng theo quy định.

4. Cơ sử hoạt động phá dỡ tàu biển phãi có hệ thống quản lý môi trường 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 
được chứng nhận.

Điều 44. Điều kiện về bảo vệ môi trường đồi vói tàu biển đã qua sử 
dụng nhập khẩu đề phá dữ

1. Tàu biển đã qua sử dựng nhập khấu đề phả dỡ phải đáp ửng yêu cầu ve 
chủng loại được phép nhập khâu theo quy định cua Chinh phũ vê nhập khâu, 
phá dỡ tàu biên đà qua sừ dụng.

2. Tàu biến nhập khẩu để phá dờ phải báo đâm các yêu cầu sau:

a) Bảo đảm chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ không vưựt ngưỡng theo 
quy định cùa pháp luật về năng lượng nguyên từ;

b) Phai được thu hồi toàn bộ khi C.F.C trong các thiết bị trước khi nhập 
khẩu vào Việt Nam;

c) Nước dằn tàu không dược chửa loài ngoại lai xâm hại hoặc loài có nguy 
cơ xâm hại thuộc danh mục do Bộ Tải nguycn và Môi trường ban hảnh;

d) Không chứa vù khí, đạn dược vả chat gây nô;

đ) Đã loại bỏ toàn bộ các hàng hóa lưu giữ trên tàu.
3. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đổi với tàu biển đà 

qua sứ dụng nháp khẩu để phá dờ. Việc chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường đổi với tàu biển đã qua sử dụng nhập khàn dể phá 
dơ dược thực hiện bời tổ chức chứng nhận sự phù hợp theo quy định cũa pháp 
luật về chất lượng sản phâm, hàng hóa.

Điều 45. Yêu cầu về bảo vệ môi trưòng và trách nhiệm của tố chức, 
cá nhân nhập kháu phế liệu từ nirớc ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Tò chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu phế liệu tù nước ngoài làm nguyên 
liệu sán xuất cho dự án đâu tư, cơ sỡ sàn xuất của mình và phải đáp ưng các 
yêu cầu về bào vệ môi trường quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Bào vệ môi 
trường. Một sô yen cầu, điểu kiên VC báo vệ môi trường cụ thể dược quy định 
như sau:

1. Có cơ sờ sản xuất với công nghệ, thiết bị tái che, tái sử dụng phê liệu 
đáp ứng yêu cầu bào vệ môi trường theo quy định.
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2. Có công nghệ, thiết bị xứ lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khảu đạt quỵ 
chuẩn kỹ thuật mCi tnrởnậ. Trưởng hợp không có công nghệ, thiêt bị xù lý tạp 
chất đi kèm thi phải chuyến giao cho đơn vị có chức năng phù hợp đe xù lý.

3. Điều kiện về kho hoặc bài lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

Có hệ thổng thu gom nước mưa riêng; có hệ thống thu gom và xử lý các 
loại nước thái phát sinh trong quá trinh lưu giữ phế liệu bào đam đạt quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường về nước thài theo quy định;

Cố cao độ nền bào đảm không bị ngập lụt; mậí sàn trong khu vực lưu giữ 
phế liệu được thiết kể để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bào đàm 
kín, chổng thấm, chịu được tài trọng của lượng phe liệu cao nhát theo tính toán;

Cô tường và vách ngăn bang vật liệu không cháy; có mái che nang, mưa 
cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không chảy; có biện pháp 
hoặc thiểt kế đê hạn chê gió trực tiểp vào bên trong;

b) Bài lưu giữ phế liệu nhập khâu:

Có hệ thong thu gom và xừ lý nước mưa chảy tràn qua bãi phê liệu nhập 
khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trinh lưu giừ phe liệu bão đảm 
đạt quy chuản kỷ thuật môi trường về nước thãi theo quy định;

Cỏ cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; sản bào đàm kín, chồng thâm, 
chịu được tải trọng của lượng phe liệu cao nhất theo tính toán;

Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liêu.

4. Có giây phép mồi trường, trong đó cỏ nội dung sử dụng phê liệu nhập khâu 
làm nguyên liệu sản xuất hoặc giày phép môi trường thành phàn là giấy xác nhận 
đù điêu kiện về bào vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu lảm nguyên liệu săn 
xuất theo quy định tại điềm d khoản 2 Điều 42 Luật Báo vệ môi trường, trừ trường 
hợp quy định tại khoàn 18 Điêu 168 Nghị định này và trường hợp nhập khâu phê 
liệu phát sinh từ hoạt động của khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp 
chế xuất.

5. Ký quỹ bão vệ môi trường theo quy định tại Điều 46 Nghị định nảy.

6 . Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phe liệu được lựa chọn làm thủ tục hài quan 
tại cơ quan hài quan quàn lý của khâu nhập hoặc cơ quan hái quan nơi có cơ sờ 
sản xuất sừ dụng phể liệu nhập khẩu; được lựa chọn địa điểm kiêm ưa chất lượng 
phế liệu nhập khẩu tại cửa khẩu nhập hoặc tại cơ quan hỏi quan nơi có cơ sờ săn 
xuất sử dụng phe liệu nhập khẩu hoặc tại cơ sở sàn xuất sứ dụng phe liệu nhập 
khẩu Phê liệu nhập khẩu chi dược phẻp dở xuống càng khi đáp ứng các yêu 
cầu sau:

a) Tồ chức, cá nhân nhận hàng trên Bán lược khai hàng hóa (E-Maĩiífest) 
có giấy phép mòi trường hoặc giấy phép môi trưởng thành phần quy định tại 
khoan 4 Điểu nảy còn hiệu lực và còn khối lượng phe liệu nhập khẩu;
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b) Tổ chức, cả nhân nhận hàng trên E-Manifest có Vãn bàn xác nhận đã 
ký quỹ báo đàm phế liệu nhập khẩu đối với phe liệu ghi trên E-Manifest theo 
quy định tại điếm b khoản 3 Điều 46 Nghị định này.

Cơ quan hãi quan có trách nhiệm kiểm tra các thông tin quy định tại điêm 
a và b khoản này trước khi cho phép đờ phe liệu xuống cảng.

7. Đảnh giá sự phù hợp quy chuẩn kỳ thuật môi trường đối với phế liệu 
nhập khâu làm nguyên liệu sàn xuât

a) Tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đòi với 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất bao gồm: Tô chức giám định dược 
chi định theo quy định của pháp luật; tổ chức giám định nước ngoài được thừa 
nhận theo quy định cùa pháp luật;

b) Tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuấn kỳ thuật môi trường được cung 
cấp dịch vụ trẽn lãnh thồ Việt Nam sau khi đã đáp ứng điều kiện theo quy định 
cùa pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy định cùa Chính phủ vê điều 
kiện kinh doanh đánh giá sự phù họp và các quy định của pháp luật về kiêm tra 
chuyên ngành.

8. Tổ chức, cá nhân nhập khầu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sàn 
xuất khai thông tin, nộp hồ sơ chứng từ điện từ và lảm thù tục nhập khâu theo 
quy định của pháp luật về hài quan. Ngoài những hồ sơ theo quy định cùa pháp 
luật về hái quan, hồ sơ phe liệu nhập khẩu phái có các tài liệu sau đây:

a) Chứng chi chat lượng cua nước xuất khâu (nếu có); giây chủng nhận 
xuất xứ (nếu có); ảnh hoặc bản mò tả phế liệu;

b) Vãn bản xác nhận đã ký quỳ bảo đảm phế liệu nhập khấu (bàn quét từ 
bán chính có xác thực chử ký điện tứ cũa to chức, cá nhân nhập khẩu);

c) Chứng thư giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu;

d) Văn bàn cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường họp 
phê liệu nhập khâu không đáp ứng yêu cầu vè bão vệ môi trường theo mau quy 
đinh tại Phụ lục XXI ban hành kèm theo Nghị đinh này.

9. Tồ chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sân xuât cỏ trách nhiệm như sau:

a) Nhập khẩu đúng chùng loại, khối lượng phe liệu được phép nhập khẩu 
quy định trong giây phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phân 
quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Sử dụng toàn bộ phe liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất dế sàn 
xuât ra sán phâm, hàng hóa theo quy định tại Nghị định này;
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c) Phân định, phân loại chất thải phảt sinh tù quá trình sử dụng phế liệu 
nhập khẩu để có phương án xử ỉý chất thảỉ phù hợp;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhập khẩu và sử dụng phế liệu 
nhập khấu làm nguyên liệu sản xuất; phối hợp với hiệp hội ngành nghề thực 
hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định; thanh toán toàn bộ các khoàn 
chi phí xữ lý phế liệu nhập khẩu VI phạm.

10. Bộ Tải nguyên và Môi trường hướng dẫn kỷ thuật đánh giá sự phù hợp 
và chứng nhận, thừa nhận tổ chức đảnh giá sự phù hợp quy chuân kỹ thuật môi 
trường, giám định chất lượng phê liệu nhập khâu làm nguyên liệu sàn xuât quy 
định tại Điều nảy.

Điểu 46. Ký quỹ bảo vệ môi trirờng trong nhập khẩu phế liệu từ nưó’c 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất

1. Mục đích vả phương thức ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khâu 
phể liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất:

a) Kỷ quỹ bảo vệ mồi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoải làm 
nguyên liệu sản xuất nhằm bảo đâm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phề liậu chịu 
trách nhiệm xù lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thê phát sinh từ lõ 
hảng phế liệu nhập khẩu;

b) Tẻ chức, cá nhân nhập khẩu phể liệu thực hiện ký quỹ tạĩ Quỹ bão vệ 
môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tinh hoặc tổ chức tín 
dụng nơi tô chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch (sau đây gọi tăt là tô chức 
nhận ký quỹ). Việc kỷ qưỹ thực hiện theo từng lô hàng hoặc theo từng hợp đồng 
có thông tin vả giá trị cùa lô hảng phế liệu nhập khẩu;

c) Tiền kỷ quỹ được nộp, hoàn trà bàng tiền đồng Việt Nam vả được hường 
lãi suất đà thỏa thuận theo quy định cùa pháp luật.

2. Khoản tiên ký' quỹ bảo bảo vệ môi trường trong nhập khau phê liệu từ 
nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

a) Tổ chức, cầ nhân nhập khẩu sắt, thép phể liệu phải thực hiện ký quỳ 
báo vệ môi trường trong nhập khẩu pbểliệu từ nước ngoải làm nguyên liệu sản 
xuất với số tiền được quy định như sau:

Khối lượng nhập khẳu dưới 500 tấn phải thực hiện ký quỷ 10% tổng giá 
trị lô hàng phể liệu nhập khẩu;

Khối lượng nhập khẩu từ 500 lấn đến dưới 1,000 tấn phải thực hiện kỷ 
quỳ 15% tảng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu;

Khối lượng nhập khẩu tử 1.000 tấn trở lên phải thực hiện kỷ quỳ 20% tổng 
giá tợ lô hàng phế liệu nhập khẩu;
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b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu phái thực 
hiện kỷ quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phe liệu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất với số tiền được quy định như sau:

Khối lượng nhập khẩu dưới 100 tấn phái thực hiện ký quỹ 15% tổng giá 
trị lô hảng phế liệu nhập khẩu;

Khối lượng nhập khẩu lừ 100 tấn đến dưới 500 tan phai thực hiện ký quỳ 
18% tồng giá trị lô hàng phế liệu nhập khau;

Khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn trờ lên phải thực hiện ký quỳ 20% tồng 
giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu;

c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phe liệu không thuộc quy định tại đièm a 
và điếm b khoản này thực hiện ký quỳ bào vệ môi trường trong nhập khẩu phe 
liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất với số tiền được quy định là 10% 
tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khau.

3. Quy trình ký quỳ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguycn liệu sản xuất:

a) Tổ chức, cả nhân nhập khấu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước thời 
điếm phể liệu dờ xuống càng đổi với trường hợp nhập khẩu qua cứa khau đường 
biển hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đổi với các trường họp khác;

b) Ngay sau khi nhận ký quỹ, tổ chức nhận ký quỹ xảc nhận việc ký quỳ 
của tổ chức, cá nhản nhập khâu phế liệu vào văn bán đề nghị ký quỹ của tô 
chức, cá nhân. Nội dung xác nhận ký quỷ phai thể hiện đầy đủ các thông tin 
sau: tên tài khoản phong tòa; tổng so tiền ký quỷ được tính toán theo quy định 
tại Nghị định này; thời hạn hoàn trà tiền ký quỹ thực hiện ngay sau khi hàng 
hóa được thông quan; thời hạn phong tỏa tài khoản (nếu có);

c) To chức nhận ký quỹ gửi tổ chức, cá nhàn nhập khẩu phế liệu 02 bán 
chinh vãn bản xác nhận đà ký quỳ bảo đảm phế liệu nhập khẩu. Tổ chức, cá 
nhân nhập khầu phế liệu gừi 01 bản chỉnh văn bàn xác nhận đã ký quỳ cho cơ 
quan hài quan nơi làm thù tục thông quan.

4. Qưồn lý và sử dụng số tiền ký quỳ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 
phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất:

a) Tổ chức nhận ký quỳ nơi tả chức, cá nhân nhập khau phe liệu thực hiện 
ký quỷ bão vệ môi trường trong nhập khẩu phe liệu từ nước ngoài làm nguyên 
liệu sàn xuât có trách nhiệm phong tỏa số tiền kỳ quỹ theo quy định của 
pháp luật;
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b) Tổ chức nhận kỷ quỹ đà nhận ký quỳ có trách nhiệm hoàn trả số tiền ký 
quỳ cho tổ chức, cá nhân nhập khấu phe liệu sau khi nhận được văn bản đe nghị 
của to chức, cá nhân nhập khấu phe liệu kèm theo thông tin về sô tờ khai hải 
quan nhập khấu dổi với lô hàng phe liệu nhập khau đã được thỏng quan hoặc 
thông tin về việc hủy tờ khai hải quan nhập khẩu của cơ quan hải quan hoặc 
chấp hành xong quyết định tái xuất, tiêu hủy theo quy định cùa pháp luật về 
quàn lý chất thãi;

c) Trường hợp phể liệu nhập khẩu không được thông quan và không thể 
tái xuất được, khoán tiền ký quỳ được sử dụng đê thanh toán chi phí xử lý, tiêu 
hủy phế liệu vi phạm. Neu so tiền ký quỹ nhập khẩu phế liệu không đủ thanh 
toán toàn bộ các khoản chi phí đế xư lý, tiêu hủy phế liệu nhập khấu vi phạm 
thi tồ chức, cá nhân nhập khẩu phe liệu có trách nhiệm thanh toán các khoản 
chi phí này. San phẩm sau xữ lý, tiêu hủy phế liệu nhập khâu vi phạm có giá trị 
sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật (không bao gồm phần sản phẩm tạo 
ra từ nguyên liệu, phụ gia hoặc phe liệu khác được phôi trộn theo quy trinh sản 
xuất của đơn vị được chì định đề xừ lý phế liệu nhập khâu vi phạm) và không 
được hạch toán vào chi phí xử lý, tiêu hùy phe liệu nhập khau vi phạm.

Việc xư lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm được thực hiện theo quy 
định vê quản lý chất thải. Tô chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm thỏa thuận 
VỚI đơn vị có đù nâng lực đê xử lý, tiêu húy chât thài, phế liệu vi phạm; đơn vị 
xữ lý, tiêu húy phế liệu nhập khẩu vi phạm phải được ghi trong quyèt định xừ 
phạt của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của 
pháp luật. Trường hợp không xác định được tổ chức, cá nhản nhập khâu phế 
liệu vi phạm, việc xử lý, tiêu hủy phê liệu nhập khâu vi phạm do nhà nước thực 
hiện theo quy định cúa pháp luật;

d) Trường hợp số tiền ký quỹ còn thừa sau khi thanh toán đe xử lý lô hàng 
phế liệu nhập khẩu vi phạm, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được ý 
kiến bằng văn bản về việc hoàn thành quá trinh xử lý, tiêu hủy phế liệu của cơ 
quan có thâm quyên đã xử phạt theo quy định của pháp luật vê xứ phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổ chức nhận ký quỳ có trách 
nhiệm hoàn trà số tiền ký quỹ còn lại cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Mục 5
BẢO VỆ MÔĨ TRƯỜNG ĐÔI với KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, 

DỊCH VỤ TẶP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ 
TRONG MỘT Số LỈNH vực KHÁC

Điều 47. Quy định chung về bảo vệ môi trường đối vói khu sản xuất, 
kỉnh doanh, dịch vụ tập trung

1. Các phân khu chức năng trong khu sân xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung phải được quy hoạch bão đàm các điều kiện sau: giảm thiểu ảnh hưởng 
cùa các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ỏ nhiềm môi
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trường với các loại hình sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ khác; thuận lợi cho công 
tác phòng ngừa, ứng phỏ sự cổ môi trường; táng cường khả năng tái sử dụng, 
tái chế chất thài, tiết kiệm năng lượng và cộng sinh công nghiệp.

2. Các dự án trong khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có khoáng 
cách an toàn môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ 
tầng kỷ thuật đề giám thiểu khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở khác và các đối 
tượng kinh tể - xà hội xung quanh khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

3. Khuyển khích việc tái sử dụng chất thải, áp dụng công nghệ sản xuất 
sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, cộng sinh công nghiệp và kinh tê tuần hoàn.

4. Khuyển khích thành lập mới hoặc chuyển đổi các khu sàn xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung theo mô hình khu công nghiệp sinh thải.

Điều 48. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bản vệ môi trưìmg của khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

1. Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được bổ trí phù hợp với các loại 
hình dầu tư trong khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, 
bào đảm giảm thiều tác động xẩu đối với môi trường xung quanh và phái được 
xây dựng, hoàn thành trước khi các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung và cụm còng nghiệp đi vào hoạt động.

2. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa phải bào đàm các yêu cầu sau:

a) Tách riêng hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thu gom, thoát nước thãi;

b) Phái có hổ ga lắng cận, tách váng dầu trước khi xả vào hệ thong thoát 
nước mưa chung cùa khu vực;

c) Thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm 
luôn trong điểu kiện vận hành binh thường.

3. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sau xử lý phải bảo đàm các yêu cầu 
về bào vệ môi trường sau:

a) VỊ trí, cốt hổ ga phải bổ trí phù hợp đe đấu nối với điểm xả nước thải 
cùa các cơ sở, bào đám khả năng thoát nước thải cùa khu sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung; vị trí đấu nối nước thái nam trên tuyến thu gom cúa hệ thống 
thoát nước khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và đặt bên ngoài phần 
đất của các cơ sở;

b) Hệ thống thu gom, thoát nước thải sau xử lý bảo đảm kiên cố, chống 
thâm, chông rò rì nước thải ra ngoài mỏi trường theo tiêu chuần, quy chuẩn 
thiết kế về xây dựng hoặc tiêu chuần về chất lượng sản phẩm hảng hóa;

aWletnam
■1 ích ván bán luật I
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c) Điểm xá nước thãi sau xứ lý phái có biền báo, có sàn công tác diện tích 
tối thiểu là 01 m2 và có lối đi để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải;

d) Thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để bảo đâm 
luôn trong điều kiện vận hành bình thường.

4. Hệ thông xừ lý nước thài tập trung phải bào đảm các yêu cầu về bảo vệ 
môi trường sau:

a) Được phép chia thành nhiều đơn nguyên (mô-dun) phù hợp với tiến độ 
lấp đầy và hoạt động cùa khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp nhưng phài bào đàm xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường và phù hợp với giấy phép môi trường đã được cấp;

b) Có công tơ điện độc lập;

c) Có hệ thông quan ữãc tự động, liên tục theo quy định tại khoản 4 Điêu 97 
Nghị định này;

d) Được vận hành thường xuyên theo đúng quy trình công nghệ đê bảo 
đảm nước thài được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật mồi trường trước khi thải ra 
nguồn tiếp nhận; phải duy tu, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm luôn vận hành bình 
thường;

đ) Bủn cặn của hệ thống xứ lý nước thải tập trung phải thu gom, vận 
chuyên và xử lý hoặc tái sừ dụng theo quy định cùa pháp luật về quản lý chất thải;

e) Các thiết bị thu gom, công trinh lưu giữ chất thài ran sinh hoạt, chất thải 
rắn thông thường, chat thải nguy hại, xir lý khí thải (nếu có) phải bão đảm các 
yêu cầu về bảo vệ môi trường tương ứng quy định tại Chương V Nghị định này;

g) Việc vận hành hệ thống xử lý nước thãi tập trung phâi có nhật ký vận 
hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đau ra), các thông sổ 
đặc trưng cùa nước thài đầu vào và đầu ra (nếu cỏ); lượng điện tiêu thụ; loại và 
lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành vict bang tiếng 
Việt và lưu giữ tối thiêu 02 năm;

h) Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung 
phải được ghi trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mỏi trường, 
giấy phép môi trường, giấy đãng ký môi trường và quy chế về bào vệ môi 
trường của của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

5. Có công trinh, thiết bị phòng ngừa, ửng phó sự cố môi trường theo quy 
định của pháp luật.
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Điều 49. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong báo vệ 
môi trường khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

1. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sàn xuất, kinh doanh, 
dich vụ tập trung có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 51 Luật 
Bào vệ môi trường; chù đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công 
nghiệp có trách nhiệm thực hiện quy dịnh tại khoản 3 Điều 52 Luật Bảo vệ môi 
trường. Một sò nội dung được quy định cụ thê như sau:

a) Việc tiếp nhận dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có 
phát sinh nước thải vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp phải phù hợp với khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải cùa hệ thống xừ 
lý nước thai tập trung. Các dự án mới trong khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp phải đấu nối nước thài vào điẻm thu gom trước khi 
đưa vê hệ thông xư lý nước thài tập trung,

b) Không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt 
động có phát sinh nước thải sản xuất trong khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp trong các trường hợp sau: dự án mới có ngành nghề 
không thuộc danh mục ngành nghề được phép thu hút đầu tư của khu sàn xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; khu sàn xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, cụm công nghiệp không có hoặc không đáp ứng một trong các 
yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 48 Nghị định này;

c) Không được pha loãng nước thài trước diêm xà nước thãi của khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

d) Khu sàn xuât, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang 
hoạt động trước thời điêm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa có hệ 
thông xử lý nước thải tập trung vả các cơ sỡ sản xuât, kinh doanh, dịch vụ bên 
trong đã dược mien trử dấu nối theo quy định cùa pháp luật chi được phép tiếp 
nhận dự án đầu tư mới sau khi đáp ứng quy định tại Diều 48 Nghị định này, trừ 
trường hợp dự án đẩu tư mới không phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi 
trường khi đi vào vận hành chinh thức;

đ) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung đà được phê duyệt kểt quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trưởng, trước khi xây dựng kế hoạch 
đãng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái có trách nhiệm rà soát, đánh giã 
vả thực hiện điều chinh theo các quy định tại Điều 27 và Điều 30 Nghị định 
này (nểu có),

e) Thực hiện các trách nhiệm cụ thẻ khác theo quy định tại Nghị định này.



79

2. Chủ cơ sở hoạt động trong khu sản xuât, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 53 
Luật Bảo vệ mòi trường. Một so nội dung được quy định cụ thê sau:

a) Dự án đầu tư mới trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp phái xừ lý sơ bộ và đấu nối nước thải vào hệ thống xừ lý nước thải 
tập trung của khu sàn xuât, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. 
Nước thái chuyên giao đê xử lý phải có khôi lượng và các thông sô ô nhiêm 
không vượt quá tiêu chuẩn nước thải đầu vào cúa hệ thống xử lý nước thài tập 
trung; đáp ứng điều kiện trong văn bản thỏa thuận với chù đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tằng khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vự tập trung, cụm công nghiệp 
và giấy phép môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp đỏ; trừ trường họp cơ sờ dã được miễn trừ dâu noi theo quy định;

b) Các cơ sờ đang hoạt động đã đấu nối nước thải sau xử lý váo hệ thống 
thoát nước thái và các cơ sở đã được miền trừ đau nôi vào hệ thông thu gom, 
thoát nước vả xừ lý nước thải tập trung cùa khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp theo các quy định trước đây thì phái thực hiện trách 
nhiệm đối với cơ sở được miễn trỉr đáu nối theo quy định tại điểm b khoán 2 
Điều 52 Luật Báo vệ môi trường.

c) Cơ sở đang hoạt động có xà nước thài sau xừ lý vào hệ thong thu gom, 
thoát nước mưa phải phối hợp với chù đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tâng 
cụm công nghiệp thực hiện trách nhiệm theo quy định tại điểm a khoăn 2 Điều 51 
Luật Bào vệ môi trường.

3. Ban quàn lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của tình, 
thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện cảc quy định tại khoàn 
2 và khoản 3 Điều 51 Luật Báo vệ môi trường và cỏ trách nhiệm khác sau đây:

a) Hướng dẫn, kiểm tra chù dầu tư kinh doanh hạ tầng khư sàn xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, chủ cơ sở bên trong thực hiện các trách nhiệm quy 
định tại khoăn 1 và khoản 2 Diều này;

b) Trong quá trinh phê duyệt chap thuận chú trương dầu tư hoặc quyết
định đẩu tư theo thẩm quyền đối với các dự án mới hoặc dự án đang hoạt động 
nâng công suất có phát sinh nước thài trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung phải xem xét sự phù hợp với các yêu cầu về hạ tầng báo vệ môi trường 
được quy định tại Điều 48 Nghị định này. .

4. Úy ban nhân dân câp huyện có trách nhiệm thực hiện các quy định tại 
khoản 5 Điêu 52 Luật Bảo vệ môi trường và có trách nhiệm khác sau đây:

a) Hướng dần, kiểm tra chù đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, 
chù cơ sờ trong cụm công nghiệp thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 1 
và khoăn 2 Điểu này,

b) Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp xử lý thủ tục đâu 
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tư, đề nghị cơ quan có thầm quyền xem xét các dự án mới hoặc dự án đang hoạt 
động nâng công suất cỏ phát sinh nước thải trong khu sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải phù hợp với các yèu cầu về hạ tang 
bào vệ mòi trường được quy định tại Điều 48 Nghị định này.

5. ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các quy định tại 
khoán 5 Điều 51, khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường và có trách nhiệm 
khác sau đây:

a) Trong quả trình chi đạo về việc phê duyệt quyết định đầu tư theo thẩm 
quyền đối với các dự án mới hoặc dự án đang hoạt động nâng công suât có phát 
sinh nước thải trong khu sản xuât, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải yêu câu 
cơ quan chuyên môn xem xét sự phù hợp với các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi 
trường quy định tại Điều 48 Nghị định này;

b) Hướng dẫn, giải quyết đề nghị cúa chủ đau tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp VC việc 
bò trí vị trí đât cúa hô sự cô và phê duyệt điểu chinh quy hoạch cúa khu sản 
xuât, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

c) Xây dựng lộ trình di dời dân cư sinh sống trong khu sàn xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu có); lộ trình chuyền đồi các 
làng nghề thành cụm công nghiệp, khu sàn xuẩt, kinh doanh, dịch vụ tập trung 
theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 52 Luật Bào vệ môi trường.

Điều 50. Lấy ý kiến về CO’ quan chuyền môn về bảo vệ môi trường đối 
vói công trình, thiết bị xử lý nước thãi tại chỗ

1. Cơ quan tham định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xày dựng trong cảc 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 59 và khoán 1 Điều 66 Luật Bảo vệ môi 
trường lấy ý kiến bằng vãn bán của cơ quan chuyên mòn về bào vệ môi trưởng 
cùng câp đoi với ho sơ ve công trinh, thiết bị xừ lý nước thãi tại chồ, thiết bị 
thu gom và lưu chứa tạm thời chat thải của dự án theo quy định tại khoản 2 
Điều này, trir trường họp dự án đà được phẻ duyệt kết quà thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường.

2. Hồ sơ lấy ý kiến về công trình, thiết bị xừ lý nước thải tại chỗ, thiết bị 
thu gom vả lưu chứa tạm thời chất thài bao gồm:

a) Văn bàn của cơ quan thẩm dịnh thiết kế xây đựng, cẩp giầy phép xây 
dụng gủi cơ quan chuyên môn về bão vệ môi trường cùng cấp đề nghị cho ý 
kiên về còng trình, thiết bị xừ lý nước thải tại chồ, thiết bị thu gom và lưu chứa 
tạm thời chất thái;

b) Báo cáo về phương án, hồ sơ thiết kế cơ sở, thuyết minh công nghệ xử

ch ván bán I 
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lý của cồng trình, thiết bị xừ lý nước thài tại chồ đáp ứng quy chuẩn kỳ thuật 
về bảo vệ mòi trường đối với thiết bị xử lý nước thải tại chồ bao gồm cả phương 
án xà nước thải sau xử lý ra môi trường tiếp nhận, phương án tái sử dụng nước 
thài, phương án xử lý bùn, cặn phát sinh từ quá trình xử lý nước thài, phương 
án xử lý mùi, khí thải và hóa chất độc hại (nếu có); phương án kèm theo mô tả 
chi tiết khu vực, thiết bị thu gom vá lưu chửa tạm thời chất thải.

3, Chủ đảu tư dự án có trách nhiệm cung cẩp thành phần hồ sơ lấy ý kiến 
về công trình, thiết bị xử lý nước thái tại chồ, thiết bị thu gom và lưu chứa tạm 
thời chất thải cúa dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều này cho cơ quan thẩm 
định thiết kè xây dựng, cấp giấy phép xây dựng.

4. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bàn xin ý kiến cùa 
cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, cơ quan chuyên 
môn vể bảo vệ môi trường gừi vãn bản trà lời về công trình, thiết bị xử lý nước 
thải tại chỗ, thiết bị thu gom và lưu chứa tạm thời chất thài cho cơ quan thẩm 
định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp không thống nhẩt 
phải nêu rõ lý do.

Điều 51. Sú' dụng chất thái chàn nuôi làm phân bón hữu CO’, nước tưới 
cho cây trồng hoặc mục đích khác

1. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ 
hoạt động chăn nuôi nông hộ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây 
trồng hoặc mục đích khác phải dâm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

2. Việc sử dụng chất thài rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thài chán nuôi 
phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại làm phân bón hữu cơ, nước tưới cây 
hoặc làm thức ãn cho thuỹ sản được thực hiện như sau:

a) Chất thài chăn nuôi chì được sừ dụng làm phân bón, nước tưới cho cây 
trông hoặc làm thức ăn cho thuỷ sân khi đáp ứng quy chuẳn kỹ thuật quôc gia 
được quy định tại khoản 4 Điều nảy;

b) Việc vận chuyển chất thài chăn nuôi ra khôi cơ sở chân nuôi trang trại 
phài sử dụng phương tiện, thiết bị đàm bảo kín khít, không bị tràn đổ, rò ri, 
không gây ô nhiễm môi trường.

3. Việc sử dụng chất thài rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ phát sinh từ 
hoạt động chăn nuôi trang trại đề sừ dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 
cho hoạt động sàn xuất phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Diều này và 
không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sừ dụng.
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4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm han hành quy 
chuẩn kỹ thuật quôc gia về chất thải rắn chăn nuôi có nguôn gôc hữu cơ sử 
dụng cho cây trồng hoặc ỉàm thức ăn cho thuỷ sản; quy chuần kỹ thuật quốc 
gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Điều 52. Khoáng cách an toàn về môi trường đối vói khu dân cư

1. Khoảng cách an toàn về môi tnrờng:

a) Đối với cơ sờ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng quy định tại các 
điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 53 Luật Bào vệ môi trường, khoáng cách an toàn 
về môi trường là khoảng cách tối thiểu từ cơ sở sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
kho tàng đến công trình hiện hừu và hợp pháp của khu dân cư gôm nhà ở riêng 
lẻ, nhà chung cư, công trình giáo dục, y tế đẻ bào đâm an toàn về mỏi trường;

b) Đối với cơ sờ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ gây 
ô nhiễm nguồn nước quy đinh tại điếm đ khoăn 2 Điều 53 Luật Bão vệ môi 
trường, khoáng cách an toàn về môi trường là khoáng cách tối thiểu từ điểm xà 
nước thài cùa cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đến điếm lấy 
nước, công trinh cấp nước đô thị.

2. Xác định khoáng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư:

a) Khoảng cách an toàn về môi trường từ cơ sở sân xuất, kinh doanh, dịch 
vụ và kho tàng quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ 
môi trường đen khu dân cư được xảc định cân cứ vảo quy mò, công suất của cơ 
sở sân xuât, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng và đặc tính cúa chât dễ cháy, dề 
nồ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết, bị bức xạ, chất độc hại đối với 
người và sinh vật;

b) Khoáng cách an toàn về mỏi trường từ cơ sở sán xuất, kinh doanh, dịch 
vụ và kho tàng quy định tại điểm d và điếm đ khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi 
trường đến khu dàn cư được xác định căn cử vào quy mô, công suất của cơ sở 
sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng và tính chất của bụi, mùi khó chịu, 
mức độ tiêng ôn và nguy cơ gày ô nhiêm nguồn nước được dùng cho mục đích 
cấp nước sinh hoạt;

c) Trường hợp cơ sở sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nhiều 
nguồn phát thải, khoảng cách an toàn về môi trường được xác định từ nguồn 
phát thãi gần nhất của cơ sở sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đen khu 
dân cư. Trường hợp không xác định được nguồn phát thải hoặc không có nguồn 
phát thãi, khoảng cách an toàn về mói trường được xác định từ vị tri tường của 
cư sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng, nhà hoặc công trình bao chứa 
nguôn phải sinh ô nhiêm, chứa chât dề cháy, dễ nô, chât phóng xạ, chât thải 
phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ, chất độc hại đối với người và sinh vật;

Ityietnain
ch ván bán luật I
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d) Cơ sở săn xuât, kinh doanh, dịch vại và kho tàng mà thuộc đông thời từ 
hai trường hợp trờ lên theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản,2 Điểu 53 
Luật Bảo vệ môi trường thì phải áp dụng giá trị khoảng cách lớn nhất.

3. Khoáng cách an toàn về môi trường từ CƯ sờ sàn xuất, kinh doanh, dịch 
vụ và kho tảng đến khu dân cư quy định tại các diem a, b, c và đ khoản 2 Điều 53 
Luật Bão vệ môi trưởng thực hiện theo quy định về khoảng cách an toàn của 
pháp luật về an toàn phòng cháy vả chừa cháy, quản lý vật liệu nô, an toàn bức 
xạ. an toàn hóa chất, tài nguyên nirớc và pháp luật khác có liên quan.

4. Bộ Tài nguyên và MÔI trường chù trỉ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỷ 
thuật môi trường về khoảng cách an toàn về môi trường đoi với khu dân cư cùa 
cơ sờ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng quy định tại điểm d khoản 2 
Điều 53 Luật Bào vệ môi trưởng, trừ quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Khoảng cách an toàn về môi trường cùa dự án đẩu tư cơ sở sản xuẩt, 
kinh doanh, dịch vụ và kho tàng được cơ quan có thẩm quyền xem xét, áp dụng 
khi chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch hoặc giới thiệu vị trí thực 
hiện dự án đẩu tư; hoặc khi chảp thuận, quyết định chù trương đầu tư, quyết 
định đầu tư, cấp giây chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều 53. Lộ trình áp dụng kỹ thuật hiện có tổt nhất

1. Chủ dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cỏ nguy cơ 
gảy ô nhiễm môi trường có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỷ thuật hiện có tôt 
nhất đổi với ít nhất một hoạt động hoặc công đoạn sàn xuất theo lộ trình như sau:

a) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2027 đoi với dự án đầu tư thuộc Mức I 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trước ngày 01 tháng 01 nám 2028 đối với dự án đầu tư thuộc Mức II 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2029 dối với dự án đầu tư thuộc Mức III 
Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Chủ cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gày 
ô nhiêm môi trường có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tôt nh&t 
đối với ít nhất một hoạt động hoặc công đoạn sản xuất theo lộ trinh như sau:

a) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2028 đối với cơ sờ thuộc Mức I Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Trước ngày 01 thảng 01 năm 2029 đổi với cơ sở thuộc Mức II Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Trước ngày 01 tháng 01 nãm 2030 đối vời cơ sở thuộc Mức III Phụ lục II
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ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Khuyến khích chù dự án, cơ sở thuộc loại hình sân xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất đối với 
ít nhất một hoạt dộng hoặc công đoạn sàn xuất sớm hơn lộ trình quy định tại 
khoản I và khoản 2 Điều này đe được hưởng ưu đãi, hồ trợ theo quy định tại 
Nghị định này.

Điều 54. Yêu cầu đặc thù về bảo vệ môi tnròng trong vận hành thử 
nghiệm, quản lý chât thãi, sừdụng dung dịch khoan nên không nước, quan 
trắc môi ưưòng đối vói hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí 
và các dịch vụ liên quan trẽn biển

1. Quy đinh về vận hành thử nghiệm:
a) Công trình bảo vệ môi trường của dự ản khai thác dầu khí trên biển 

không phải vận hành thứ nghiệm;
b) Dự án quy định tại điểm a khoản này nếu thuộc đối tượng cấp giấy phép 

môi trường thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường (bao gồm công 
trình xừ lý chất thái và các công trình bào vệ môi trường khác) trước khi bắt đầu 
khai thác;

c) Dự ản, cơ sở khai thác dầu khí có nước khai thác thải đấu nối vào hệ 
thống xử lý nước khai thác thải tập trung mà hệ thống này đã được cấp giấy 
phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần thì không phải lập hồ 
sơ đề nghị câp giấy phép môi trường.

2. Quy định về quản lỷ chất thải:

a) Chất thải nguy hại và không nguy hại phát sinh từ hoạt động thăm dò, 
khai thác dầu khí được đưa về đất liền bằng tàu cỏ giấy chứng nhận vận chuyển 
hàng nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. Chất thải 
nguy hại phải và không nguy hại sau khi chuyến về bờ dược chuyển giao cho 
dơn vị có chức năng xử lý;

b) Việc quân lý chất thải từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí không 
thuộc quy định tại điểm a khoản này được thực hiện theo hướng dẫn của Rộ 
Tài nguyên và Môi trường và pháp luật có liên quan.

3. Quy định về quan trắc môi trường:

a) Tẻ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động dầu khí trên biển không phài 
thực hiện quan trăc nước thài tự' động đôi với nước khai thác thải; tần suất quan 
trăc định kỳ đôi với nước khai thác thải tối thiêu 03 tháng/lân với các thông sổ 
tuân thù theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường dặc thù đổi vởi nước khai thác 
thải từ các công trình dẩu khí trên biển;

b) Việc quan trẳc môi trường đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí 
không thuộc quy định tại điếm a khoản này được thực hiện theo hướng dần của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và pháp luật có liên quan.
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Điều 55. Bảo vệ môi trưírng trong hoạt động mai táng, hỏa táng

1. Khu mai táng, hỏa táng phái phù hợp với quy định của Chính phũ về 
xây dựng, quàn Lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sờ hóa táng, trừ trưởng hợp đặc 
thù quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Dự án đàu tu cơ sở dịch vụ mai táng, hỏa tảng phải bào đàm các yêu 
cầu về bào vệ môi trường sau:

a) Địa điểm mai táng không ành hường đến nguồn nước cẩp cho sinh hoạt; 
cơ sở hòa táng phái đặt ử cuối hướng gió chù đạo so với khu dân cư;

b) Dự án đầu tư cơ sở dịch vụ hoa tảng phải có ý kiến về công nghệ theo 
quy định của pháp luật về chuyền giao công nghệ;

c) Khi thải phát sinh từ việc hoả táng phải được xử Lý đạt quy chuấn kỹ 
thuật môi trường;

d) Chất thải rẳn phát sình từ cơ sở mai tâng, hòa táng phải được thu gom, 
xử lý bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường;

đ) Nghĩa trang, cơ sờ hỏa táng phái bảo đàm tỳ lệ cày xanh, thảm cỏ theo 
quy định pháp luật về xây dựng; có hệ thống thu gom và thoát nước riêng cho 
nước mưa;

e) Khoảng each an toàn môi trường từ hàng rào nghía trang, cơ sờ hóa 
táng tới khu dân cu. công trình công cộng phải bảo đảm quy chuân kỹ thuật về 
quy hoạch xây dựng.

3. Việc mai táng, hòa táng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người theo 
tôn giáo tạí khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thảnh thất tôn giảo và cảc cơ sở ton 
giáo khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tin ngường, tồn giáo vả phải 
đáp ứng các yêu càu vè bảo vệ môi trường quy đĩnh tại diêm c và diêm d khoăn 2 
Điều này. ủy ban nhản dân cấp tình hướng dãn hoạt động mai táng, hỏa táng 
phừ hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và bảo dàm vệ sinh môi trường.

Chương V 
QUẢN LÝ CHAT THẢI

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHÁT THẢI

Diều 56. Yêu cầu chung về quản lý chất thải rắn

Việc phòng ngửa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sừ dụng, 
tái che vả xừ lý chất thài rắn phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 
Điều 72 Luật Bào vệ môi trường và một số quy định cụ thể sau:
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1. Sán phẩm thái bó, chất thài rắn phải được quán lý để giảm khai thác, sứ 
dụng tài nguyên thiên nhiên và giảm thiều tác động xấu đến môi trường theo 
tiêu chí cùa kinh tể tuần hoàn quy định tại Điều 138 Nghị định này.

2. Giảm thiêu chất thài răn phát sinh thông qua việc áp dụng các giài pháp 
tăng hiệu quả sản xuất hoặc hiệu quả sử dụng sản phẩm.

3. Việc sử dụng sản phẩm thài bỏ, chất thài ran phát sinh trong hoạt động 
sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng phải theo nguyên tắc tận dụng tối đa 
giá trị của sản phẩm thài bỏ, chất thải ran thông qua việc áp dụng các giải pháp 
theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Tái sử dụng sán phẩm thãi bỏ;

b) Sửa chừa, bào dưỡng, bão trì hoặc nâng cấp sản phẩm bị lỗi, sản phàm 
cũ đề kéo dài thời gian sừ dụng;

c) Tận dụng thành phần, linh kiện cùa sàn phẩm thãi bỏ;

d) Tái chế chất thải rắn để thu hồi nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục 
vụ cho hoạt động sán xuất theo quy định cùa pháp luật;

đ) Xử lý chất thải rắn kểt hợp thu hoi năng lượng theo quy định của 
pháp luật;

e) Chôn lấp chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

4. Khuyến khích áp dụng giãi pháp chuyển đôi số, phát triển và ứng dụng 
mô hình kinh doanh dựa trên nền táng số đế thúc đay giâm thiếu phát sinh, tái 
sừ dụng, phân loại, thu gom, vận chuyên, tái chê và xừ lý chât thải răn.

5. Việc thu gom, vận chuyển chất thãi ran phát sinh từ hoạt động cùa khu 
phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện 
theo quy định của Nghị định này về thu gom, vận chuyền chất thải ngoài khu 
phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp che xuất.

Điều 57. Yêu cầu chung về quản lý nước thái

Việc phòng ngừa, giảm thiểu, thu gom, tái sừ dụng và xử lý nước thãi phải 
đáp ửng các yêu cẩu quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường và 
một số quy định cụ thề sau:

1. Nước thài phải được quản lý đe giảm khai thác, tăng cường hiệu quả sừ 
dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đển môi trường.
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2. Sừ dụng tối đa giá trị cùa nước thài phát sinh từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt thông qua việc áp dụng các giải pháp theo thứ 
tự ưu tiên sau :

a) Xứ lý vả tái sử dụng nước thái trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ theo quy định cùa pháp luật;

b) Xử lý vã chuyển giao để tái sử dụng nước thải cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

c) Chuyền giao cho đơn vị khác để xử lý, tái sử dụng theo quy định cùa 
pháp luật;

d) Xử lý, xá thải nước thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

3. Công trinh, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cồ môi trường đòi với 
nước thải lả một phan cùa hệ thống xứ lý nước thải nhâm bảo đảm không xà 
nước thãi chưa được xừ lý ra môi trường trong trường hợp hệ thống xừ lý nước 
thải xảy ra sự cố. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố phái bảo đàm kiên cô, 
chống thấm, chống rò rì nước thài ra ngoài môi trường theo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn thiết kế về xây dựng hoặc tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hảng hóa; 
có khả năng lưu chứa hoặc quay vống xừ lý lại nước thái với quy mô phù họp 
với kế hoạch phòng ngừa, ímg phó sự cố môi trường của dự án đầu tư, cơ sờ, 
khu sán xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm cỏng nghiệp. Không sứ dụng 
chung công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cổ môi trường đôi với 
nước thải với công trinh thu gom, lưu giữ và thoát nước mưa, công trình lưu 
giữ nước phòng cháy, chữa cháy.

Trang thiểt bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thài là 
trang thiết bị được chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cô 
môi trường để phòng ngừa, cảnh báo, ứng phó kịp thời trong trường hợp hê 
thống xử lý nước thải xảy ra sự cồ. Trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cô 
môi trường đoi với nước thãi phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuân thiết kẽ vê 
xây dựng hoặc tiêu chuẩn về chất lượng sán phẩm hàng hóa.

4. Việc thu gom, vận chuyên nước thải, chát thải lỏng phát sinh từ hoạt 
dộng của khu phi thuế quan, khu che xuất, doanh nghiệp che xuất vào nội địa 
được thực hiện theo quy định của Nghị định nảy về thu gom, vận chuyên nước 
thải, chât thải lỏng ngoài khu phi thuê quan, khu chê xuât, doanh nghiệp chê xuât.

Mục 2
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 58. Quản lý chất thải l ẳn sinh hoạt của CO’ quan, tổ chức, cơ sờ, 
khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm câng nghiệp

1. Cơ quan, tổ chức, cơ sỡ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ dâu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng vớì tồng 
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khối lượng dưới 300 kg/ngày được lựa chọn hình thức quàn lý chất thài rắn sinh 
hoạt như hộ gia đỉnh, cá nhân quy định tại Điều 75 Luật Bào vệ môi trường 
hoặc quàn lý theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cơ quan, tô chức, cơ sở sàn xuât, kinh doanh, dịch vụ, chù đâu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tang khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp có phát sinh, chất thái rắn sinh hoạt, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này phài chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho các dối tượng sau:

a) Cơ sờ thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển do chính quyền địa 
phương lựa chọn theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Bào vệ môi trường;

b) Cơ sở thực hiện d;ch vụ thu gom, vận chuyền không thuộc đối tượng 
quy định tại điểm a khoản nảy nhưng có hợp đồng chuyển giao chất thải rắn 
sinh hoạt cho cơ sở vận chuyên do chính quyên địa phương lựa chọn theo quy 
định tại khoản 1 Điều 77 Luật Bảo vệ mòi trường;

c) Cơ sờ thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển không thuộc đối tượng 
quy định tại diêm a khoàn này nhưng có hợp đồng chuyên giao với cơ sờ tái sừ 
dụng, tái chế, xừ lý chất thải rắn sinh hoạt quy định tại điểm d khoản này;

d) Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xữ lý chất thài không 
thuộc đôi tượng quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Bào vệ môi trường;

đ) Cơ sờ xử lý do chỉnh quyền địa phương lựa chọn theo quy định tại 
khoản 2 Điều 78 Luật Bào vệ môi trường. Việc vận chuyển chất thải rẳn sinh 
hoạt trong trường hợp này phái bằng phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

e) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản hoặc sản xuất phân bón phù 
hợp dối vởi chất thải thực phẩm.

3. Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây 
đựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
còng nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điêu này có trách nhiệm ký họp đồng 
dịch vụ thu gom, vận chuyển và xừ lý; chi trả giá dịch VỊ1 theo hợp đồng dịch 
vụ và theo quy định cụ thể của chính quyền địa phương.

4. Cơ sờ thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Diều này có trách nhiệm sau:

a) Ký hợp đông dịch vụ thu gom, vận chuyên và xử lý với cơ quan, to 
chức, cơ sờ sán xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát 
sinh chất thài rắn sinh hoạt;

b) Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý do chính quyền
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địa phương lựa chọn theo quy định tại khoản 2 Điẽu 78 Luật Bào vệ môi trường;

c) Thanh toán chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của chính 
quyên địa phương, trừ chât thài có khả năng tái sử dụng, tái chế được phân loại 
theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường.

5. Cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển theo quy định tại điểm b 
khoán 2 Điều này có trách nhiệm sau:

a) Ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý với cơ quan, tổ 
chức, cơ sở sân xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp cỏ phát sinh chầt thải răn sinh hoạt;

b) Thu gom, vận chuyên chất thài rắn sinh hoạt đến điểm tập kểt, trạm 
trung chuyên bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ 
môi trường theo quy định của pháp luật;

c) Thanh toán chi phí vận chuyền và xử lý chất thái rắn sinh hoạt theo quy 
định của chính quyền địa phương, trừ chất thài cỏ khà năng tái sữ dụng, tái che 
được phân loại theo dúng quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường.

6. Uy ban nhân dân cap tinh quy định giá cụ thẻ đôi với dịch vụ thu gom, 
vận chuyển và xử lý chat thài ran sinh hoạt tại khoản 3 Điều này; chi phí xử lý 
và hình thức thu đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điểu 
này trên nguyên tắc chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính đúng, tính 
đủ cho một đơn vị khôi lượng chất thải rắn sinh hoạt đê thực hiện xừ lý.

Điều 59. Lụ a chọn chủ đầu hr, chủ xử lý chất thãi rắn sinh hoạt

1. Việc lựa chọn chú đau tư cơ sở xứ lý chất thài rắn sinh hoạt được thực 
hiện theo quy định cùa pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư, xây dựng và đấu thầu. Trường hợp cơ sở xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt dược đầu tư ngoài ngân sách thi chù đầu tư trực tiếp quàn lý, vận hành 
cơ sở xứ lý chất thải rắn do minh đầu tư hoặc thuê tồ chức, cá nhân khác làm 
chú xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo các quy định cùa pháp luật.

2. Chù đầu tư và cung câp dịch vụ xử lý chất thải ran sinh hoạt phải thực 
hiện các yèu cầu về báo vệ môi trường sau:

a) Vận hành cơ sờ xừ lý chất thài rấn sinh hoạt đáp ửng các quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường cũa Việt Nam; tuân thủ hợp đồng xử lý đã ký kết và các cam 
kết với chính quyền địa phương;

b) Là chú công nghệ hoặc có hợp dồng chuyền giao công nghệ theo quy 
định. Trường hợp sứ dụng công nghệ xử lý có xuất xứ từ các nước châu Àu, 
nhóm các nước công nghiệp phát triển mà khác với quy định kỳ thuật của các 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quàn lỷ chất thài của Việt Nam thỉ khí thài, 
nước thải phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương ứng của các quốc gia đỏ và các

ch ván bản luật I
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quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khi thải, nước thái cùa Việt Nam;

c) Phái hoàn trá mặt bằng và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí đâu tư 
xây dựng, chi phí tháo dờ công trình và cảc chi phi khác cỏ liên quan trong 
trường hợp không đáp ứng các yêu cầu về báo vệ môi trường trong quá trình 
vận hành cơ sờ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hợp đông đã ký với chính 
quyền địa phương.

3. Việc lựa chọn chu xử lý chat thải rắn sinh hoạt đe quán lý, vận hành cơ 
sở xử ỉý chát thài rắn sinh hoạt được đâu tư bằng vốn ngân sách nhà nước được 
thực hiện theo quy định cùa pháp luật về cung cap sản phẩm, dịch vụ công sừ 
dụng ngàn sách nhả nước từ nguồn ki nil phi chi thường xuyên.

Điều 60. Lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ 
chôn lấp trực tiếp

1. Công nghệ chôn lap trực tiếp là việc chôn lấp chất thài trực tiếp trong 
bãi chôn lấp theo quy định mà chưa qua xử lý bằng các biện pháp khác.

2. Các tỉnh, thảnh phố trực thuộc trung ương khi dầu tư mời hoặc đưa vảo 
vận hành các cơ sở xừ lý chất thài rẳn sinh hoạt ưu tiên đầu tư cỏng nghệ hiện 
đại, thân thiện mòi trường; bảo đàm giâm dần tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được 
xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đáp ứng mục tiêu về quàn Lý tông 
hợp chất thài rắn do Thủ tướng Chính phù quy định trong từng thời kỳ phát triển.

Điều 61. Trách nhiệm của cư sử thu gom, vận chuyền chất thải rắn 
sinh hoạt

1. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 77 
Luật Bảo vệ mòi trường, khoản 4 và khoản 5 Điều 58 Nghị dinh này.

2. Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để 
thu gom. vận chuyến toàn bộ chất thải ran sinh hoạt tại những địa điềm đã quy định.

3. Thu gom, vận chuyển chất thái rắn sinh hoạt den diem tập két, trạm 
trưng chuyên hoặc cơ sờ xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật về bào vệ môi trường theo quy định; bo trí phương tiện, thièt bị thu 
gom, lưu giừ nước ri rác tại các trạm trung chuyển đê xừ lý đạt quy chuân kỹ 
thuật hoặc chuyên giao củng với chất thài ran sinh hoạt cho đơn vị xử lỳ.

4. Không để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước 
rò ri gây ánh hường xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyền.

5. Đảo tạo nghiệp vụ, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, 
vận chuyên chat thải rắn sinh hoạt.

Điều 62. Quyền và trách nhiệm của cơ sờ xũ' lý chất thải rắn sinh hoạt

1. Cơ sở xừ lý chất thài rắn sính hoạt có trách nhiệm sau:
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a) Thực hiện đày đù các yêu câu vê bảo vệ môi trường theo quy định cùa 
pháp luật;

b) Thực hiện trách nhiệm cúa chủ nguồn thải chất thãi nguy hại theo quy 
định đổi với chất thải nguy hại từ chất thải rắn sinh hoạt hoặc phát sinh từ cơ 
sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thài 
chất thải nguy hại theo quy định:

c) Vận hành cơ sở xử lý chất thài ran sinh hoạt đáp úng quy chuẩn kỳ thuật 
môi trường, bảo đảm xử lý hết lượng chất thải ran sinh hoạt tiếp nhận theo hợp 
đồng đã ký kết.

2. Cơ sở xử lý chất thải ran sinh hoạt được thanh toán đúng và đũ giá dịch 
vụ xử lý chất thải ran sinh hoạt theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 63. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp trong quân lý 
chất thái rắn sinh hoạt

1. ửy ban nhàn dân cấp tinh cỏ trách nhiệm sau:

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 và khoản 6 Điều 75, khoản 2 
Điêu 76, khoán 1 Điều 77, khoản 2 và khoàn 6 Điều 78, khoản 6 Điều 79, khoản 5 
Điêu 80 Luật Bào vệ môi trường;

b) Tỗ chức quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tinh; phân công 
trách nhiệm quàn lý cho cơ quan chuyên môn về bào vệ môi trường và phân 
câp quản lý cho Uy ban nhân dàn cấp dưới về quán lý chat thài rắn sinh hoạt 
theo quy định;

c) Ban hành biện pháp thực hiện các cơ chế, chỉnh sách ưu đãi, hỗ trợ để 
khuyến khích tô chức, cá nhân tham gia đẩu tư và cung cấp dịch vụ thu gom, 
vận chuyên và đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp VỚI điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Tò chức chi đạo, triền khai thực hiện nội dung quản lý chất thải rắn 
trong quy hoạch có liên quan theo thẳm quyền; lập kế hoạch hằng năm cho 
công tác thu gom, vận chuyển, xừ lý chất thài rắn sinh hoạt và bổ trí kinh phí 
thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh te xã hội cùa địa phương;

đ) Tô chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản 
lý chất thài răn sinh hoạt; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xừ lý vi phạm 
pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

2. ửy ban nhàn dân cấp huyện có trách nhiệm sau:

:h vàn bản I
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a) Ban hành theo thẩm quyền quy định, chương trinh, kể hoạch về quàn lý 
chất thai rắn sinh hoạt;

b) Tổ chức thực hiện chiến lược, chương trinh, kẻ hoạch và nhiệm vụ về 
quàn lý chất thài rắn sinh hoạt;

c) Tồ chức triển khai hoạt động phân loại chất thãi răn sinh hoạt tại nguỏn 
theo quy định.

3. ùy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau:

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoàn 7 Điều 77 Luật Bào vệ môi trường;

b) Xây dựng kế hoạch, phương án hoặc nội dung thực hiện quăn lý chất 
thải ran sinh hoạt trên địa bàn;

c) Tổ chức triển khai hoạt động phân loại chất thâi rắn sinh hoạt tại nguồn 
theo quy định.

Điều 64. Lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử 
dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sàn phâm, hàng hóa 
chúa vi nhụa

1 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, không sân xuất và nhập khẩu túi ni lông 
khó phân hùy sinh học có kích thước nhỏ hơn 50 cm X 50 cm và độ dày một 
lớp màng nhỏ hơn 50 pm, trừ trường hợp sàn xuất để xuất khẩu hoặc sân xuất, 
nhập khau đê đỏng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường.

2. Tô chức, cá nhân sàn xuàt, nhập khâu sàn phâm nhựa sử dụng một lân, 
bao bì nhựa khó phân hủy sinh học phải thực hiện trách nhiệm tái chế, xữ lý 
theo quy định tại Nghị định nảy.

3. Giàm dân việc sàn xuât và nhập khâu sàn phâm nhựa sử dụng một lân, 
bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phàm, hàng hỏa chứa vi nhựa. Sau 
ngày 31 tháng 12 năm 2030, dừng sàn xuât, nhập khâu sán phẩm nhựa sử dụng 
một lần (trừ sản phẩm được chửng nhận nhân sinh thái Việt Nam), bao bì nhựa 
khó phân hủy sinh học (gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp 
đóng gói, chứa dựng thực phàm) và sản phâm, hàng hóa chứa vi nhựa, trừ 
trường hợp sản xuất đè xuất khẩu và trường hợp sản xuất, nhập khẩu bao bì 
nhựa khó phân hủy sinh học đồ đóng gói sàn phẩm, hàng hóa bán ra thị trường.

4. ủy ban nhân dân cấp tinh ban hành quy định và tổ chức triền khai hoạt 
động quản lý chất thãi nhựa; bão đàm sau nám 2025. không lưu hành và sừ 
dụng sản phâm nhựa sử dựng một lần, bao bỉ nhựa khỏ phân hủy sinh học (gôm 
túi ni lỏng khó phân hùy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực 
phâm) tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, trừ sản 
phâm, hàng hóa có bao bì nhựa khó phân hũy sinh học; tổ chức thanh tra, kiểm 
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tra các đơn vị sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân 
hủy sinh học trên địa bản.

Mục 3
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẲN CổNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Điều 65. Tái sử dụng, sử dụng trực tiếp, xử lý chất thài rắn công 
nghiệp thông thường

1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu hồi, phân loại, lựa 
chọn để tái sữ dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho 
hoạt động sàn xuất được quàn lý như sản phẩm, hảng hỏa.

2. Tro, xi, thạch cao được phân định là chất thái rắn công nghiệp thông 
thường và các chất thải rắn công nghiệp thông thường khác đáp ửng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hưởng dẫn kỹ thuật sử dụng làm nguyên liệu sàn 
xuất vật liệu xây dựng, san lẩp mặt bằng do cơ quan có thẩm quyền ban hành 
được quàn lý như đối với sàn phẩm hàng hóa vật Liệu xây dựng. Trường hợp 
chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỳ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thi áp dụng tiêu 
chuẩn của một ưong các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát trièn.

3. Cơ sở sân xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chat thái rắn công 
nghiệp thông thường quy định tại khoản 2 Diều này thực hiện việc quàn lý theo 
quy định tại Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm;

a) Quy định nhóm chất thải tại khoản 1 Điều này trong danh mục chất thải 
rắn công nghiệp thông thường; rà soát, cập nhật, bô sung danh mục cãn cứ vào 
tinh hình phát triển kinh tế - xã hội vồ bảo vệ mòi trường theo từng giai đoạn;

b) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về xử lý, sử dụng tro, 
xi, thạch cao, chất thài công nghiệp thông thường khác đè hoàn nguyên các khu 
vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng 
sàn và đáp ứng yêu cầu bào vệ môi trường. Trường họp chưa ban hành được 
quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuân của một trong các nước 
thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển;

c) Quy định chi tiết về xử lý bao gói thuốc bào vệ thực vật phát sinh trong 
hoạt động nông nghiệp.

5. Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dần kỳ thuật sử dụng 
chất thái rắn công nghiệp thông thưởng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây 
dựng, san lap mặt bằng và sừ đụng trong cảc công trình xây dựng; xây dựng 
tiêu chuẩn quổc gia về sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường làm 
nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng vả sừ dụng trong các 
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công trinh xây dựng gùi Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Trưởng hợp chưa 
ban hành tiều chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu 
chuẩn của một trong các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dần kỹ thuật hoặc quy định khi sử 
dụng bùn thài làm phân bón cho cây trông; sử dụng chất thải răn công nghiệp 
thông thường khác làm nguyên liệu, vật liệu trong các công trình thủy lợi;

b) Hướng dẫn chi tiết việc thu gom bao gói thuốc bào vệ thực vật phát sinh 
trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

7. Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan ngang bộ khác ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật, hưởng dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi sử dụng chất thài rắn 
công nghiệp thông thường làm nguyên liệu, vật liệu trong các công trình giao 
thông và các công trinh khác, bảo đàm phù hợp với quy chuẩn kỳ thuật môi trường.

Điều 66. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chẩt thăi rắn công nghiệp 
thông thường

1. Phản loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại 
khoản 1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường; có thiết bị, dụng cụ, khu vực lưu giữ 
chất thái rắn công nghiệp thông thường theo quy định của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.

2. Chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của 
khoản 1 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường; được phép chuyển giao chất thài rắn 
công nghiệp thông thường quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định này sau khi 
phân loại theo đúng quy định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo 
mẫu do Bộ Tải nguyên và Môi trường ban hành khi chuyên giao nhóm chât thải 
rằn công nghiệp thòng thường phải xử lý quy định tại điểm c khoản 1 Điêu 81 
Luật Báo vệ môi trưởng.

Điều 67. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công 
nghiệp thông thường

1. Chi được ký họp đòng thu gom. vận chuyển đối với nhóm chất thải rắn 
công nghiệp thông thường phài xử lý quy định tại điểm c khoản 1 Điều 81 Luật 
Bảo vệ môi trường với chù nguồn thái khi đã ký hợp đồng chuyển giao cho các 
đôi tượng quy dịnh tại điềm b và điếm c khoản 1 Điều 82 Luật Bão vệ môi trường.

2. Sừ dụng biên bản bàn giao chất thài rắn công nghiệp thông thường theo 
mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành khi chuyền giao chất thài rắn 
còng nghiệp thông thường phải xử lý quy định tại diêm c khoản 1 Điều 81 Luật 
Bão vệ môi trường.
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3. Bảo đảm các phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu chứa, trạm trung 
chuyển, khu vực lưu giữ tạm thời chât thải rắn công nghiệp thông thường phải 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục 4 
QUẢN LÝ CHÁT THẢI NGUY HẠI

Điều 68. Phân dinh, phân loại chất thải nguy hại

1. Việc phân định chất thài nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục 
và ngưỡng chất thải nguy hại.

2. Các chất thãi nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại 
đề lưu giừ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung 
bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đối với các mã chất thái nguy hại có cùng tính 
chất, không có khá năng gây phân ứng, tương tác lẫn nhau và cỏ khả năng xử 
lỷ bang cùng một phương pháp.

3. Nước thai nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tronơ 
hệ thống xừ lý nước thái tại cơ sở phát sinh thì được quàn lý theo quy định vê 
quản lý nước thải.

4. Chất thải nguy hại phai được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu 
giữ hoặc khi chuyền đi xử lý trong trường hợp không lưu giữ.

Điều 69. Thu gom, lưu giữ, vận chuyền chất thài nguy hại

1. Việc vận chuyển chất thài nguy hại được thực hiện như sau:

a) Thực hiện bời các tổ chức, cá nhàn theo quy định tại khoản 4 Điều 83 
Luật Bào vệ môi trường;

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu gom sàn phẩm, bao bì phát sinh 
tùr hộ gia đình, cá nhàn, văn phòng cơ quan nhà nước, trường học, nơi công cộng 
thuộc danh mục sàn phẩm, bao bi quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo 
Nghị định này và danh mục chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành để thực hiện trách nhiệm tái che theo quy định tại Mục 1 
Chương Vĩ Nghị định này không phái có giấy phép môi trường cỏ nội dung xử lý 
chàt thài nguy hại nhưng phải thực hiện trách nhiệm của chù nguôn thái chất thải 
nguy hại theo quy định tại Điều 71 Nghị dịnh này.

2. Các phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thài nguy 
hại phải đáp ứng ycu cầu về bào vệ môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường.

3. Trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 83 Luật 
Bào vệ môi trường, chủ nguồn thải chất thải nguy hại chi dược vận chuyển chất 
thài nguy hại phát sinh tại cơ sờ bang cãc phương tiện vận chuyển chính chủ, trừ 
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trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Các chú nguồn thải phải lắp dặt thiết 
bị định vị đôi với phương tiện vận chuyên chât thái nguy hại và cung câp tài 
khoán cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tinh giám sát, quản lỷ.

4. Trường hợp thục hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điêu 83 Luật Bảo 
vệ môi trưởng, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép môi trường có nội dung ve 
dịch vụ xử lý chất thải nguy hại cỏ trách nhiệm thực hiện các nội dung sau dây:

a) Lắp đặt thiết bị định vị đối với các phương tiện vận chuyển chất thải nguy 
hại và cung cấp tài khoản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát, quân lý;

b) Trong trường họrp có nhu cầu thuê phương tiện vận chuyển chất thải 
nguy hại, phài ký hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển, chịu trách nhiệm đối 
với hoạt động cùa phương tiện vận chuyển trong thời gian thuê và không được 
cho thuê lại phương tiện vận chuyển đó.

5. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 4 Điểu 83 Luật Bảo vệ môi trường 
thuê phương tiện vận chuyển công cộng như phương tiện đường sắt, đường 
thủy nội địa, đường biển để vận chuyển chất thái nguy hại thì phải có vãn bàn 
báo cáo cơ quan câp giấy phép môi trường trước khi thực hiện.

Điều 70. Xử lý chất thải nguy hại

1. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thài nguy hại phải có giấy phép môi 
trường trong đó có nội dung dịch vụ xừ lý chất thài nguy hại theo quy định hoặc 
giầy phép môi trường thành phần là giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy 
đinh tại diêm d khoán 2 Điều 42 Luật Bảo vệ mồi trường, trừ trưởng hợp quy 
định tại khoản 19 Điều 168 Nghị định này.

2. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thái nguy hại được tự xừ lý chất thái nguy 
hại trong khuôn viên cơ sờ phát sinh chất thái khi đáp ứng các yèu cầu sau đây:

a) Thực hiện bằng công nghệ, công trình bảo vệ môi trường, thiết bị sản 
xuất sẵn cỏ trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải và phải bào đàm dạt yêu 
cầu về bảo vệ môi trường theo quy định;

b) Phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động mỏi trường, giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường 
thành phần quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Không đầu tư mới lò đốt và bài chôn lấp để xử lý chất thải nguy hại, trừ 
trường hợp phù hợp với nội dung quân lý chat thài ran trong các quy hoạch có 
liên quan.

3. Cơ sở y tề có phát sinh chất thài y te nguy hại tự xữ lý chất thái y tế nguy 
hại phát sinh trong khuôn viên cơ sờ khi đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều này.

n ích ván bản luật I
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4. Cơ sở y tế có công trinh xử lý chất thài y tế nguy hại đặt trong khuôn 
viên dề thực hiện việc tự xử lý và xừ lý chất thải y tể nguy hại cho các cơ sở y 
tế lân cận (mô hình cụm) theo quy định cùa ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì không 
được coi là cơ sớ thực hiện dịch vụ xử lý chât thải nguy hại. Việc vận chuyên 
chat thài y tê nguy hại từ các cơ sở y tế lân cận để xử lý theo mô hỉnh cụm được 
thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 83 Luật Bảo 
vệ mỏi trường hoặc theo quy định của Uy ban nhản dân câp tinh.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuân kỳ thuật, hướng dẫn 
kỹ thuật về xừ lý, sử dụng, tái sử dụng chất thài nguy hại. Trường hợp chưa ban 
hành được quy chuân, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tiêu chuẩn của một trong 
các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát tnên.

Điều 71. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trách nhiệm chinh của chù nguồn thải chất thỏi nguy hại được quy định tại 
khoán 1 Điều 83 Luật Bào vệ môi trường. Một số nội dung quy định cụ thề như sau:

1. Phàn định, phân loại, lưu giữ chất thãi nguy hại:

a) Tự chịu ưách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định lượng chất 
thải nguy hại phải khai báo và quản lý;

b) Có khu vực lưu giữ tạm thời chất thài nguy hại; lưu giữ chất thài nguy 
hại trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bào vệ 
môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Chi được lưu giữ chất thải nguy hại không quá 01 năm, kê từ thời diêm 
phát sinh. Trường hợp lưu giữ quá thời hạn nêu trên do chưa cỏ phương án vận 
chuyên, xừ lý khả thi hoặc chưa tìm được CƯ sớ thực hiện dịch vụ xử lý chát 
thải nguy hại phù hợp thì phải bảo cảo định kỳ hằng năm về việc lưu giữ chât 
thải nguy hại tại cơ sờ phát sinh với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường 
cấp tính băng văn bàn riêng hoặc kêt hợp trong báo cáo môi trưởng định kỳ.

2. Đối với dự án đầu tư, cơ sớ thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III quy định 
tại các Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định này có phát sinh chất 
thài nguy hại với tông khái lượng từ 1.200 kg/nãm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng 
ưở lén trong quá trình vận hành thi phẵi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Tự xử lý chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh hoặc ký hợp đồng đề chuyển 
giao chát thãi nguy hại cho cơ sờ thực hiện dịch vụ xử lý nguy hại phù hợp.

4. Phối hợp với chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xừ lý chất thái nguy hại đẻ lập 
chứng tử chất thải nguy hại khi chuyến giao chất thải nguy hại theo quy định 
của Bộ Tài nguyên và MÔI trường. Sau thời hạn 06 tháng, ke từ ngày chuyên 
giao chất thải nguy hại, nếu không nhận được hai liên cuối cùng cùa chứng từ 
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chất thài nguy hại mà không cỏ lỷ do hợp lý bằng văn bàn từ tổ chức, cá nhân 
tiếp nhận chất thải nguy hại thì chú nguôn thãi chât thái nguy hại phải báo cáo 
cơ quan chuyên môn vê bảo vệ môi trường câp tinh hoặc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đê kiẻm tra, xử lý theo quy định cùa pháp luật. Trường hợp chuyên giao 
chất thài y tế nguy hại để xứ lý theo mó hỉnh cụm thì sừ dụng biên bàn bàn giao 
thay cho chứng từ chất thài nguy hại.

Điều 72. Trách nhiệm của chủ cơ sờ thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 
nguy hại

Trách nhiệm chính cùa chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chẩt thài nguy 
hại được quy định tại Điều 85 Luật Bảo vệ môi trường. Một số nội dung quy 
định cụ the như sau:

1. Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thài nguy hại với các chủ 
nguồn thải chất thài nguy hại trên địa bàn hoạt động phù hợp với giấy phép môi 
trường hoặc giẩy phép môi trường thành phần được cầp quy định tại khoản 1 
Điều 70 Nghị định này.

2. Thu gom, vận chuyển, tiếp nhận, xừ lý sổ lượng, loại chất thài nguy hại 
theo đúng nội dung giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành 
phần được cấp quy định tại khoàn 1 Điều 70 Nghị định nùy được câp và phù 
hợp với hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thài nguy hại với các chủ 
nguồn thải chất thãi nguy hại.

3. Chỉ được tiếp nhận chất thải nguy hại do chủ nguồn thải chất thài nguy hại 
vận chuyển đển hoặc từ chủ xừ lý chất thài nguy hại thực hiện việc liên kêt theo 
quy định tại Điều 73 Nghị định này.

4. Thông báo bằng vãn bản cho chủ nguồn thài chất thãi nguy hại và báo 
cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong trường họp có lý do phải lưu giữ tạm 
thời chat thải nguy hại mà chưa đưa vào xử lý sau 06 tháng, kể từ ngày thực 
hiện chuyên giao ghi trên chửng từ chất thải nguy hại.

5. Xứ lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động 
theo hướng dẫn kỹ thuật cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Diều 73. Yêu cầu về liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có 
trong giấy phép môi trưòĩig

1. Khi 02 tổ chức, cá nhân có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi 
trường thành phần được cấp quy định tại khoán 1 Điều 70 Nghị định này có 
nhu câu liên kêt trong đó một bén chi thực hiện việc vận chuyên chât thải nguy 
hại và chuyền giao trách nhiệm xử lý cho bên còn lại thì bên chuyển giao hoặc 
tiếp nhận phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hợp đồng liên kết đến cơ quan cấp 
giây phép môi trường để được xem xét, chap thuận trước khi thực hiện. Thời 
hạn cơ quan cấp giấy phép môi trưởng trả lời bang văn bản là 15 ngày.
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2. Bẻn nhận chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý theo hợp đồng liên 
kết quy định tại khoản 1 Điều này phải trực tiếp xử lý chất thải nguy hại, không 
được chuyên giao tiếp chất thái nguy hại cho bên thứ ba để xử lý. Bên nhận 
chuyền giao chat thải nguy hại từ chù nguồn thải trong trường hợp có hợp đống 
liên kết xử lý chất thải Dậuy hại theo quy định tại khoản 1 Điều này phải xử lý 
được ít nhất một loại chất thải nguy hại đã tiếp nhận và phải được sự đồng ý 
bằng văn bản của chù nguồn thài hoặc có hợp đồng ba bẽn về việc liên kết thu 
gom, vận chuyên và xử lý chât thải nguy hại.

, 5 .. ,
QUẢN LÝ NƯỚC THẢI, BỤI, KHÍ THẢI ĐẶC THÙ;

KÝ QƯỸ BẤO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI CHÔN LAP CHAT I HẢI

Điểu 74. Các trường hợp đặc thù về quản lý nước thải

1. Các cơ sở, dự án khai thác khoảng sản làm vật liệu xây dựng không phái 
có hệ thổng thu gom, xư lý nước thài riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.

2. Chất thải lỏng không nguy hại là sản phẩm, dung dịch, vật liệu ờ trạng 
thái lỏng đã hết hạn sử dụng hoặc được thải ra từ quá trinh sử dụng, sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Trường hợp chất thải lòng 
được thải cùng nước thải thỉ được quản lý theo quy định về quàn lỷ nước thài; 
trường hợp chuyên giao để xừ lý thì được quản lý theo quy định như đoi với 
nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý.

3. Nước thải được tái sử dụng khi đáp ửng yêu cầu về bảo vệ môi trường 
và đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành phù hợp với mục đích sử dụng nước. 
Nước thải khi chuyển giao để tái sù dụng thì phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 4 
Điêu này. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc quy định, 
hướng dần về tái sừ dụng nước thải cụ thể như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật, 
hướnẹ dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi sừ dụng nước thái sau xứ lý đáp ứng yêu 
cầu về bảo vệ môi trường làm nước tưới cây; nước thải từ hoạt động chăn nuôi, 
xừ lý phụ phầrn nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác. Trường hựp chưa 
ban hành tiêu chuân, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật thì áp dụng tièu 
chuẩn cùa một trong các nước thuộc Nhóm cốc nước công nghiệp phát triên;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành tiêu chuẩn, quy chuân kỳ thuật, hướng 
dẫn kỳ thuật hoặc quy định kill tái sử dụng nước thài làm nước đầu vào cho 
hoạt động sán xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quàn lý sau khi có ý 
kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đổi với hoạt động chuyển giao nước thài:

a) Nước thải chuyển giao để tái sử dụng chỉ được chuyển giao den cơ sở 
sàn xuất sử dụng trực tiếp làm nước đầu vào cho hoạt động sản xuất;



100

b) Ca sở chuyển giao nước thải phải đáp ứng các yêu cầu sau: có phương 
án chuyến giao nước thài đồ xử lý hoặc tái sừ dụng và được nêu rõ tại báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; có hợp đong chuyên giao 
nước thái với cơ sở tiếp nhận nước thài để xữ lý hoặc tái sử dụng bảo đảm các 
yêu cầu theo quy định tại điểm d khoản này; có hạ tầng, thiêt bị chứa nước thải 
tạm thời bào đám chổng tràn, đổ, rò rỉ ra môi trường xung quanh;

c) Cơ sở tiếp nhận nước thãi đế xử lý hoặc tái sứ dựng phài đáp ứng các 
yêu cầu sau: có phương án tiếp nhận nước thải để xừ lý hoặc tái sử dụng vả 
được nêu rõ tại báo cáo đánh giá tác động môi trường, giây phép môi trường; 
có hệ thống xừ lỷ nước thải có công nghệ, công suất phù hợp để xử lý nước thải 
tiếp nhận hoậc có dây chuyền công nghệ sàn xuất phù hợp để tái sứ dụng nước 
thải tiếp nhận; có đồng hồ đo lưu lượng nước thài sau xừ lý; không chuyền giao 
nước thài đã tiếp nhận cho bên thứ ba;

d) Yêu cầu đối VỚI việc vận chuyển nước thài: nước thải được chuyến giao 
bằng đường ống hoặc phương tiện giao thông. Đường ống phải được thiết kế, 
lăp đặt bảo đam các quy định kỹ thuật, không rò ri ra môi trường xung quanh, 
phải có van, đồng hồ đo lưu lượng và được thê hiện đầy đủ trong phương án 
chuyên giao nước thải đê xử lỷ hoặc tái sử dụng. Phương tiện giao thông phải 
có đú điều kiện tham gia giao thông theo quy định cùa pháp luật về giao thông; 
phải có thiết bị, khoang chứa nước thải kín, chổng thấm, chống rò ri, chông 
phát tán mùi, chống ăn mòn do nước thải được vận chuyển.

Điều 75, Chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển phương 
tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông sứ dụng năng lưọng tái 
tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thâỉ thấp hoặc không phát thải; lộ 
trình chuyển đổi, loại bò phương tiện giao thông sứ dụng nhiên liệu hóa 
thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm mỏi trường

1. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyển khích phát triển phương tiện giao 
thông công cộng (trừ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch), phương tiện 
giao thông sừ dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải 
thấp hoặc không phát thải thực hiện theo quy định tại Điều 131 Nghị định này 
và pháp luật có liên quan.

2. Bộ Giao thòng vận tài chù trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Mồi 
trường xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện lộ 
trình chuyển đổi, loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 
phương tiện giao thông gây ồ nhiễm môi trường, phù hợp với các cam kết quốc 
tế và ke hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí.

3. Uy ban nhàn dân câp tình căn cử kê hoạch đã được Thủ tướng Chính 
phù phê duyệt quy định tại khoản 2 Điều này xây dựng, trình Hội dồng nhân 
dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch và tồ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi, loại 
bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông 
gây ô nhiễm môi trường với các nội dung chính như sau:
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a) Chuyền đổi phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu hoá thạch 
cỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khi và phát thải khí nhà kính;

b) Loại bò phương tiện giao thông cơ giới sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
không dáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khi thải theo quy định; phương 
tiện giao thông cơ giới cũ, đà sử dụng nhiêu nãm gây 0 nhiễm môi trường;

c) 1 lạn chế và tiến tới loại bõ xe máy hai bánh, ba bánh sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch tham gia giao thông trong nội đô các đô thị lớn để giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường không khí và bảo vệ sức khỏe nhân dân;

d) Tố chức phân luồng giao thông tại các dô thị de kiểm soảt, hạn chế ô 
nhiễm mòi trường khỏng khí do phương tiện giao thông gây ra;

đ) Xây dựng hạ tầng kỳ thuật để bảo đàm chuyển đoi từ phương tiện giao 
thông sừ dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông sử dụng năng 
lượng tái tạo. mức tiẻu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thãi;

e) Phát triển hạ tầng giao thông cho phương tiện giao thông công cộng; có 
chinh sách hỗ trợ người dân khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng,

Điều 76. Ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải

1. Ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt dộng chôn lâp chât thải là việc tô 
chức, cá nhân đẩu tư xây dựng mới bãi chôn lấp chất thài gửi một khoản tiên 
đê bảo đảm thực hiện nghĩa vụ xử lý ô nhiễm, cài tạo môi trường sau khi đóng 
bãi theo phương án cài tạo môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đà được cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền phê duyệt kểt quả thẩm dịnh.

2. Khoản tiền ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải:

a) Số tiền ký quỹ phài được tính toán bào đâm đù kinh phí để cải tạo môi 
trường tại bãi chôn lap chat thải, căn cứ vào các nội dung cài tạo môi trường dà 
được cơ quan có thâm quyển phê duyệt;

b) Việc tính toán so tiền kỷ quỷ phái áp dụng định mức, đơn giả cùa địa 
phương tại thời điểm lặp phương án cải tạo môi trường. Trường hợp địa phương 
không có định mức, đơn giá thì áp dụng theo định mức, đơn giá cùa bộ, ngành 
tương ímg. Trong trường hợp bộ, ngành không cỏ đơn giá thì áp dụng theo giá 
thị trường;

c) Tong số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bang tồng kinh phí 
của các hạng mục công trinh cái tạo, đóng cửa đối với bãi chôn lấp chất thải, 
chi phí xử lý ô nhiễm, quan trãc môi trường và vận hành các công trình xử lý 
chất thài. Phương pháp tính vả dự toán chi phí xừ lý ô nhiễm, cài tạo môi trường 
được thực hiện theo hướng dan của Rộ Tài nguyên và Môi trường;

ch vãn bán lu;
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d) Số tiền ký quỳ hằng năm (chưa bao gồm yếu tổ trượt giá) được tính 
bằng tảng số tiền ký quỹ chia đều cho các năm theo thời gian trong dự án đầu tư;

đ) Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỳ hàng năm phải tírih đến yếu tố 
trượt giá và được xác định bang số tiền ký quỳ hằng năm nhân với chi sô giá 
tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án được phê duyệt. 
Chi số giả tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố của Tông cục Thòng kê 
cho địa phương nơi triển khai dự án hoặc cơ quan có thảm quyền;

e) Tiền ký quỳ bào vệ môi trường được nộp, hoàn trà bang tiền đỏng Việt 
Nam tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỷ bảo vệ môi trường câp tinh 
và được hưởng lãi suất theo quy định của pháp luật ke từ ngày ký quỹ.

3. Thời gian ký quỳ, xác nhận ký quỹ:

a) Thời gian kỷ quỳ được tính từ ngày dự án đầu lư xử lý chất thải có 
hoạt dộng chôn lấp được cấp giấy phép môi trường đến khi kết thúc hoạt động 
chôn lấp;

b) Ngay sau khi nhận ký quỳ, Quỳ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỳ 
bảo vệ môi trường câp tinh xác nhận việc ký quỷ cùa tò chức, cá nhân đâu tư 
xây dựng bài chôn lấp chất thài vào văn bàn đề nghị ký quỵ của tổ chức, cá 
nhân. Nội dung xác nhận ký quỵ bào vệ môi trường phải thê hiện đây đủ các 
thông tin sau: tổng số tiền ký quỷ được tính toán; thời hạn hoàn trả tiền ký quỳ 
thực hiện ngay sau khi bàn giao các công trình bảo vệ môi trường được cài tạo; 
thời hạn phong tòa tài khoán (nếu có).

4. Quản lý và sử dụng số tiền ký quỷ:

a) Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh 
đà nhận ký quỹ có trách nhiệm hoàn trà số tiền ký quỹ và lãi suất tiền ký quỹ 
cho tồ chức, cả nhân đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải sau khi nhận được 
văn bồn đề nghị của chủ dự án đầu tư kèm theo hồ sơ đã hoàn thành nội dung 
xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường dối với bài chôn lâp chât thái;

b) Quỷ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bào vệ môi trường cấp tinh 
quản lý, sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Hẳng năm, báo 
cáo Uy ban nhân dân câp tinh, Bộ Tải nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính 
về tình hình quàn lý, sừ dụng tiền ký quỹ;

c) Quỹ bào vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tinh 
đôn đốc các tổ chức, cá nhàn vận hành và quản lý bài chôn lấp chất thài thực 
hiện kỷ quỳ cài tạo môi trường đúng hạn; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi 
phạm cùa tô chức, cá nhân trong trường hợp chậm ký quỹ theo quy định;

d) Trường hợp chủ dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thài, phá sản, 
đóng cửa bãi chôn lấp chất thải, khoản tiền ký quỳ được sử dụng để thanh toán 
chi phí xìr lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bài chôn lấp chất thải.

ch vãn bán lu;
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5. Việc hoàn trá khoản tiền ký quỹ trên cơ sờ tiến độ tố chức, cá nhân đã 
hoàn thành nội dung cải tạo mỏi trường vả được thực hiện như sau:

a) Chủ cơ sờ bãi chon láp chẩt thái sau khi hoàn thành từng phẩn hoặc toàn 
bộ nội dung cái tạo bãi chôn lấp chất thài lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận 
hoàn thành phương án cài tạo môi trường;

b) Thành phan ho sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cài 
tạo môi trường bao |ồm 01 đơn đề nghị nghiệm thu hoàn thảnh và 01 báo cáo 
hoàn thảnh (từng phần hoặc toàn bộ) phương án cải tạo môi trường;

c) Thời hạn kiêm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo môi trường 
là 30 ngày kể từ ngày nhận được đây đù hô sơ hợp lệ;

d) Quy trình kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo mói trường 
như sau:

Cư quan kiểm tra, xác nhận thành lập đoàn kiểm tra, xác nhận hoàn thành 
phương án cải tạo môi trường gồm ít nhất lả 07 thành viên; gừi quyết định thảnh 
lập hội đồng kèm theo tài liệu đến timg thành viên đoàn kiểm tra;

Đoàn kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cái tạo môi trường tồ chức 
kiểm tra thực tế tại cơ sỡ chôn lấp chất thải. Sau khi kết thúc kiểm tra, trường 
hợp việc cái tạo mòi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định, cư quan kiểm tra, 
xác nhận cấp giấy xác nhận hoàn thành nội dung cài tạo môi trường theo mẫu 
do Bộ Tãí nguyên và Môi trường ban hành. Trường hợp chưa đủ điều kiện xác 
nhận, cơ quan kiểm tra, xác nhặn thông báo cho chủ cơ sở bài chôn lap chât 
thải và nêu rõ lý do;

đ) Trong thời hạn 90 ngày kề từ ngày nhận được giấy xác nhận hoàn thành 
nội dung cải tạo môi trường, nơi nhận tiền ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ cho tố 
chức, cá nhân;

e) Tỗ chức, cá nhân chi được rút tiền lãi một lần sau khi cỏ giấy xác nhận 
hoàn thành nội dung cải tạo mòi trường;

g) Việc hoàn trả khoản tiển kỷ quỹ được thực hiện sau khi có giấy xác 
nhận hoàn thành nội dưng cải tạo môi trường.

6. Trường hợp tổ chức, cá nhân được phép đầu lư, xây dựng và vận hành 
bãi chôn Lấp chât thài chuyên nhượng quyền hoặc mưa bán, đồi tên, sáp nhập, 
hợp nhất doanh nghiệp thì to chức, cá nhân nhận chuyền nhượng hoặc tổ chức, 
cá nhân lả chu sở hừu mới cùa doanh nghiệp phái tiếp tục thực hiện các nghĩa 
vụ về cài tạo mòi trường và kỷ quỹ cải tạo môi trường.

7. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quàn lý và sữ dụng tiền ký quỳ cải tạo môi 
trường đôi với bãi chôn lấp chât thải.

Tiện ích ván bản luật ■
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Chương VI
TRÁCH NHIỆM TÁI CHÉ, XU' LÝ SẢN PHẨM, BAO BÌ 
CỦA TÓ CHỨC, CẢ NHÂN SẢN XUÁT, NHẬP KHẨU

Mục 1
TRÁCH NHIỆM TÁI CHÉ SẢN PHẢM, BAO BÌ CỦA TỎ CHỨC, 

CÁ NHÂN SÂN XUÁT, NHẬP KHẨU

Điều 77. Đối tưọug, lộ trình thực hiện trách nhiệm tái chế

1. Tổ chức, cả nhân sản xuất, nhập khấu (sau đây gọi chung lả nhà sản 
xuất, nhập khẩu) các sàn phẩm, bao bì quy định tại Cột 3 Phụ lục XXII ban 
hành kèm theo Nghị định này đẻ đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện 
trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì đỏ theo tỳ' lệ, quy cách tái chế bắt buộc 
quy định tại Điều 78 Nghị định này.

2. Bao bì quy định tại khoản 1 Điều này là bao bì thương phẩm (gồm bao 
bỉ trực tiếp và bao bì ngoài) cùa sàn phầm, hàng hóa sau đây:

a) Thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phàm;

b) Mỹ phẩm theo quy định cùa pháp luật về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

c) Thuốc theo quy định của pháp luật về dược;

d) Phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuôc thú y theo quy định cúa pháp luật 
về phân bón, thức ăn chãn nuôi, ±uốc thú y;

đ) Chất tẩy rửa, chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia đụng, nông nghiệp, y tế;

e) Xi mãng.

3. Các đối tượng sau đây không phải thực hiện trách nhiệm tái chể:

a) Nhà sản xuất, nhập khầu các sân phẩm, bao bì để xuất khẩu hoặc tạm 
nhập, tái xuât hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu. học tập, thừ 
nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo vệ mỏi trường.

b) Nhà sân xuẩt bao bì quy định tại khoản 1 Điều này có doanh thu từ bán 
hàng và cung cấp dịch vụ cùa năm trước dưới 30 tỷ đồng;

c) Nhà nhập khau bao bì quy định tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị 
nhập khâu (tính theo trị giá hải quan) cùa năm trước dưới 20 tỷ đồng.

4. Nhà sàn xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế cãc sàn phẩm, 
bao bì do minh săn xuất, nhập khẩu theo lộ trinh sau đây:

a) Bao bi và các sản phẩm ẳc quy, pin; dầu nhớt; sãm lốp: từ ngày 01 tháng 01 
năm 2024;

ện ích vàn bản I
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b) Sản, phấm điện, điện tử: tử ngày 01 tháng 01 năm 2025;

c) Phương tiện giao thông: từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thũ tướng Chính phủ ban hành quy 
định việc thài bỏ phương tiện giao thông trước ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Điều 78. Tỷ lệ tái chế, quy cách tái chế hẳt buộc

1. Tỷ lệ tái chế bẳt buộc là tỷ' lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tổi thiểu phải 
được tái che theo quy cách tái chế bắt buộc trên tổng khối lượng sản phẩm, bao 
bì sàn xuất được đưa ra thị trường vã nhập khẩu trong năm thực hiện trách nhiệm.

Tỷ lộ tái chề bắt buộc của từng loại sán phẩm, bao bì được xác định trển 
cơ sờ vòng đời, tỳ lệ thải bò, tỷ lệ thu gom cùa sản phâm, bao bì; mục tiêu táí 
che quốc gia, yêu cầu bào vệ môi trường và điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

2. Tỳ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm, bao bì trong 3 nãm đầu 
tiên được quy định tại Cột 4 Phụ lục XXII ban hành kèm theo Nghị đinh nảy. 
Tỷ lệ tái chể bắt buộc được điều chinh 03 năm một lần tảng dần để thực hiện 
mục tiêu táĩ chế quổc gia và yêu cầu báo vệ môi trường,

3. Nhà sàn xuất, nhập khàu được tái chế các sản phẩm, bao bì do mình sản 
xuất, nhập khau hoặc tải chế sản phẩm, bao bi cùng loại quy định tại Cột 3 Phụ 
lục XXII ban hành kèm theo Nghị dịnh nảy do nhà sản xuất, nhập khẩu khác 
sản xuất, nhập khau để đạt được tỳ lệ tái chế băt buộc. Việc táì chê phê liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất khồng được tính vào tỳ lệ tái chế bất buộc 
của nhà sán xuất, nhập khẩu.

4. Trường hợp nhà sản xuất, nhập khau thực hiện tái chế cao hơn tỷ lệ tái 
chế bát buộc quy định tại khoàn 1 và khoản 2 Điều này thì được bão lưu phần 
tỳ’ lệ chẽnh lệch đỗ tinh vào tý lệ tái che bat buộc của các năm tiếp theo.

5. Tỳ lệ tái chế bẳt buộc cho tửng loại sản phẩm, bao bi sau 03 năm đầu 
tiên thực hiện quy định tại khoán 2 Điều này được Thủ tướng Chính phủ điều 
chĩnh và ban hành trước ngày 30 thang 9 năm cuối cùng của chu kỳ 03 nãm để 
áp dụng cho chu kỳ 03 nâm tiếp theo.

6. Quy cách tái chế bắt buộc lả các giài pháp tái chế được lựa chọn kèm 
theo yêu cầu toi thiểu về lượng vật liệu, nhiên liệu được thu hỏi đối với tái chế 
sàn phẩm, bao bì. Quy cách bẳt buộc đối VỚI từng sản phẩm, bao bì dược quy 
định tạĩ Cột 5 Phụ Lực XXII ban hành kèm theo Nghị định nảy.

n bán I
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Điều 79. Hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế

1. Nhà sàn xuất, nhập khấu lựa chọn một hình thức thực hiện trách nhiệm 
tái chế quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Bào vệ mòi trường cho một hoặc một 
nhóm sàn phâm, bao bi quy đinh tại Cột 3 Phụ lục XXII ban hành kèm theo 
Nghị định này.

2. Trường hợp nhà sản xuất, nhập khâu lựa chọn hình thức tô chúc tái chê 
theo quy dinh tại điểm a khoàn 2 Điều 54 Luật Bào vệ môi trường, nhà sản 
xuất, nhập khẩu tự quyet định việc tái chế theo các cách thức sau đây:

a) Tự thực hiện tái chế;

b) Thuê đơn vị tái che để thực hiện tái che;

c) ủy quyền cho tổ chức trung gian để tổ chức thực hiện tái chể (sau đây 
viêt tat lả bên được ủy quyên);

d) Kèt hợp cách thức quy định tại các diêm a, b và c khoản này.

3. Nhà sản xuất, nhập khẩu tự thực hiện tái chế phái báo đàm các yêu cầu 
về bào vệ môi trường theo quy định của pháp luật; không tự thực hiện tái chế khi 
không bão đâm các yêu cầu về bão vệ môi trường theo quy đinh của pháp luật.

4. Đơn vị tái chế được nhà sàn xuất, nhập khẩu thuê để thực hiện tái chế 
quy định tại diêm b khoản 2 Điều này phái bào đàm các yêu càu báo vệ môi 
trường theo quy định cùa pháp luật.

5. Bên được úy quyền tổ chức tái chế quy định tại điểm c khoán 2 Điều 
này phái đáp ứng các yêu cầu sau dây:

a) Có tư cách pháp nhân và được thành lập theo quy định cùa pháp luật;

b) Không trực tiếp tải che và không có quan hệ sỡ hữu với bất kỳ đơn vị 
tái che nào liên quan đến phạm vi được ủy quyền;

c) Được ít nhất 03 nhà sàn xuất, nhập khẩu đồng ý ũy quyền tồ chức tái chế.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức, đơn vị tại 
khoản 4 và khoản 5 Điều này đe nhà sản xuất, nhập khẩu biết, lựa chọn. Nhà 
sân xuất, nhập khẩu không thuê đơn vị tái chế hoặc bên được ủy quyền khi 
không bảo đảm các yêu câu theo quy định cùa pháp luật.

7. Nhà sân xuât, nhập kháu lựa chọn hình thức đóng góp tài chính vào Quỳ 
Bảo vệ môi trường Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 54 Luật 
Bảo vệ môi trường thi không phải thực hiện các cách thức tái chế quy định tại 
khoản 2 Điêu nảy.
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8. ủy ban nhân dân các cẩp, tổ chức, cá nhản, người tiêu dùng có trách 
nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ nhả sàn xuất, nhập khâu, đơn vị tái chế, bên 
được ủy quyển trong việc phân loại, thu gom sản phâm, bao bi sau tiẻu dùng 
trên đìa bàn.

Điều 80. Dăng ký kế hoạch và báo cáo kết quà tái chế

1. Nhà sán xuất, nhập khẩu đăng ký kể hoạch tái chế hầng năm và báo cáo 
kết quả tái chế cùa năm trước về Rộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 
tháng 3 hằng năm; trường hợp nhà sàn xuất, nhập khâu ùy quyền toàn bộ cho 
bên được ủy quyền thì bên được ủy quyển có trách nhiệm đăng ký, báo cáo thay 
cho nhà sản xuất, nhập khẩu.

Việc dăng kỷ kể hoạch tái chế dược tính theo khối lượng sản phẩm, bao 
bi sản xuất được đưa ra thị trường cùa năm liền trước đỏ. Nhà sàn xuất, nhập 
khau hoặc bên dược úy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác của thông tin đăng ký kể hoạch tái chế, báo cáo kết quả tái chế.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mòi trường quy định mau đăng ký kê hoạch 
tái chế và mẫu báo cáo kết quả tái chế quy định tại khoản này.

2. Trường hợp khối lượng sản phẩm, bao bỉ thực tế sản xuất được đưa ra 
thị trường và nhập khẩu nhiều hơn so với ke hoạch tái chế đã đăng kỷ thì nhà 
sán xuất, nhập khẩu phái bổ sung khối lượng chênh lệch vào ke hoạch tái chế 
cùa nãm tiếp theo.

Trường hợp khối lượng sản phẩm, bao bì thực tế sàn xuất được đưa ra thị 
trường và nhập khâu ít hơn so với kê hoạch tái chế đã đăng ký thì nhả sản xuât, 
nhà nhập khẩu được thực hiện, báo cáo kết quả tái chế theo khôi lượng sản 
phám, bao bì thực tề sản xuât được đưa ra thị trường và nhập khâu.

3. Trường hợp kể hoạch tải chế, báo cáo kết quả tái che không đạt yêu cầu, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bang văn bản cho nhà sản xuất, nhà 
nhập khẩu hoặc bên được ủy quyền để hoàn thiện kế hoạch, báo cáo trong thời 
hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo. Không đáng ký kế hoạch tái chế, 
báo cảo kết quà tái che đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuât.

4. Nhà sản xuất, nhập khâu lựa chọn hình thức đỏng góp tài chính vào Quỹ 
Bão vệ môi trường Việt Nam theo quy định tại điểm b khoán 2 Điều 54 Luật 
Bảo vệ môi trường không phải dăng ký, thực hiện kế hoạch tái chế và báo cáo 
kết quả tái chế quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 81. Đóng góp tài chỉnh vào Quỹ bảo vệ môi truòng Việt Nam

1. Đóng góp tài chinh vào Quỷ Báo vệ mỏi trường Việt Nam của từng loại 
sản phẩm, bao bì (F) được xác định theo công thức: F = Rx V X Fs, trong đó:

F lả tống số tiền mà nhà sản xuất, nhập khẩu phải đỏng cho Quỹ Bảo vệ 
môi trường Việt Nam theo từng loại sản phẩm, bao bì (đơn vị tính: đông);
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R lả tỷ lệ tái chế bắt buộc của tùng loại sản phẩm, bao bi quy định tại 
khoản I Điều 78 Nghị định này (đưn vị tính: %);

V là khối lượng sản phẩm, bao bì sàn xuất, đưa ra thị trường và nhập khâu 
trong năm thực hiện trách nhiệm tái chế (đơn vị tính: kg);

Fs là định mức chi phí tái che hợp lý, hợp lệ đổi với một đơn vị khối lượng 
sàn phẩm, bao bi, bao gồm chi phí phân loại, thu gom, vận chuyên, tái chế sân 
phàm, bao bỉ và chi phi quản lý hành chinh hồ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế 
cùa nhà sàn xuất, nhập khẩu (đơn vị tính: đồng/kg).

2. 13Ộ Tài nguyên và Môi trường trinh Thủ tướng Chính phù ban hành Fs 
cho từng sản phâm, bao bì và điều chinh Fs theo chu kỳ 03 năm một lần.

3. Việc đóng góp tài chính vào Quỹ Bão vệ mỏi trường Việt Nam của nhà 
sàn xuất, nhập khau được thực hiện như sau:

a) Nhà sàn xuất, nhập khẩu tự kê khai và gứi bàn kê khai so tiền đóng góp 
tài chính theo mẫu hưởng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quỳ Bảo vệ 
môi trường Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Việc kê khai so tiền đóng 
góp tài chinh được tính theo khối lượng sàn xuất, đưa ra thị trường và nhập khẩu 
sản phẩm, bao bl cùa năm liền trước. Nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc bên dược ùy 
quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin trong bản 
kê khai;

b) Trước ngày 20 tháng 4 hằng năm, nhà sản xuẩt, nhập khẩu nộp tiền đóng 
góp tải chính hỗ trợ tái chể một lần vào Quỹ Bảo vệ mòi trường Việt Nam hoặc 
có thể lựa chọn nộp tiền thành hai lẩn: lần thứ nhát nộp tối thiểu 50% tồng số tiền 
trước ngày 20 tháng 4 và lần thứ hai nộp so tiền còn lại trước ngày 20 tháng 10 
cùng nám,

c) Trường hợp kê khai khối lượng sàn phấm, bao bì thấp hơn thực tế sản 
xuất đưa ra thị trường và nhập khẩu thì phải nộp sổ tiền cho phần chênh lệch 
trong năm tiếp theo; trường hợp kê khai lượng sàn phâm, bao bì nhiều hơn thực 
tê sản xuất dưa ra thị trường hoặc nhập khẩu thi được trử sổ tiền đã nộp cho 
phần chênh lệch trong nãm tiếp theo.

Điều 82. Thực hiện hồ trợ hoạt dộng tái chế sản phẩm, bao bì

1. Tiền đóng góp tải chính vào Quỹ Bào vệ môi trường Việt Nam quy định 
tại Điêu 81 Nghị định này được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động phân loại, thu 
gom, vận chuyên, tái chế, xừ lý sàn phẩm, bao bì quy định tại Cột 3 Phụ lục XXII 
ban hành kèm theo Nghị định này và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực 
hiện trách nhiệm tái chế của nhà sàn xuất, nhập khẩu.

Lài tiên gứi ngàn hàng của so tiên đóng góp tải chính vào Quỳ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam được sù dụng cho chi phí quàn lý hành chính phục vụ quàn 
lý, giấm sát và hò trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuầt, nhập khẩu.
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2. Cơ quan, tố chức có nhu cầu được hữ trợ tài chính cho hoạt động tái chế 
quy định tại khoản 1 Điểu này lập hồ sơ đề nghị theo mẫu hướng dẫn của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, gừi Bộ Tài nguyên và Mòi trường trước ngày 30 
tháng 10 hằng năm đề được xét duyệt hỗ trợ.

3. Việc hồ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sán phẩm, bao bì quy định 
tại Cột 3 Phụ lục XXĨI ban hành kèm theo Nghị định này được quy định như 
sau:

a) Trước ngày 30 tháng 9 hẩng năm, Bộ Tài nguyên và Mồi trường công 
bố công khai tièu chi, ưu tiên, mức hỗ trự tài chinh cho hoạt động, sản phẩm tái 
chế của năm tiếp theo theo dề xuất cùa Hội đồng EPR quốc gia;

b) Hội đồng EPR quốc gia thẩm định, biểu quyết thông qua các đề nghị 
hỗ trợ tài chính của cơ quan, tổ chức và trinh Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Bộ Tài nguyên và Mòi trường phê duyệt kết quả thẩm định và các đề 
nghị hỗ trợ tài chính theo đề nghị của Hội đồng EPR quốc gia;

d) Tố chức dược Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện thông báo 
và ký kết hợp đồng hồ trợ với các cơ quan, tổ chức được nhận hỗ trợ tài chính;

đ) Quỹ Bão vệ môi trường Việt Nam thực hiện thanh toán số tiền hỗ trợ 
cho cơ quan, tổ chức theo hợp đồng kỷ kết quy định tại điểm d khoăn này.

4. Việc tiếp nhận, sử dụng đỏng góp tài chính vào Quỷ Bão vệ môi trưởng 
Việt Nam đề hỗ trợ tái chế phải công khai, minh bạch, đủng mục đích. Quỳ Bào 
vệ môi trường Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Mòi trường, 
Hội đồng EPR quốc gia và công khai việc tiếp nhận, sừ dụng tiền đóng góp tài 
chính hô trợ tái chê hăng năm trước ngày 31 tháng 3 của năm tiêp theo.

5. Hội đồng EPR quốc gia thông qua và trinh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính 
vào Quỹ Bão vệ môi trường Việt Nam để hổ trợ tái chế của nhà sân xuất, nhập 
khẩu.

Mục 2 
TRÁCH NHIỆM THU GOM, xử LÝ CHÁT THẢI CỦA TỎ CHỨC, 

CẢ NHÂN SẢN XƯÁT, NHẬP KHÁU

Điều 83. Đối tưọĩig, mức đóng góp tài chính vào Quỳ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam để hỗ trọ’ các hoạt dộng xử lý chất thải

1. Nhà sàn xuất, nhập khau các sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 2 Phụ 
lục XXIII ban hành kèm theo Nghị định này đê đưa ra thị trường Việt Nam có 
trách nhiệm đóng góp tài chính vào Quỹ Bão vệ môi trường Việt Nam đê hổ 
trợ các hoạt dộng xừ lý chất thải, trừ các trường hợp sau đây:
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a) Nhà sàn xuất, nhập khẩu sán phẩm, bao bi để xuất kliầu hoặc tạm nhập, 
tái xuất hoặc sản xuất, nhập khau cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm 
theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Bào vệ môi trường;

b) Nhà sàn xuất có doanh thu từ bán hàng vả cung câp dịch vụ của năm 
trước dưới 30 tỹ dồng;

c) Nhả nhập khấu có tổng giá trị nhập khẩu (tính theo trị giá hải quan) cùa 
năm trước dưới 20 tỷ đồng.

2. Bao bì quy định tại khoản 1 Điều này là bao bì thưong phẩm (bao bì 
trực tiêp) của sản phàm, hàng hóa.

3. Mức đóng góp tài chính cụ thể đối với từng sàn phàm, bao bì được quy 
định tại cảc Cột 3, 4 và 5 Phụ lục XXIII ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Mức đóng góp tài chính vào Quỹ Báo vệ môi trường Việt Nam để hồ 
trợ các hoạt động xừ lỷ chât thái được điêu chinh 05 năm một làn tăng dàn theo 
yẻu cẩu bào vệ môi trường.

5. Thủ tướng Chỉnh phũ quyết định điều chỉnh, ban hành mức đóng góp 
tài chính tãng dân theo đề xuât của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chi phí quản 
lý hành chính phục vụ quàn lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu 
gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khâu.

Điều 84. Trình tự thực hiện đóng góp tài chính vào Quỹ Bão vệ môi 
trường Việt Nam đê hỗ trợ xù' lý chất thải

1. Nhà sản xuất, nhập khẩu tự kê khai và gửi bân kê khai số tiền đóng góp 
hỗ trợ xừ lý chất thài theo mẫu hướng dẫn cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 hằng năm. Việc kê 
khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thãi được tinh theo khối lượng sản phẩm, 
bao bì sán xuất được đưa ra thị trường và nhập khẩu của năm liền trước. Nhà 
sản xuất, nhập khẩu chịu trách nhiệm trước pháp luật vể tính chính xác của 
thông tin trong bản kê khai.

2. Trước ngày 20 tháng 4 hàng năm, nhả sản xuất, nhập khau có trách 
nhiệm nộp tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải một lần vào Quỳ Báo vệ môi 
trường Việt Nam hoặc có thể lựa chọn nộp tiền thành hai lằn: lần thứ nhất nộp 
toi thiếu 50% tông so tiền trước ngày 20 tháng 4 và lần thứ hai nộp số tiền còn 
lại trước ngày 20 tháng 10 cùng năm.

3. Trường hợp kê khai khôi lượng sản phẩm, bao bi thâp hơn thực tê sản 
xuât đưa ra thị trường và nhập khâu thì nhà sản xuât, nhập khâu phải nộp sô 
tiền cho phẩn chênh lệch trong năm tiếp theo; trường hợp kẻ khai lượng sản 
phẩm, bao bì nhiều hơn thực tể sàn xuất đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu thì 
được trừ số tiên đà nộp cho phần chênh lệch trong năm tiếp theo.
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Diều 85. Thực hiện hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải

1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu được hỗ trợ tài chính cho hoạt động xử lý 
chất thải quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Bão vệ môi trường lập hồ sơ đề 
nghị theo mẫu hướng dẫn cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường, gừi Bộ Tài nguyên 
và Môi trường trước ngày 30 tháng 10 hằng năm đe được xét duyệt hồ ượ.

2. Việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động xử lý chất thải được thực hiện theo 
quy trình quy định tại khoản 3 Diều 82 Nghị định nảy.

3. Việc tiếp nhận, sử dụng tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chát thải 
phái công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có trách nhiệm bảo cáo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Hội đồng EPR quốc gia và công khai việc tiếp nhận, sử dụng 
tiền dóng góp tài chinh đề hỗ ượ hoạt động xử lý chất thải hãng năm trước ngày 31 
tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Lãi tiền gứi ngân hàng của tiền đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam được sử dụng cho chi phí quân lý hành chính phục vụ quân 
Lý, giám sát vả hô trợ thực hiện ưách nhiệm thu gom, xử lý chât thải của nhà 
sân xuất, nhập khẩu.

5. Hội đỏng EPR quôc gia thông qua và trình Bộ ưưởng Bộ Tài nguyên vả 
Môi trường ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tiền đỏng góp tài chính vào 
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ xử lý chất thải của nhà sản xuất, 
nhập khâu.

Mục 3
CUNG CÀP, QUẢN LÝ TỈIÔNG tin và QUẢN LÝ, 

GIÁM SÁT THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CÙA TỐ CHỨC, 
CÁ NHÂN SẢN XUẤT, NHẠP kháu

Điều 86. Cung cấp thông tin về sàn phẩm, bao bì

1. Nhà sản xuất, nhập khẩu quy định tại Điều 77 vả. Điều 83 Nghị định này 
có trách nhiệm công khai thòng tin về sản phẩm, bao bì do minh sản xuất, nhập 
khau gom: thành phan nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; hướng dẫn phân loại, 
thu gom, tái sử dụng, lái chế, xử lý; cảnh báo rủi ro trong quả trình tái chế, tái 
sử dụng, xữ lý.

2. Cơ quan thuế, cơ quan hài quan, cơ quan đăng ký doanh nghiệp và các 
cơ quan, tố chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin về 
thuê, hải quan, đăng ký doanh nghiệp và thông tin khác liên quan đền sản xuât, 
nhập khẩu các sản phâm, bao bỉ quy định tại Phụ lục XXII và Phụ lục XXIII 
lục ban hành kèm theo Nghị định này theo đề nghị của Rộ Tài nguyên và Mòi 
trường.
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Điều 87. Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia

1. Cổng thông tin điện từ EPR quốc gia được kết nối với các cơ sở dữ liệu 
thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu có liên quan đe bào 
đám việc đãng ký, báo cáo và kê khai cùa nhà sản xuất, nhập khâu đúng quy 
định của pháp luật.

2. Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia được mớ và phân cap theo loại tài 
khoản và đối tượng đấng ký, kê khai, báo cáo.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, quản lý và vận hành Công 
thông tin điện tử EPR quôc gia.

4. Sau khi Cổng thông tín điện tử EPR quốc gia được vận hành chính thức, 
việc thực hiện trách nhiệm cùa nhà sản xuất, nhập khẩu quy định tại Nghị định 
này phái được đăng ký, kê khai, báo cáo, Lổng họp, quản lý trên cổng thông tin 
điện tử EPR quốc gia.

Điều 88. Hội đồng EPR quốc gia

1. Hội đồng EPR quốc gia có nhiệm vụ tư vấn, giúp Bộ trường Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm cùa 
nhà sàn xuất, nhập khấu theo quy định tại Nghị định này. Hội đồng EPR quốc 
gia làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

2. Thành phần Hội đồng EPR quổc gia gồm đại diện các Bộ: Tài nguyên 
và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triền nông 
thôn; đại diện các nhà sản xuất, nhập khẩu; đại diện đơn vị tái chế, đơn vị xù 
lý chất thãi và đại diện tổ chức xã hội, môi trường có liên quan.

Hội đồng EPR quốc gia có văn phòng giúp việc đật tại Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Bộ trường Bộ Tài nguyên vả Môi trường quyết định thảnh lập Hội đông 
EPR quổc gia; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HỘI đồng EPR quốc 
gia và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng 
giúp việc cùa Hội đồng EPR quốc gia.

Chưong vn 
QUAN TRÁC MỒI TRƯỜNG

Mục 1
ĐIỀU KIỆN THAM GIA HOẠT ĐỌNG QUAN TRẲC MÔI TRƯỜNG

Điều 89. Các hoạt động quan trắc phục vụ quản lý nhà nưóc về bảo 
vệ môi tnrừng

1. Chương trình quan trắc môi trường quốc gia.
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2. Chương trình quan trắc môi trường địa phương.

3. Chương trình quan trẳc mòi trường của cơ sở sàn xuất, kinh doanh, dịch 
vụ theo yêu cầu cùa pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Hoạt động dịch vụ quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, trừ hoạt động kiểm định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
mỏi trường thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

5. Hoạt động quan trắc môi trường phục vụ công tác thanh tra, kiêm tra, 
giám sát, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và 
hoạt động quản lý nhà nước về bào vệ môi trường khác.

6. Hoạt động quan trâc mòi trường phục vụ mục đích quản lý cùa ngành, 
lĩnh vực quy định tại các khoàn 2, 3 và 4 Điêu 109 Luật Bào vệ môi trường 
được thực hiện theo quy định pháp luật của ngành, lình vực.

Điều 90. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường

Giấy chứng nhận dú điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc mỏi trường 
được cấp cho các to chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy 
định, gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp.

2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thừ nghiệm 
đtrợc thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

3. Tổ chức sự nghiệp công lập có chức năng hoạt động trong lĩnh vực môi 
trường được thành lập và hoạt động theo quy định cùa Chính phủ vê thành lập, 
tỏ chức lại. giải thê đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 91. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 
vụ quan trăc môi trường

1. To chức dược cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường, trừ đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này, phái đáp ừng các 
điều kiện quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Điều kiện về nãng lực quan trắc môi trường đối với tổ chức quy định 
tại khoản 1 Điều này gồm:

a) Có quyết định thành lập hoặc giấy chửng nhận đãng kỷ hoạt động khoa 
học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh hoặc giấy chứng 
nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thầm quyển câp, trong đỏ có hoạt 
động quan trẳc môi trường;
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b) Có năng lực thực hiện quan trắc mỏi trường đối với tải thiều một trong 
các nên mầu môi trưởng bao gôm: nước mặt lực địa; nước thài; nước dưới đât; 
nước biển; không khí xung quanh, khí thãi; dắt; trầm tích; bùn; chất thải rắn; 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phâm, hàng hóa, thiết bị có chứa chât 0 
nhiễm hửu cơ khó phân hủy, Đối với mãi nền mẫu môi trường (trừ mẫu khi 
thải) mà tổ chửc đề nghị chứng nhận, tô chức phải có nâng lực thực hiện cả 
hoạt động quan trắc hiện trường và hoạt động phân tích môi trưởng. Năng lực 
phàn tích mỏi trường đối với mõi nền mẫu (trử nên mầu nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, sàn phẩm, hàng hóa, thiết bị) mà tô chức đề nghị chứng nhận phải bào 
đàm điều kiện tối thiểu tại các diem c, d, đ, e và g khoản nãy;

c) Đổi với nãng lực phân tích mầu nưức mặt lục địa hoặc nước thải mả tổ 
chửc đề nghị chứng nhận: lổ chức phải cỏ đù năng lực phân tích mói trường đối 
với các thông số cơ bản theo quy định trong quy chuân kỹ thuật quốc gia vè 
môi trường bao gồm: BODj, COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), tông phot pho 
(TP), tổng mtơ (TN);

d) Đối với năng lực phân tích mẫu nước dưới đất mà tổ chức đề nghị chứng 
nhậm tổ chức phài có đủ năng lực phân tích môi trường đối với các thông số cơ 
bản theo quy định trong quy chuân kỳ thuật quốc gia về môi trường bao gồm: 
chì số pecmanganat, NHZ, NO/, Fe;

đ) Đối với năng lực phân tích mẩu nước biển mà tổ chức đề nghị chứng 
nhận: tó chức phải có đủ nâng lực phân tích môi trường đổi với các thông số cơ 
bản theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quổc gia về môi trường bao gồm: 
TSS, NH?, PO43 ;

e) Đối VỚI năng lực phản tích mầu không khi (không khí xung quanh hoặc 
khí thài cổng nghiệp) mà tố chức đề nghị chứng nhận: tô chức phải có điì năng 
lực phân tích mõi trường đối với các thông số cơ bản theo quy dịnh trong quy 
chuản kỷ thuật quởc gia vê môi trường bao gôm: SO1, NO?., co, tông bụi lơ lửng 
(TSP);

g) Đối với năng lực phân tích mẫu đất hoặc trầm tích hoặc bùn thái từ hệ 
thống xử lý nước hoặc chất thải rắn mà tỏ chức đề nghị chửng nhận: tổ chức 
phải có đủ năng lực phàn tích mõi trường đối với các thông sổ cơ bân theo quy 
định bao gôm: pH; các kim loại (gôm có: As, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr, Hg) hoặc 
các hợp chất hữu cơ (hợp chất clo hừu cơ hoặc hợp chat phot pho hữu cơ).

3. Điều kiện đối với hoạt động quan trẳc hiện trường:

a) Cỏ tối thiều 02 cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động quan trắc tại 
hiện trường. Trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động lấy mầu hiện nường đối 
VỚI các thông số ô nhiễm dạng hạt PM (dạng hỗn hợp các hại ran và các giọt 
lòng) hoặc hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong khi thãi thì phái có tối thiều 
04 cân bộ chuyên trách thực hiện hoạt động quan ưãc tại hiện trường; các cán 
bộ có dù năng lực thực hiện quan trắc hiện trường đối với các thông số đăng ký;
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b) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình 
độ đại học trờ lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh 
học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng vả có tối thiểu 02 nám kinh nghiệm trong lình vực 
quan trắc môi trường,

c) Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tổi thiểu phải có trinh độ sơ 
cap tương ứng VỚI ngạch quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV. Trong 
đó, sổ người có trình độ tương ứng ngạch quan trẳc viên tải nguyên và môi 
trường hạng IV chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trãc tại 
hiện trường;

d) Các thiết bị phải được kiếm định, hiệu chuẩn theo quy định, bảo đảm 
độ chính xác theo đúng kỹ thuật quan trắc do Bộ Tải nguyên vả Môi trường 
quy định; có quy trình thao tác chuẩn dối VỚI tất cả các thiết bị quan trác tại 
hiện trường; trang bị đầy đủ các phương tiện bào hộ và an toàn lao động cho 
cán bộ thực hiện quan trắc tại hiện trường,

4, Điểu kiện đối VỚI hoạt động phân tích mỏi trường.

a) Có tối thiểu 04 cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động phân tích môi 
trường theo các thành phần môi trường và thông sổ phân tích đẻ nghị chứng 
nhận; các cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động phân tích môi trường phải 
có đủ năng lực thực hiện quan trắc hiện trường dối với các thòng số đăng ký;

b) NgưỜ! quản lý phông thí nghiệm phải cỏ trình độ đại học trớ lên với 
một trong các chuyên ngành về hóa học, mòi trường, sinh học và phải có tối 
thiểu 05 nấm kinh nghiêm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 năm kinh 
nghiệm dổi với trường hợp cỏ trình độ thạc sỹ, 02 năm kinh nghiệm đôi với 
trường hợp có trình độ tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường;

c) Người phụ trách bảo đàm chất lượng và kiểm soát chẩt lượng phòng thí 
nghiệm phải có trinh độ đại học trở lên VỚI một trong các chuyên ngành vê hóa 
học, môi nường, sinh học và phải có tối thiếu 03 năm kinh nghiêm trong lĩnh 
vực phân tích môi trưởng;

d) Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quàn lý 
phòng thí nghiệm và người phụ trách bảo đảm chầt lượng vả kiểm soát chat 
lượng, phải có trình độ trung cấp trở lên, được đồo tạo trong lĩnh vực phân tích 
môi trường đê nghị chứng nhận;

đ) Thiết bị phân tích môi trường phài được kiểm định, hiệu chuẩn theo 
quy định, bảo đàm độ chính xác theo kỹ thuật phân tích do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định; cỏ quy trình sừ dụng, vận hành dổi vời tất cả các thiết bị; 
có đầy đủ các phương tiện báo hộ và an toàn lao động cho cáu bộ phân tích 
môi rrường;

e) Có quy trinh thao tảc chuẩn, báo cáo phương pháp phân tích do tổ chức 
phê duyệt đối với các thông số môi trường đăng ký,
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g) Phòng thí nghiêm phải được tách riêng các khu vực theo yêu cẩu gồm 
có: khu vực bào quán mẫu và lưu mẩu, khu vực xử lý mẫu và phân tích hóa lý, 
khu vực phân tích vi sinh, khu vực cân; phải được bào đảm duy tri tốt điêu kiện 
thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ âm, nhiệt độ, vô trùng, chê độ thông 
gió) và đủ diện tích để thực hiện hoạt động phân tích theo yêu câu của phương 
pháp phân tích;

h) Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng 
cháy, chữa cháy, việc thu gom, quản lý và xứ lý chất thài theo đúng quy đinh 
của pháp luật.

5. Điểu kiện quan ưắc môi trường dối VỚI tổ chức hoạt dộng dịch vụ quan 
trắc khí thải phương tiện giao thổng cơ giới đường bộ:

a) Có quyết dịnh thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa 
học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng 
nhận dầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyền cấp, trong đó có hoạt 
động quan trắc môi trường;

b) Có dủ năng lực quan trắc, do dạc các thông sô cơ bản theo quy chuân 
kỹ thuật quốc gia ve môi trường đối với các thông số cơ bản co, HC; đổi với 
tả chức thực hiện quan trắc khí thải ố tô, ngoài thông số co, HC thì phảỉ có đủ 
năng lực quan trắc các thông số CO2, 02, Lamda, độ khói, N (%HSƯ), hệ sổ 
hấp thụ ánh sảng của khí thải;

c) Ngưừi quản lý, phụ trách bảo đàm chất lượng hoạt động quan trắc khi 
thải phương tiện giao thông của tổ chức phải có ưình độ trung cấp trờ lên, được 
tập huân, đào lạo vể một trong các lĩnh vực kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực, cơ 
khí giao thông, môi trường và phải có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực khí thài phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,

d) Cỏ tổi thiểu 02 người thực hiện hoạt các động quan trắc khí thải phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ. Người thực hiện quan trắc khí thài phải có 
trình độ trung học phổ thông trờ lên, được tập huấn, đảo tạo trong lĩnh vực kỳ 
thuật ô tô, cơ khí động lực, cơ khí giao thông, môi trưởng;

đ) Các thiết bị phải được kiềm định, hiệu chuẩn, bảo đảm độ chinh xác 
theo đúng kỹ thuật quan trắc theo quy định; có quy trình thao tác chuẩn đối với 
tât cá các thiết bị quan trắc khỉ thài giao thông; trang bị đầy đủ các phương tiện 
bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ.

Điều 92. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường

1. Giây chứng nhận đủ điêu kiện hoạt động dịch vụ quan trắc mòi trường 
được cấp cho tố chức đáp ímg các yêu cẩu quy dịnh tại các khoản 2,3 và 4 Điều 91 
Nghị định này; các tổ chức thực hiện quan trắc, đo kiếm tra khí thải phương 
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tiện xe mô tô, xe máy đang lưu hành đáp ứng yêu cầu quy định tại khoan 5 Điều 91 
Nghị định này, trừ cơ quan, đơn vị dăng kiềm phương tiện được cẩp giấy chủng 
nhận đủ điều kiện kiểm định phương tiện theo quy định của pháp luật có liên quan

2. Bộ Tải nguyên và Môi trường cẩp, điều chỉnh giấy chửng nhận đủ điểu 
kiện hoạt động dịch vụ quan trãc môi trường quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Giấy chứng nhận đù điểu kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
thay the cho giấy chứng nhận đăng kỷ hoạt động thử nghiệm trong lình vực 
quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền quản lý cùa Bộ Tài nguyên và Môi 
trường theo quy định của Chinh phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá 
sự phù hợp.

4. Giấy chửng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trưởng 
có thời han hiệu lực là 36 thảng kê từ ngày câp và có thẻ được câp lại nhiều làn, 
mồi lan cap lại có hiệu lực không quá 36 thảng.

5. Trường hợp điều chinh nội dung giấy chửng nhận, thời han hiệu lực của 
giấy chứng nhận điều chinh nội dung là không thay đổi so vớỉ giầy chứng nhận 
đã cấp.

6. Giấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động dịch vụ quan trấc môi trường 
gồm các nội dung chính sau;

a) Tên tổ chức, địa chi;

b) Lĩnh vực, phạm VI được cap giây chứng nhận;

c) Ngày cấp và hiệu lực của giây chúng nhận;

d) Cơ quan cap giấy chứng nhận.

7. Giấy chứng nhận đủ điểu kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
thực liỉện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Nghị định nảy.

Điều 93. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường

1. Thũ tục cấp giấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động dịch vụ quan trẳc 
môi trường dược thực hiện đối với tổ chức đê nghị cấp giấy chứng nhận lân đầu 
hoặc tổ chức có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận.

2. Hồ sơ đề nghị cẩp giấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trác môi trường được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bân đe nghị cấp giấy chửng nhận đù điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXV ban hành 
kèm theo Nghị định này;
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b) Ho sơ năng lực của tổ chức thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI 
ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Trình tự, thù tục cấp giấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường như sau:

a) Tổ chức đe nghị cấp giấy chứng nhận gửi ho sơ theo quy định tại khoản 2 
Điêu này thông qua hình thức gừi bàn giày trực tiếp, gữi bản giây qua đường 
bưu điện hoặc gừi bản điện tữ thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyển;

b) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ họp lệ, cơ 
quan câp Giày chứng nhận gừi thông báo thu phí thâm định cho tố chức. Tô 
chức nộp phí thẩm định và gửi chứng từ chứng minh đã nộp phí thẩm định (biên 
lai, phiêu thu hoặc chứng từ khác) cho cơ quan cầp giây chứng nhận. Thời gian 
tổ chức nộp phí không tính vào thời gian tham định của cơ quan cấp giấy chứng 
nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đẩy đù, hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận trà 
lại hồ sơ cho tổ chức đe nghị chứng nhận và yêu cầu bả sung hồ sơ theo quy định;

c) Trong thời hạn 45 ngày, kể tử ngày nhận được phí thẩm định điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cơ quan câp giấy chứng nhận có trách 
nhiệm thẩm dịnh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trác môi trường cho tô chửc đê nghị chứng nhận (không bao gôm thời gian khăc 
phục, bo sung hồ sơ cùa tổ chức). Việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường phục vụ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt dộng dịch 
vụ quan trắc môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định quy định 
tại khoản 4 Điều này trên cơ sờ: kểt quả đánh giá, xem xét trên hồ sơ; kết quả 
đánh giá, kiêm tra thực te tại tỏ chức và kết quã của phiên họp hội đồng tham 
định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Đối với tổ chức đo khí thối phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tùy 
trường cụ the, cơ quan cấp giấy chứng nhận có thể quyết định việc kiểm tra 
theo hình thức trực tiếp hoặc trực luyến.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận dù điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường, cơ quan cấp giẩy chứng nhận có trách nhiệm thông báo 
bằng vãn bàn cho tổ chức đề nghị chửng nhận biết và nêu rõ lý do.

4. Hội đông thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
gôm tôi thiêu 05 thành viên, với cơ câu thành phần bao gồm: 01 Chú tịch hội 
đồng; 01 Phó Chủ tịch hội đồng khi cần thiết; 01 ủy viên thư ký và các ùy viên 
khác là chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi 
trường. Thành viên hội đồng thẩm dịnh có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, kiểm 
tra thực tê tại tô chức; viêt bản nhận xét, phiếu đánh giá về các nội dung chứng 
nhận vả chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình.

5. Bộ Tài nguyên và MÔI trường quy định chi tiết hoạt động thầm định cấp 
giày chứng nhận đũ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc mòi trường quy định 
tại khoân 3 và khoản 4 Điều này.
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Điều 94. Trinh tự, thù tục điều chỉnh nội dung giấy chửng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

1. Thủ tục điều chinh giấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trăc môi trường được thực hiện đôi với tô chức có giây chửng nhận hoạt 
động dịch vụ quan tràc môi trường còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng.

2. Tô chức hoạt động dịch vụ quan trãc môi trường muôn thay đối lĩnh 
vực, phạm vi quan trắc tại hiện trường và phân tích mói trường so với nội dung 
giấy chứng nhận đã được cấp phải lảm thủ tục điều chỉnh nội dung giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trấc môi trường.

3. Hồ sơ đe nghị điều chinh nội dung giấy chứng nhận đú điêu kiện hoạt 
động dịch vụ quan trắc môi trường dược lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Vãn bản đê nghị điêu chinh nội dung giây chứng nhận đủ điêu kiện hoạt 
động dich vụ quan trảc môi trưởng thực hiện theo mầu quỵ định tại Phụ lục XXVII 
ban hành kèm theo Nghị định nảy;

b) Hồ sơ năng lực của tổ chức thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVT 
ban hành kèm theo Nghị đinh này.

4. Trình tự, thủ tục điều chinh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trăc môi trường:

a) Tố chức đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận gửi hổ sơ theo 
quy định tại khoản 2 Điều này thông qua hình thức gửi bản giấy trực tiếp, gừi 
bản giấy qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện từ thông qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến;

b) Trong thời hạn 03 ngày kê từ ngày nhận dược dầy dủ ho sơ hợp lệ, cơ 
quan cấp giấy chứng nhận gửi thông báo thu phí thầm định cho to chức. Tổ 
chức nộp phí thẩm định và gừi chứng từ chửng minh đã nộp phỉ thẩm định (biên 
lai, phiêu thu hoặc chứng từ khác) cho cơ quan cấp giấy chứng nhận. Thời gian 
tô chức nộp phí không tính vào thời gian thâm định của cơ quan cấp giấy chửng 
nhận. Trường hợp ho sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận trả 
lại hồ sơ cho tổ chức đe nghị chứng nhận và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

c) Trong thời hạn 30 ngày, kề từ ngày nhận được phí thẩm định điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trăc môi trường, cơ quan câp giây chứng nhận có trách 
nhiệm thâm định, điều chinh nội dung giấy chứng nhận đù điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường cho tổ chức đề nghị điều chình nội dung giấy 
chứng nhận (không bao gom thời gian khắc phục, bồ sung hồ sơ cùa tồ chức). 
Việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trẳc môi trưèmg phục vụ điều 
chình nội dung giây chứng nhận dù điêu kiện hoạt động dịch vụ quan trăc môi 
trường được thực hiện thông qua hội đồng thâm định quy định tại khoăn 5 Điêu 

1 ích ván bản luật I
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này trên cơ sở: kết quá đánh giá, xem xét ưên hồ sơ; kểt quá đánh giá, kiểm tra 
thực tế tại tổ chức và kết quả của phiên họp hội đồng thẩm định điều kiện hoạt 
động dịch vụ quan trẳc môi trường

Trường hợp không chấp nhận điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trác môi trường, cơ quan cấp giấy chứng nhận 
có trách nhiệm thông báo bằng ván bán cho tô chức biết vả nèu rõ lý do.

5. Hội đồng thẩm định điểu kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điêu 93 Nghị định nảy.

6. Bộ Tài nguyên vả Môi trường ban hành mẫu văn bán đề nghị, hồ sơ 
năng lực của tô chức quy định tại khoản 3 Điều này; quy định chi tiết hoạt động 
thẩm định cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trẳc môi trường quy định tại khoản 4 Điêu này.

Điều 95. Trách nhiệm của tổ chức đirợc cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

1. Tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trăc môi trường phải bảo đảm duy trì các điêu kiện năng lực theo đúng giây 
chứng nhận đà được câp. Khi có sự thay đổi liên quan đến các điểu kiện quy 
định tại Điều 91 Nghị định này, tổ chức phải thông báo bằng văn bàn cho Bộ 
Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày, kể từ khi có sự thay đổi.

2. Tô chức được câp giây chứng nhận đù điêu kiện hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường phải lập hồ sơ bân giấy hoặc bản điện tử để lưu trữ và theo dồi 
riêng đôi với hoạt động quan trăc môi trường mà tô chức thực hiện đê phục vụ 
công tác thanh tra, kiểm tra.

Hồ sơ liên quan tới hoạt động quan trắc môi trường của tổ chức bao gồm: 
sổ theo dõi hóa chất; các phiếu trà kết quà; hồ sơ quản lý sừ dụng thiết bị quan 
trăc mỏi trường, sô hoặc hệ thống theo dòi giao nhận mầu phòng thi nghiệm, hồ 
sơ về bảo dâm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, 
trong quàn lý dừ liệu theo quy đinh của Bộ Tài nguyên và Mòi trường về kỳ thuật 
quan trắc môi trường, biên bản thanh lý và các hình thức giao kết khác với khách 
hàng theo quy định cùa pháp luật về dân sự và các tài liệu liên quan khác.

3. Kill tham gia cung cap dịch vụ quan trắc môi trường, trường hợp tố chức 
ký kết hợp đồnậ cung cấp dịch vụ với khách hàng thì các hợp đồng phải có ký 
hiệu riêng của tô chức đè nhận biết, ghi rõ ngày, tháng, năm cùa hợp đong. Trong 
ký hiệu riêng cùa tổ chức phải có đánh số thứ tự. số thứ tự được ký hiệu bất đầu 
từ thời điểm ký hợp đồng đau tiên cúa năm dương lịch và kết thúc tại hợp đồng 
cuôi cùng cùa năm, bào đàm đúng trình tự thời gian ký' kết hợp đồng.

4. Trả kêt quà cho khách hàng thông qua phiếu kết quà quan trắc được 
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người có thẩm quyền của tổ chức ký, đóng dấu. Phiếu kết quá quan trắc được 
thiết kê thành mẫu riêng, trong đó phải thế hiện dược những thông tin quy định 
tại khoản 5 Điều này.

5. Thông tin phiếu kết quá quan trắc:

a) Tên của tô chức;

b) Tèn khách hàng trà phiếu;

c) Số giấy chứng nhận VIMCERTS dã được cấp;

d) Ngày, tháng, năm xuất phiếu;

đ) Ký hiệu cùa phiếu: Trong ký hiệu phải cỏ đánh sổ thứ tự theo năm và 
sổ năm. sổ thứ tự được ký hiệu bắt đầu từ thời điểm xuất phiếu đằu tiên của 
năm dương lịch và kết thúc tại phiếu xuất cuối củng của nãm, bão đăm đúng 
trình tự thời gian xuất phiếu. Tổ chức có thê bả sung thêm các bộ ký hiệu riêng 
trong phần ký hiệu của phiếu để phục vụ việc phân loại, quàn lý nội bộ trong 
tô chức nhưng phải bào đàm quy tắc đánh số thứ tự các phiếu theo đúng trinh 
tự thời gian xuât phiêu;

e) Kết quà phân tích: thông sổ, phương pháp sử dụng, kết quá do và quy 
chuân, tiêu chuân hoặc thông sô kỳ thuật đổi chiêu (nêu cỏ);

g) Trường hợp thuê tổ chức khác thực hiện quan ưac đối với thông số mả 
mình không được chứng nhận thì phái ghi chú rõ tên tổ chức thực hiện kèm 
theo phiếu kết quả quan trắc do tồ chức đó cung cẩp;

11) Tổ chức phải có sổ hoặc hệ thống theo dõi các phiếu kết quả quan trắc 
trả cho khách hàng được xuất ra, trong đỏ toi thiều phải có các thông tin: ký 
hiệu phiếu, bao gồm số thứ tự phiếu; ngày, tháng, năm xuất phiếu và tên khách 
hàng trả phiếu.

6. Trường hợp tổ chức tự thực hiện việc quan trắc môi trường để phục vụ cho 
hoạt động nghiên cứu cùa tổ chức, thực hiện việc quan trắc để theo dỏi nội bộ mà 
không ký' kết hợp đồng và không xuất phiếu kết quà quan trắc cho một bên thứ hai 
thì không băt buộc phái áp dụng các quy định tại các khoán 2,3 và 4 Điều này.

7. Tô chức phải lưu trử hồ sơ, dừ liệu quan trắc gốc dổi với toàn bộ hoạt 
động dịch vụ quan trắc thực hiện trong 03 năm gần nhất, trừ trường hợp được 
quy định tại khoăn 6 Điều này.

8. Tò chức đà được cẩp giày chứng nhận đu điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc mòi trường, trong trường hợp thuê tồ chức khác để thực hiện quan 
trắc đổi với thông số chưa được chứng nhận, phái lựa chọn tổ chức đã được cấp 
chứng nhận đù điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với thông 
số đó đê trực tiếp thực hiện quan trắc. Biên bàn bàn giao mẫu giữa các tổ chức

ch ván bản luật I
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phải được lưu giữ trong hồ sơ cùa mỗi tồ chúc.

Điều 96. Yêu cầu kỹ thuật đối vói tổ chức, cá nhân quan trắc môi trường 
nhằm cung cấp, công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện chương trinh quan trắc 
chất lượng môi trường cấp quốc gia vả có trách nhiệm công khai thông tin cho 
cộng đồng theo các hình thức về công khai thông tin quy định tại khoản 6 
Điều 102 Nghị định này.

2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện chưong trinh quan trắc chất 
lượng mô ĩ trường trên địa bàn quán lý và có trách nhiệm công khai thông tin 
cho cộng đong theo các hình thức về công khai thông tin quy định tại khoản 6 
Điều 102 Nghị định này.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trẩc định kỳ, thường xuyên 
chất lượng môi trường dối với các thành phần môi trường và sử dụng kết quà 
quan trắc chất lượng môi trường đề trực tiếp cung cấp, cỏng bố thòng tin về 
chất lượng môi trường cho cộng đồng phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy 
định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 91 Nghị định này.

4. Cơ quan, tố chức, cá nhân thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất 
lượng môi trường đổi với các thành phần môi trường và sử dụng kết quà quan 
trắc tự động chất lượng môi trường để trực tiếp cung cấp, công bố thông tin về 
chat lượng môi trường cho cộng đồng phải đáp ứng yêu câu kỳ thuật về quan 
trắc chất lượng môi trường, bao gồm:

a) Yêu cầu kỳ thuật đối với thiết bị quan trắc tự động liên tục;

b) Yêu cầu kỹ thuật về vị trí lắp dặt trạm quan trắc;

c) Nhân lực quản lý, vận hành;

d) Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc tự động liên tục theo quy định 
cùa pháp luật về đo lường;

đ) Quy trình kiểm soát chất lượng.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc môi trường quy định tại 
khoản 3 và khoàn 4 Điều này khi công bố thông tin chất lượng môi trường cho 
cộng đồng phải kèm theo thông tin vể vị trí quan trắc, phưcmg pháp quan trắc 
và độ chinh xác cùa thiết bị hoặc giới hạn báo cáo của phương pháp và chịu 
trách nhiệm về kết quà công bổ thông tin chất lượng mỏi trường cùa mình.

6. Đối tượng quy định tại khoán 4 Điều này có trách nhiệm báo cáo với cơ 
quan quàn lý nhà nước về việc đáp ứng yêu cầu kỳ thuật về quan trắc môi trường 
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trước kin công bố thông tin cho cộng đồng theo mầu do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận báo cáo của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc chát lượng môi trường tự động, liến 
tục trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường 
cap tinh tiếp nhận báo cáo cùa các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc 
môi trường tự động, liên tục chất lượng môi trường trong phạm vi một tinh.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu kỳ 
thuật về quan trẳc chất lượng môi trường đối với các đối tượng quy định tại 
khoản 4 Điều này khi thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tự động, liên 
tục trên phạm vi tù hai tỉnh trỡ lên. Cơ quan chuyên môn vê bảo vệ môi trường 
cấp tỉnh tồ chức kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về quan trắc chất lượng 
môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này khi thực hiện 
quan trăc chất lượng môi trưởng tự động, liên tục trong phạm vi một tình.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết yêu cầu kỹ thuật về quan 
trác mòi trường tại khoản 4 Điều này.

Mục 2 
QL AN TRÁC NƯỚC THẢI, BỤI, KHÍ THẢI

Điều 97. Quan trắc nước thải

1. Mức lưu lượng xả nước thải được tính theo tổng công suất thiết kế cúa 
tất cả các công trinh, thiết bị xà nước thải ra môi trường ghi ưong giấy phép môĩ 
trường và được quy định như sau:

a) Mức lưu lượng xả nước thải trung binh của dự án, cơ sờ thuộc loại hình 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 200 mVngày 
(24 giờ) đến dưới 500 m /ngày (24 giờ); mức lưu lượng xà nước thải lớn từ 500 
nr/ngày (24 giờ) trờ lên;

23

b) Mức lưu lượng xả nước thải lớn của dự án, cơ sở không thuộc loại hình 
sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hr 500 nri/ngày 
(24 giờ) đên dưới 1.000 m /ngày (24 giờ); mức lưu lượng xa nước thái rât lớn từ 
1.000 mVngày đêm trở lên.

3

2. Đối tượng, mức lưu lượng xả nước thãi và hình thức phải thực hiện quan 
trắc nước thài tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ được quy định tại 
Phụ lục XXV1ỈĨ ban hành kèm theo Nghị định này (trừ các trường hợp: cơ sở 
đau nối vào hệ thống xừ lý nước thài tập trung, CƯ sờ nuôi trồng thủy sàn, cư sở 
có hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ quá trinh vệ sinh bồn bể định kỳ tách 
riêng với hệ thong xử lý nước thài, cơ sở xà nước làm mát không sừ dụng clo 
hoặc hóa chất khừ trùng để diệt vi sinh vật và cơ sở xá nước tháo khô mỏ khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi). Cụ thề như sau:
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a) Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định tại Cột 4 Phụ 
lục XXV111 thực hiện quan trắc nước thải tự dộng, liên tục và quan trắc nước thái 
định kỳ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;

b) Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định tại Cột 5 Phụ 
lục xxvm thực hiện quan trắc nước thài tự động, liên tục hoặc quan trắc nước 
thài định kỳ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điêu này.

3. Quan trắc nước thải định kỳ:

a) Thông số quan trắc và tàn suất quan trắc nước thải định kỳ' được quy định 
cụ thể trong giấy phép môi trường. Thông số quan trắc được xác định theo các 
căn cứ sau đây: quy chuân kỹ thuật môi trường về nước thải; loại hình sân xuât, 
kinh doanh, dịch vụ; nhiên liệu, nguyên bệu và hóa chât sử dụng; công nghệ sân 
xuất, công nghệ xử lỷ chất thải; các thông so vượt quy chuẩn kỳ thuật môi trường 
được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, xữ lý vi phạm pháp luật 
về môi trường; theo đề nghị cùa chủ dự án, cơ sở.

Cơ quan cấp giấy phép môi trường không được yêu cầu quan trắc thêm các 
thông sồ khác mà không dựa trên các cán cứ quy định tại điềm này;

b) Đổi với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liến tục: 
Tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 03 tháng/lần đối với trường hợp phái thực 
hiện dánh giá tác động môi trường và 06 tháng/lần đối với trường hợp còn lại.

Đoi với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ 
thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động mòi trường: tần suất quan trắc định 
kỳ là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 03 tháng trở xuống; 02 lần 
trong trường hợp hoạt động thời vụ dải hơn 03 tháng đến 06 tháng; 03 lần trong 
trưởng hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng đến dưới 09 tháng; 04 lần trong 
trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 09 tháng; bào đám thời gian giữa hai lần 
quan trắc tối thiểu là 03 tháng.

Đôi với dự án, cơ sờ sản xuât, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ 
không thuộc đôi tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan 
trắc định kỳ là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống; 
02 lân trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng; bào đảm thời gian 
giữa hai lần quan trắc toi thiêu là 06 tháng.

Riêng đối với các thông số tồng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng 
hóa chẩt bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, tổng Polychlorinated Biphenyl (PCB), 
Dioxin, Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (nếu có), tần suất là 01 năm/lần cho tất cả 
các trưởng họp nêu trên.

4. Quan trắc nước thải tự động, liên tục:

a) Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trác nước thải tự động, 
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liên tục (có camera theo dòi và thiết bị lấy mẫu tự động) và kết noi, truyền số 
liệu trực tiểp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cẩp tỉnh chậm nhất 
là ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với dự án. cơ sở, khu sàn xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có mức lưu lượng xả nước thài ra mỏi trường 
quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định này.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, dự án đầu tu có mức lưu lượng xả nước 
thải ra mòi trường quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị 
định này phải lắp đật hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi vận 
hành thử nghiệm công trình xử lý chất thãi.

Dụ án, cơ sờ, khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
có mức lưu lượng xả nước thải ra môi trường quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVUI 
ban hành kèm theo Nghị định này đã lấp đặt hệ thống quan trắc nước thài tự 
động, liên tục theo quy định được miền thực hiện quan trắc nước thài định kỳ 
quy định tại khoản 3 Điều này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian 
này, chi được miễn thực hiện quan trắc nước thãi định kỳ quy đựih tại khoản 3 Điều 
này đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

Dự án, cơ sở có mức lưu lượng xả nước thải lởn ra môi trường quy định tại 
so thứ tự 3 Cột 5 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định này đà lấp đặt 
và tiếp tục duy tri hệ thong quan trác nước thải tự động, liên tục theo quy định 
được mien thực hiện quan trác nước thái định kỳ quy định tại khoản 3 Điều này.

Dự án, cơ sở có mức lưu lượng xà nước thài trung bình ra môi trường quy 
định tại số thứ tự 2 Cột 5 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghi định này đâ 
lắp đặt và tiếp tục duy trì hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên pic hoặc dir 
án, cơ sở khác không thuộc trường hợp phải lăp đặt theo quy định nhưng đã lắp 
đặt hoặc tự nguyện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục được 
hường chính sách ưu đài, hồ trợ theo quy định tại Nghị định nảy và pháp luật 
khác có liên quan.

Thiết bị quan trẳc nước thải tự động, liên tục phải được thừ nghiệm, kiểm 
định, hiệu chuẩn theo quy định cùa pháp luật về tiêu chuân, đo lường, chat lượng. 
Việc kết nối, truyền số liệu quan ưẳc nước thãi tự động, liên tục được thực hiện 
theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường. Trong thời hạn 03 ngày kể từ 
ngày nhận được văn bán đề nghị kết nổi, truyền số liệu của chú dự án, cơ sở, khu 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan chuyên môn 
về bảo vệ môi trường cấp tình hoặc cơ quan được ủy quyền phải cung cấp tài 
khoản FTP để kết noi, truyền số liệu quan trắc. Ngay sau khi hoàn thành việc kết 
nối, truyền số liệu quan trắc nước thài lự động, liên tục, cơ quan chuyên môn về 
bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc cơ quan được ùy quyền phải cỏ vãn bàn thông 
báo đã hoàn thành việc kết nối, truyền sổ liệu cho chù dự án, cơ sở, khu sàn xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp biêt, thực hiện;
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b) Thông sổ quan trắc nước thải tự động, liên tục được quy định tại Cột 3 
Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại 
điểm c khoản này và trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm đến mức có thê bị 
áp dụng hình thức xử phạt bồ sung đình chi hoạt dộng cỏ thời hạn hoặc tước 
quyền sứ dụng giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần có thời 
hạn về hành vi xả nước thải được cơ quan nhà nước cỏ thâm quyên quyct đinh 
quan trắc tự động, liên tục bổ sung một sổ thông so đặc trưng để kiểm soát ô 
nhiễm môi trường;

c) Dự ản, cơ sờ xả nước lảm mát có sử dụng clo hoặc hóa chât khử trùng đê 
diệt VI sinh vật ra môi trường VỚI lưu Lượng từ 1.000 mVngày (24 giờ) trớ lên thì 
chủ dự án, cơ sở lẳp đặt các thông số quan trắc tự động, liên tục gồm: lưu lượng, 
nhiệt độ và clo đối với nguồn nước làm mát đó;

d) Dự án, cơ sờ, khu sân xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp dã thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục các thồng sô quan trắc 
chính đạt quy chuẩn kỳ thuật môi trường trong 03 năm liên tiếp và kêt quả kiêm 
tra, thanh ưa cùa cơ quan nhà nước có thâm quyền gần nhất (có mầu nước thải 
đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường) không có vi phạm về hành vi xả nước thãi 
thi được miền thực hiện quan trăc nước thải dinh kỳ.

Chủ dự án, cơ sờ, khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp có văn bàn thông báo theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 
hành đến cơ quan đã cap giấy phép môi trường; trường hợp giấy phép mòi trường 
do cư quan trung ương cấp (trừ trường hợp thuộc bi mật quôc phòng, an ninh) 
phải gừi thêm cho cơ quan chuyên môn về bào vệ môi trưởng cap tỉnh biết đê 
theo dõi, giám sát quá trình thực hiện;

đ) Giá trị thông so quan trắc nước thài tự động, liên tục được xác định theo 
giá trị trung bình ngày (24 giừ) của các kết quả đo (theo đặc tỉnh kỹ thuật của 
từng loại thiết bị) đối với thông sổ đó. Đổi với trường hợp xâ nước thải sau xừ 
lý theo mè (công nghệ xừ lý nước thài theo mè), giá trị các thông so quan trắc 
nước thãi tự động, liên tục được xác định theo giá trị trung bình 01 giờ, trường 
hợp thời gian xả nước thải dưới 01 giờ được xác định theo giá trị trung bình cúa 
các kết quả đo trong khoảng thời gian xả đó. Giá trị các thông sổ quan trăc nước 
thài tự động, liên tục được so sánh với giá ưị tối đa cho phép các thông số ô 
nhiễm theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải;

e) Chính phủ quyết định thời điểm thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc 
nước thài tự động, liên tục đôi với dự án, cơ sờ có mức lưu lượng xả nước thải 
ra mỏi trường quy định tại số thử tự 2 và 3 Cột 5 Phụ lục XXVIII ban hành kèm 
theo Nghị định này đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo từng thời kỳ.

5. Ket quà quan trắc nước thải định kỳ, quan trắc nước thài tự động, liên tục 
được sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quà, sự phù hợp của công trình xử lý 
nước thải, sử dụng dể kê khai và nộp phỉ bảo vệ môi trường dổi với nước thải và
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xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nếu có).

6. Cơ quan chuyên môn về bào vệ môi trường cấp tỉnh khi phát hiện thông 
số giám sát vượt quy chuẩn kỹ thuật mòi trường thông qua hoạt động tự quan 
trắc định kỳ, quan trắc tự động, liên tục phải thực hiện một trong các biện pháp sau:

a) Có vãn bán thông báo theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Mòi trưởng ban 
hành đen chú dự án, cơ sỡ, khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp biết về kết quả quan trắc nước thải (định kỳ hoặc tự động, liên tục) vượt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường và yêu cầu khắc phục theo quy định. Sau khi có 
vãn bán thông báo quy định tại điểm này, nếu kết quả quan trắc vẫn tiếp tục vượt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường, cơ quan chuyên môn vể bảo vệ môi trường cấp 
tỉnh tổ chức làm việc với chừ dự án, cơ sờ, khu sãn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp và lập hô sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Lấy mẫu hiện trường hoặc thu mầu từ thiết bị lấy mẫu tự động để phân 
tích. Kết quà phân tích mẫu nước thải là căn cứ dề xem xét, xử lý vi phạm (nếu 
có) theo quy định của pháp luật. Kinh phí lấy, phân tích mầu được bố trí từ nguồn 
chi sự nghiệp môi trường cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường câp tình.

7. Trường hợp chù dự án, cơ sờ, khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vạt tập trung, 
cụm công nghiệp báo cáo số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc có vi phạm 
vê hành vi xả nước thâi vượt quy chuân kỳ thuật mói trường (bao gôm cà các 
trường hợp được miền thực hiện quan trắc nước thải định kỳ), chủ dự án, cơ sở, 
khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải bị xử lý vi 
phạm theo quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp sau:

a) Rà soát công trinh xử lý nước thãi dê xác định nguyên nhân gây ô nhiêm;

b) Thực hiện cải tạo, nâng cấp công trình xư lý nước thài (nếu có);

c) Vận hành lại công trinh xứ lý nước thái trong trường hợp phái cài tạo, 
nâng cấp công trình xứ lý nước thai; tiến hành quan trắc nước thải theo hướng 
dần cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường, bào đảm phái được xừ lý đạt quy chuàn 
kỹ thuật môi trường về nước thải trước khi xã ra môi trường.

8. Tổ chức thực hiện quan nắc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác của các kết quả quan trắc nước thải cho chù dự án dầu tư, cơ sờ, khu sản xuât, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm còng nghiệp theo quy định cùa pháp luật.

Điều 98. Quan trắc khi thải công nghiệp

1. Mức lưu lượng xã bụi, khí thải công nghiệp của dự án, cơ sờ dược tinh 
theo lưu lượng hoặc công suẩt thiết kế cùa công trình, thiết bị xir lý bụi, khí thài
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công nghiệp ghi trong giấy phép môi trường và được quy định như sau:

a) Mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp lớn cùa dự án, cơ sở thuộc 
loại hình sân xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
được quy định tại số thứ tự từ 1 đến 8 Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo 
Nghị định này;

b) Mức lưu lượng xả bụi, khí thải còng nghiệp rất lớn cùa dự án, cơ sờ 
thuộc loại hình sân xuất, kinh doanh, dịch vụ cỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường được quy định tại số thứ tự từ 1 đến 8 Cột 5 Phụ lục XXIX ban hành 
kèm theo Nghị định này;

c) Mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp lớn cùa dự án, cơ sở không 
thuộc loại hình sản xuẩt, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm mồi 
trường được quy định tại số thứ tự 9 Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo 
Nghị đinh này.

2. Đối tượng, loại cóng trình, thiết bị xả bụi, khí thài và mức lưu lượng 
hoặc công suất cúa công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thái phái thực hiện quan 
trắc tự động, liên tục được quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị 
định này. Việc thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ bụi, khí 
thải công nghiệp của dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
cỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định như sau:

a) Đối tượng quy đinh tại Cột 2 có công trình, thiểt bị xà bụi, khí thải quy 
định tại Cột 3 với mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xừ lý 
bụi, khí thái quy định tại Cột 5 thực hiện quan trắc bụi, khí thài tự động, liên 
tục đối với công trình, thiết bị xá bụi, khí thãi đỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 
này và quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Đối tượng quy định tại Cột 2 có công trinh, thiết bị xả bụi, khỉ thải quy 
định tại Cột 3 vả mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý 
bụi, khi thải quy định tại Cột 6 thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, liên 
tục đoi với công trình, thiết bị xả bụi, khí thài đó theo quy định tại khoản 5 Điều 
này hoặc quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều này.

3. Đối tượng quy định tại điếm c khoản 1 Điều này phải thực hiện quan 
trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ:

a) Thông so quan trắc và tan suất quan trắc bụi, khí thãi công nghiệp định 
kỳ được quy định cụ thê trong giấy phép môi trường. Thông số quan trắc bụi, khi 
thải công nghiệp được xác định theo các căn cử sau đây: quy chuẩn kỹ' thuật môi
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trường; loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nhiên liệu, nguyên liệu và hóa 
chất sử dụng; công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải; các thông số vượt 
quy chuân kỷ thuật mỏi trưởng được phát hiện thông qua hoạt động kiêm tra, thanh 
tra, xử lý vi phạm pháp luật ve môi trường; theo đề nghị cùa chủ dự án, cơ sở.

Cơ quạn cấp giấy phép môi trường không dược yêu cầu quan ttắc thêm 
các thông số khác mà không dựa trên các căn cứ quy định tại điểm nảy;

b) Đổi với dự án, cơ sờ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục 
thuộc đối tưựng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan trắc bụi, 
khí thải công nghiệp định kỳ là 06 thảng/làn đôi với các thông số: kim loại 
nặng, hợp chất hữu cơ (nếu có), 01 năm/Iần đổi VỚI thông số Dioxin/Furan (nếu 
cỏ) và 03 tháng/lần đối với các thông số còn lại.

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tực 
không thuộc đối tượng thực hiện đánh giả tác động môi trường: tần suất quan 
trắc bụi, khí thái công nghiệp đinh kỳ là 01 nãm/lần đối với các thông số: kim 
loại nặng, họp chất hữu cơ (nếu cỏ), Dioxin/Furan (nểu có) và 06 tháng/lần đối 
với các thông số cùn lại.

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ 
thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan trắc bụi, 
khí thài công nghiệp định kỳ đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu 
cơ (nếu có) là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trờ xuống, 
02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ trên 06 tháng; tần suất quan trắc 
Dioxin/Furan (nểu cỏ) là 01 lần/năm. Đối với các thông số còn lại, tần suẩt 
quan trăc là 01 lẩn trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 03 tháng trở xuống; 
02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 03 tháng đen 06 thảng; 03 
lân trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng đên dưới 09 tháng; 04 
lần trong trường họp hoạt động thời vụ dài hơn 09 tháng; bào đảm thời gian 
giữa hai lẩn quan trắc tôi thiêu là 03 tháng.

Đối với dự án, cơ sờ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ 
không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: tần suất quan 
trắc bụi, khí thài công nghiệp định kỳ dối với các thông so kim loại nặng, hợp 
chất hữu cơ (nếu có) lả 01 lần trong trường họp hoạt động thời vụ từ 06 tháng 
trờ xuồng, 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ trên 06 tháng; tần suất 
quan trac Dioxin/Furan (nếu có) là 01 lằn/nãm. Đối với các thông số còn lại, 
tần suât quan ưắc định kỳ là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 
tháng trở xuống; 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng; 
bảo đàm thời gian giữa hai lần quan trắc tối thiểu là 06 tháng.

5. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục:

a) Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thong quan trắc bụi, khí thải công 
nghiệp tự động, liên tục (có camera theo dòi) vả kết nối, truyền số liệu trực tiếp 
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đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tinh chậm nhất là ngày 31 
thảng 12 năm 2024 đối với dự án, cơ sở xả bụi, khí thài công nghiệp ra môi 
trường có mức lưu lượng hoặc công suất của còng trinh, thiết bị xử lý bụi, khí 
thải quy định tại Cột 5 Phụ lục XXIX ban hảnh kèm theo Nghị định này.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, dự án đầu tư xả bụi, khí thải công nghiệp 
ra mói trưởng có mức lưu lượng hoặc công suàl cùa công trinh, thiêt bị xữ lý 
bụi, khí thãi quy định tại Cột 5 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định 
này phải lắp dặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục 
trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Dự án, cơ sở xà bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường có mức lưu lượng 
hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại Cột 5 Phụ 
lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định này đã lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, 
khí thài công nghiệp tự động, liên tục theo quy định, được miền thực hiện quan 
trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ quy định tại khoản 4 Điêu này đên hêt 
ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện quan 
trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ quy định tại khoăn 4 Điều này đôi với 
các thông số đã dược quan trẳc tự động, hên tục.

Dự ản, cơ sở xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường có mức lưu lượng 
hoặc công suẩt cùa công trình, thiết bị xứ lý bụi, khí thải quy định tại Cột 6 Phụ 
lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định này đã lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, 
khí thải công nghiệp tự động, liên tục theo quy định dược miễn thực hiện quan 
trắc bụi, khí thái công nghiệp định kỳ quy định tại khoản 4 Điều này.

Dự án, cơ sở tự nguyện lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, khí thài công nghiệp 
tự động, liên tục đối với trường hợp không phải lắp đặt theo quy định được 
hường các chính sách ưu dài, hỗ trợ theo quy định tại Nghị dịnh này vả pháp 
luật khác có liên quan.

Thièt bị quan trăc bụi, khi thải công nghiệp tự động, liên tục phải dược thử 
nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định cùa pháp luật về tiêu chuân, đo 
lường, chất lượng. Việc kết noi, truyền số liệu quan trắc bụi, khí thải công 
nghiệp tự động, liên tục được thực hiện theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi 
trường. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kết nối, 
truyền so liệu cùa chủ dự án, cơ sở, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường 
cấp tĩnh hoặc cơ quan được ùy quyền phải cung cấp tài khoản FTP đố kềt nối, 
truyền số liệu quan trắc. Ngay sau khi hoàn thành việc kết nối, truyền số liệu 
quan trắc bụi, khí thái công nghiệp tự động, liên tục, cơ quan chuyên môn về 
bảo vệ môi trường cấp tình hoặc cơ quan được ủy quyền phài có văn bản thông 
báo đã hoàn thành việc kết nối, truyền so liệu cho chù dự án, cơ sở biết, thực hiện;

b) Thông so quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục được quy 
định tại Cột 4 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp 
tổ chức, cả nhân vi phạm đến mức có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bồ sung 
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đinh chi hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sứ dụng giây phép môi trường, 
giấy phép môi trường thành phan có thời hạn về hành vi xà bụi, khí thải công 
nghiệp dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định quan trãc tự động, 
liên tục bổ sưng một số thông số đặc trưng để kiểm soát ô nhiễm môi trường;

c) Dự án, cơ sở đà thực hiện quan trắc bụi, khí thài công nghiệp tự động, 
lièn tục cãc thông sổ quan trắc chính đạt quy chuẩn kỹ thuật mòi trường trong 
03 năm lién tiếp và kêt quả kiêm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thâm 
quyền gần nhất (có mẫu bụi, khí thải công nghiệp đạt quy chuẩn kỳ thuật môi 
trường) không có hành vi vi phạm hành vi xả bụi, khí thái công nghiệp vượt 
quy chuẩn kỹ thuật quy định thì được miễn thực hiện quan trắc nước thãi định kỳ.

Chủ dự án, cơ sờ có văn bàn thông báo theo mầu do Bộ Tài nguyên vả 
Môi trường ban hành đến cơ quan đà cấp giấy phép môi trường; trường hợp 
giấy phép môi trường do cơ quan trung ương cấp (trừ trường hợp thuộc bí mật 
quôc phòng, an ninh) phải gửi thêm cho cơ quan chuyên môn vê bảo vệ môi 
trường càp tình biết đê theo dõi, giám sát quá trình thực hiện,

d) Giá trị thông số quan trắc bụi, khí thài tự động, liên tục được xác định 
theo giá trị trung bình ngày (24 giờ) cũa các kết quá đo (theo đặc tính kỷ thuật 
cùa từng loại thiết bị) đối với thông so đó. Đối với trưởng hợp xả bụi, khí thải 
theo mê (theo từng thời điểm), giá trị các thông số quan trẳc bụi, khí thài tự 
động, liên tục được xác định theo giá trị trung bình 01 giờ, trường hợp thời gian 
xã dưới 01 giờ được xác định theo giá trị trung bình của các kêt quá đo trong 
khoảng thời gian xả đỏ. Giá trị các thòng sổ quan trẳc bụi, khí thãi tự động, liên 
tục dược so sánh với giá trị tối đa cho phép các thòng sổ ô nhiễm theo quy 
chuẩn kỳ thuật môi trường về khí thài;

đ) Chính phù quyết định thời điếm thực hiện việc lắp đặt hộ thông quan 
trắc bụi, kill thái tự động, liên tục đối VỚI dự án, cơ sờ có mức lưu lượng xá bụi, 
khí thài công nghiệp ra môi trường quy định tại Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành 
kèm theo Nghị định này theo yêu cầu báo vệ môi trường theo từng thời kỳ.

6. K.èt quả quan trắc bụi, khi thải định kỳ, quan trác bụi, khi thãi tự động, 
liên tục được sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả, sự phù hợp của công 
trinh xử lý bụi, khí thải, sử dụng để kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường (nếu 
có) và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nếu có).

7. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tinh khi phát hiện thông 
số giám sát vượt quy chuẩn kỳ thuật môi trường thông qua hoạt động tự quan ưắc 
định kỳ', quan trắc ựr động, liên tục phải thực hiện một trong các biện pháp sau:

a) Cỏ văn bân thông báo theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 
hành đên chù dự án, cơ sờ biết về kết quá quan trãc bụi, khí thài (định kỳ hoặc 
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tự động, liên tục) vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và yêu cầu khắc phục 
theo quy định. Sau khi có vãn bản thông báo quy định tại điểm này, nếu kết quả 
quan trắc vần tiếp tục vượt tỊuy chuẩn kỹ thuật mòi trường, cơ quan chuyên 
môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh tổ chức làm việc với chú dự án, cơ sở và 
lập hò sơ xử lý vi phạm theo quy định cùa pháp luật;

b) Tổ chức đo đạc, lấy mầu hiện trường đe phân tích các thông sổ ô nhiễm 
trong bụi, khí thải. Kết quà phân tích mẫu khi thải là cãn cứ để xcm xét, xử lý 
vi phạm (nểu có) theo quy định của pháp luật. Kinh phí đo đạc, lẩy và phân tích 
mẫu được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cho cơ quan chuyên mòn 
về bào vệ môi trường cấp tỉnh.

8. Trường hợp chủ dự án, cơ sở báo cáo số liệu không đúng thực tế ô 
nhiễm hoặc có vi phạm về hành vi xà bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quy 
định (bao gồm cà các trường hợp được miền thực hiện quan trắc bụi, khi thài 
định kỳ), chù dự án, cơ sớ phải bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và 
thực hiện các biện pháp sau:

a) Rà soát công trình xử lý bụi, khí thãi để xác định nguyên nhân gày ô nhiểm;

b) Thực hiện cái tạo, nâng cấp công trình xứ lý bụi, khí thải (nếu có);

c) Vận hành lại công trinh xử lý bụi, khí thải trong trường hợp phái cải 
tạo, nâng cap công trinh xừ lý bụi, khí thái; tiến hành quan trắc bụi, khí thải 
theo hướng dẫn cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường, bào đâm bụi, khí thãi phải được 
xừ lý đạt quy chuẩn kỳ thuật môi trường về khí thài trước khi xả ra môi trường.

9. Tô chức thực hiện quan trắc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác cũa các kêt quả quan trác bụi, khí thài công nghiệp cho chủ dự án 
đâu tư, cơ sở theo quy định của pháp luật.

Chuong VIII
HỆ THÒNG THÔNG TIN, cơ SỜ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Mục 1 
THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Điều 99. Quản lý thông tin môi trường

1. Nội dung thông tin mòi trường được quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật 
Bào vệ môi trường. Một sổ nội dung được quy định chi tiết như sau:

a) Thông tin về nguồn thãi bao gồm: thông tin về chù dự án đầu tư, cơ sở, 
chù đâu tư xây dựng và kinh doanh hạ tâng khu sản xuât, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm cồng nghiệp; thông tin về phát sinh vả nguồn tiếp nhận nước 
thải, khí thãi, tiêng ồn, độ rung, chất thải rắn, chất thải nguy hạĩ; thông tin về 
phê liệu được phép nhập khâu làm nguyên liệu sản xuất đối với cơ sờ có sử 
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dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thông tin vể chât thải nguy 
hại được tiếp nhận xử lý dổi với cơ sở dịch vụ xử lý chât thải nguy hại; hạ tầng 
kỹ thuật bảo vệ môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường, 
phương án cải tạo, phục hôi môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học, phòng 
ngừa, ứng phó sự co môi trường và các biện phốp bào vệ môi trường khác; 
thông tin vê nguôn phát thải từ hoạt động giao thông, sàn xuât nông nghiệp, 
hoạt động dân sinh;

b) Thông tin về chất thải bao gồm. khối lượng phát sinh, thu gom, xử lý, 
tái chế, tái sử dụng đối với từng loại hình chất thải rắn sinh hoạt, chất thài rắn 
công nghiệp thông thường, chât thải nguy hại, nước thài sinh hoạt, nước thài 
sàn xuât, bụi, khí thải và các loại chât thải khác theo quy định cùa pháp luật; 
các công nghệ, công trình xừ lý chất thài, kết quả quan trẳc các loại chất thải;

c) Thông tin về hiện trạng chẩt lượng môi trường bao gồm thông tin, dữ 
liệu về hiện trạng, diễn biến và dự báo chat lượng môi trường không khí, đât, 
nước mặt lục địa, trầm tích, nước dưới đất, nước biển; phân vùng mục đích sừ 
dụng nước, hạn ngạch xà thải vào môi trường nước; các diêm, khu vực bị ô 
nhiễm môi trường, thông tin về sự co môi trường, các khu vực bị ô nhiễm tồn 
lưu; ke hoạch và các biện pháp khẳc phục, xử lý, phục hòi môi trường, giải 
pháp bảo vệ, cài thiện chất lượng nước mật;

d) Thông tin về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học bao gồm thông 
tin về các khu di sản thiên nhiên, khu bào tồn thiên nhiên và cơ sờ bào tổn đa 
dạng sinh học; vùng đất ngập nước quan trọng; thông tin về hệ sinh thái tự 
nlúên, loài sinh vật và nguồn gen; thông tin về áp lực lên đa dạng sinh học; các 
biện pháp quàn lý, bào tồn đa dạng sinh học; các loại giấy phép trong quàn lý, 
bảo tôn đa dạng sinh học.

2. Quán lý thông tin môi trường bao gồm các hoạt động:

a) Tổ chức thu nhận thông tin mỏi trường và thông tin về cơ quan, to chức, 
cá nhân cung cấp, tạo ra thông tin; thời gian cung cấp, tạo ra thông tin theo quy 
định của pháp luật;

b) Tích hợp, lưu giữ thông tin môi trường vào cơ sở dử liệu môi trường 
thông qua các nền tảng ứng dụng, dịch vụ dữ liệu số về môi trường và các hệ 
thống quản lý ho sơ, tài liệu khác theo quy định;

c) Cung cấp thông tin môi trường, thông tin mô tả vê thông tin môi trường 
cho cơ quan quàn lý môi trường theo quy định tại Điều 100 Nghị định này;

d) Cung cấp thông tin môi trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và 
công kliai thông tin môi trường theo quy định tại Điều 101 và Điêu 102 Nghị 
định này;
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đ) Xử lý, tổng hợp thông tin môi trường phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường.

Điều 100. Cung cấp thông tin môi trường cho cơ quan quản lý thông 
tin môi trường

1. Thông tin mỏi trường và các thông tin kèm theo được cung cấp cho cơ 
quan quản lý môi trường bằng một trong các hình thức sau:

a) Thòng qua hệ thống thông tin, cơ sờ dữ liệu môi trường các cấp theo 
quy dịnh tại Điều 106 Nghị định này;

b) Thông qua các báo cáo theo quy định cúa pháp luật;

c) Hình thức khác theo quy định của plĩáp luật.

2. Thời điểm cung cấp thông tin đối với từng loại thông tin mói trường 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về chể độ báo cáo, cập nhật hệ 
thống thông tin, cơ sớ dữ liệu về môi trường và khi có yêu cẩu của cơ quan 
quản lý nhà nước về bào vệ môi trường.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin môi trường phải chịu trách 
nhiệm về tính đầy đù, chính xác, kịp thời cùa thông tin.

Điều 101. Cung cấp thông tin mồi trường theo yêu cầu của tồ chức, 
cá nhâu

1. Việc cung cấp thông tin môi trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 
phái tuân thũ quy định cùa pháp luật về tiếp cận thông tin, pháp luật về sớ hừu 
tri tuệ và quy đinh tại Nghị định này.

2. Việc cung cấp thông tin môi trường theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 
được thực hiện như sau:

a) Thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ dữ liệu số;

b) Theo thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan quản lý thông tin 
môi trường;

c) Các hình thức khác theo quy định cùa pháp luật về tiếp cận thông tin.

3. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin môi trường theo yêu cầu của tố 
chức, cá nhân:

a) Trình tự, thủ tục, hồ sơ, mẫu văn bản yêu cầu cung cấp thông tin môi 
trường theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này được thực hiện 
theo quy định cúa pháp luật về tiếp cận thông tin. Trường hợp việc cung cấp 
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thông tin môi trường có thu phí, tô chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin 
phải thục hiện việc nộp phí theo quy dịnh của pháp luật;

b) Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin môi trường theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều này thì trình tự, thủ tục và thời hạn cung cấp thông tin 
môi trường được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý thông tin môi 
trưởng và tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin.

Diều 102. Công khai thòng tin môi trường

1. Chủ dự án đầu tư, cơ sớ, chù đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tang 
khu sản xuốt, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện công 
khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quà thâm 
định, giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường như sau:

a) Công khai trên trang thông tin điện từ cùa chủ dự án đầu tư, cơ sờ, chủ 
đầu tư xây dựng và kính doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp hoặc tại trụ sờ ủy ban nhân dàn cấp xã nơi thực hiện dự 
ản đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

b) Thòi điểm công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có quyêt định phê 
duyệt kết quá thẩm định báo cáo hoặc sau khi được cấp giấy phép môi trường.

2. Chủ dự án đầu tư, cư sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thuộc đổi tượng 
phải quan trắc tự động, liên tục nước thải, bụi, khí thài công nghiệp hoặc quan 
trắc nước thài, bụi, khí thài công nghiệp định kỳ7 thực hiện công khai kết quả 
quan trắc theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

a) Công khai kết quà quan trắc chất thải tự động, liên tục (bao gồm so sánh 
với già trị giới hạn cùa các chất ô nhiễm dà được cấp phép) hên trang thông tin 
điện từ của chù dự án đầu tư, cớ sờ, chù đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên 
bảng thông tin điện tữ đặt tại cổng dự án, cơ sở. Vị trí đặt bảng thông tin điện tử 
phải thuận lợi cho người dân theo dõi, giám sát. Thời điểm cồng khai ngay sau khi 
có kêt quả quan trăc và cồng khai kct quả liên tục trong thời gian 30 ngày;

b) Công khai phiếu kết quà quan trắc chất thải cúa kỳ quan trắc gan nhất 
trên trang thôn^ tin điện từ của chú dự án đầu tư, cơ sở, chủ đâu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
hoặc công khai trên bảng thông tui điện tử đặt tại cong dự án, cơ sở. Thời diêm 
công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có kết quả quan trắc chất thái định kỳ 
cho đển thời điểm công khai kết quả quan trắc định kỳ mới theo quy định.
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3. Chù cơ sờ thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thực hiện công 
khai thông tin về loại, số lượng chất thài nguy hại thu gom, xử lý, phương pháp 
xử lý; thông tin về tên, địa chi chú nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, 
xử lý và các thông tin về môi trường khác theo quy định của Luật Bào vệ môi 
trường như sau:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử cùa chù cơ sở hoặc tại trụ sở ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hoạt động;

b) Thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi phát hành báo cào 
công tác bảo vệ môi trường cùa năm, liên tục hang năm trong suốt thời gian cơ 
sở hoạt động.

4. Cơ quan thẩm định báo cảo đánh giá tác động môi trường, cơ quan câp 
giấy phép môi trường thực hiện công khai quyết định phê duyệt kết quà thầm 
định báo cáo đánh giá tác động mói trường, giấy phép môi trường theo quy định 
cùa Luật Bào vệ môi trưởng như sau:

a) Công khai trên trang thông tin điện tư cúa minh, trừ các thông tin thuộc bí 
mật nhà nước, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Thời điềm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi ban hành quyết định 
phê duyệt kểt quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi 
trường.

5 Cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện công khai báo cáo đề xuất 
cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bào vệ môi trường như sau:

a) Công khai trên hang thông tin điện tử của cơ quan tham định;

b) Thời điẻm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi hồ sơ hợp lệ được 
tiêp nhận, cho dên khi giây phép môi trường được cấp.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân cấp tinh thực hiện còng 
khai kết quả quan trãc chất lượng môi trường đất, không khí, nước mặt, nước 
dưới đất, nước biển, trầm tích, môi trường thủy sinh cùa nguồn nước mặt theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử hoặc báng thông tin điện tứ cùa 
cơ quan chuyên mòn về bảo vệ môi trường trực thuộc;

b) Đối với quan trắc tự động, hên tục, thời điểm công khai thục hiện ngay 
sau khi có kết quả quan trắc vả công khai kểt quà trong thời gian 30 ngày;

c) Đối với quan trắc định kỳ, thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày 
sau khi có báo cáo kết quâ quan trắc cho đen thời điểm công khai kết quà quan 
trăc định kỳ’ mới theo quy định.

7. Uy ban nhân dân cấp tinh thực hiện công khai thông tin về các nguồn 
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thài vào môi trường nước mặt và các nguồn có nguy CƯ gây ra sự cố môi trường 
trên địa bàn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

a) Công khai trên trang thông tin điện tữ của cơ quan chuyên môn về môi 
trường cấp tỉnh;

b) Thông tin phải được công khai dịnh kỳ hàng năm, thời điểm công khai 
chậm nhất là 05 ngày sau khi cỏ vãn bàn cùa cơ quan cỏ thẩm quyền phê duyệt 
danh mục các nguồn ô nhiễm hoặc nguôn có nguy cơ gảy ra sự cô môi trường, 
cho đến khi có vãn bàn mới cập nhật, thay thế.

8. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trướng các cấp thực hiện công 
khai kê hoạch ứng phó sự cố môi trường; thông tin vê sự cô môi trường theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử cơ quan chuyên môn về bảo vệ 
môi trường trực thuộc;

b) Thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi kể hoạch hoặc báo 
cáo được ban hành cho đến khi có văn bản mới cập nhật, thay thế hoặc đến khi 
sự cố được khắc phục đoi với thong tin vể sự cố môi trường.

9. Tổ chức, cá nhân cung ứng và được chi trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự 
nhiên thực hiện công khai đề án chi trá dịch vụ hệ sinh thái tự nhiổn, kèm theo 
bản đồ mô tà ranh giới, mốc giới, diện tích khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh 
thái tự nhiên; danh sách các to chức, cá nhân sử dụng và phải trá tiên dịch vụ 
hệ sinh thái tự nhiên; danh sách đối tượng dược chi trả, số tiền được chi trả, kế 
hoạch chi trả theo quy định của Luật Bào vệ mòi trường như sau:

a) Công khai trên trang thòng tin điện từ của tồ chức, cá nhân cung ứng và 
dược chi trà tiên dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, hoặc trang thông tin diện từ của 
cơ quan quản lý nhà nước về bào vệ môi trường cấp tinh, hoặc niêm yet tại trụ 
ở ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thông tin phải được công khai định kỳ hàng <^uý, hàng năm. Thời điểm 
còng khai chậm nhất là 05 ngày sau khi đề án hoặc hồ sơ danh sách tổ chức, cả 
nhân được phê duyệt.

10. Thông tin môi trường bắt buộc phái công khai theo quy định cùa pháp 
luật khác có liên quan thì việc công khai được thực hiện theo quy định cúa pháp 
luật đó.

Mục 2
HỆ THỐNG THÔNG TIN, có SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Điều 103. Chính sách dầu tư xây dụng, sử dụng hệ thống thông tin, CO' 
sỏ' dừ liệu môi trường

Nhà nước cỏ chính sách ưu tiên đầu lư thực hiện các dự án xây dựng, vận

ch ván bản luật I
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hành hệ thống thông tin môi trường như sau:

1. Phát triển các nền tảng dữ liệu số, công nghệ số về mói trường phục vụ 
công tác quán lý nhà nước, hoạch định chính sách, hồ trợ ra quyết định, kiểm 
tra, giám sát hoạt động bảo vệ mói trường và phân tích, dự báo, cành bảo sớm 
về mỏi trường.

2. Thực hiện kểt nối, liên thông dử liệu, thông tin về môi trường từ các bộ, 
cơ quan ngang bộ, địa phương, kết nối với cồng dữ liệu quốc gia phục vụ vận 
hành Chính phủ điện tử, phát triển Chính phủ số, kinh tế so, xã hội sổ và đò thị 
thông minh.

3. Đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, các thiết bị 
thông minh nhầm thu nhận, quản lý, phân tích, xử lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng 
và bảo đàm an tơàn thông tin, an toàn dữ liệu về môi trường.

4. Chuyển đổi phương thức hoạt động của các cơ quan nhà nước, giừa cơ 
quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp trên môi trường số và công nghệ số.

5. Khuyến khích các tổ chức, cả nhân, cộng đổng tham gia thu nhận, đóng 
góp, chia sè và khai thác, cung cấp các dịch vụ, giá trị gia tăng, tạo lập thị 
trường nội dung sô vê dừ liệu, thông tin vê môi trường.

Điều 104. Bảo đảm hoạt động cùa hệ thống thông tin, cư sờ dữ liệu 
môi trường các cáp

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ, úy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố tri kinh phi đầu tư, xây dựng, quản lý và vận 
hành hệ thổng thông tin môi trường, cơ sờ dữ liệu môi trường theo quy định; 
bào đảm điều kiện về con người, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn 
thông tin để hệ thống thông tin, cơ sở dử liệu môi trường các cấp hoạt động ổn 
định, hiệu quà, bào đám an toàn thông tin mạng và tuân thũ các quy định cùa 
pháp luật.

2. Nhân lực vận hành và quàn lý hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu môi 
trường đưực tận dụng từ nguôn nhân lực tại chô hoặc thuê dịch vụ công nghệ 
thòng tin hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

3. Ưu tiên, khuyến khích đàu tư theo phương thức hợp tác với khu vực tư 
nhân, các hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tận dụng nguồn lực của 
các thành phan kinh tế.

4. Bộ Tài nguyên và MÔI trường xây dựng các quy đĩnh kỷ thuật, hướng 
dẫn triên khai xâỵ dựng, quàn lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dừ liệu 
môi trường các cap; kiểm tra, giám sát quá trình kết nối, chia sè dữ liệu đổi với 
cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định của pháp luật.

ch ván bản luật I



139

Điều 105. Yêu cầu đối với CO' sử dữ liệu môi trường các cấp

1. Cơ sờ dữ liệu môi trường quốc gia quản lý các thông tin môi trưừng 
được quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Bảo vệ môi trường ờ quy mô quốc 
gia; lỉên kết, tích hợp từ các cơ sờ dù liệu môi trường chuyên ngành và cơ sở 
dữ liệu môi trường của các bộ, cơ quan ngang bộ và câp tỉnh trên phạm vi toàn 
quốc; do Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua cơ quan chuyên môn về bảo 
vệ môi trường xảy dựng của mình, vận hành và quán lý, đáp ứng yêu càu của 
cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

2. Cơ sở dữ liệu môi trường cấp tinh quản lý các thông tin môi trường 
được quy định tại khoán 1 Điều 114 Luật Bào vệ mõi trường theo địa bàn và 
phân cấp quán lý; do cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh xây 
dựng, vận hành và quản lý; bảo đảm liên thông và cung cấp, cập nhật thông tin 
vê môi trường vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

3. Cơ sở dữ liệu môi trường các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý các thông 
tin môi trường được quy định tại diêm d và diêm đ khoản 1 Điều 114 Luật Bảo 
vệ môi trường theo phạm VI ngành, lình vực; do các bộ, cơ quan ngang bộ xây 
dựng, vận hành và quản lý; bảo đảm liên thông và cung cấp, cập nhật thông tin 
về môi trường vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

4. Cơ sờ dữ liệu môi trường chuyên ngành là cơ sở dữ liệu vê một lĩnh vực 
môi trường chuyên ngành; được xây dựng, vận hành và quản lý theo yêu cầu 
quản lý trên thực tế cùa cơ quan quản lý nhâ nước vê bảo vệ môi trường; cung 
cấp thông tin, dữ liệu cho cơ sờ dữ liệu quốc gia về môi trường.

5. Cơ sở dừ liệu môi trường các cap phải tuân thủ các quy định pháp luật cỏ 
liên quan; tuân thù khung kiến trúc Chính phù điện từ ViệtNam và kiến trúc Chính 
phủ diện từ cấp bộ hoặc kiến trúc Chính quyền điện tử câp tỉnh hiện hành; đãp 
ímg các tiêu chuẩn, quy chuần kỹ thuật theo quy định; sừ dụng thong nhất danh 
mục dữ liệu dùng chung, dữ liệu chù trong cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

6. Việc kết nối, chia sẻ, liên thông giữa cơ sở dữ liệu môi trường các cấp 
phải tuân thủ các quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu 
số trong cơ quan nhả nưởc; các quy định cùa Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 106. Cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho cơ sở dữ liệu 
môi trưòng

1. Chù dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm cung câp, cập nhật các thông 
tin môi trường quy định tại các điểm a, b và c khoán 1 Điểu 114 Luật Bão vệ 
môi trường và các quy định của pháp luật khác có hèn quan vào cơ sở dừ liệu 
mòi trường quốc gia và cấp tinh theo phân cấp quàn lý và hướng dẫn cùa cơ 
quan quản lý thông tin môi trường.
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2. Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin môi 
trường thuộc phạm vi quản lý quy định tại điểm d và điểm đ khoân 1 Điều 114 
Luật Bào vệ môi trường và các quy định cùa pháp luật khác có liên quan vảo 
cơ sờ dữ liệu môi trường quốc gia.

3. ủy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin môi 
trường trên địa bàn và theo phân cấp quàn lý vào cơ sờ dừ liệu môi rrường 
quốc gia.

4. Hình thức cung câp, cập nhật thông tin, dừ liệu vào cơ sở dữ liệu môi 
trường các cấp được quy định như sau:

a) Thông qua việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu 
môi trường các cấp;

b) Khai báo, cập nhập dữ liệu trực tiếp qua các phần mềm ứng dụng; các 
thiểt bị, hệ thống tự dộng, thông minh;

c) Cung cấp các thông tin, dừ liệu bàn điện tử trong trường hợp cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa cung cấp các hỉnh thức được quy 
định tại điểm a và diem b khoản nảy.

Điêu 107. Xây dựng, vận hành, quản lý cơ sớ dữ liêu môi trường

Việc vận hành, quản lý cơ sở dừ liệu môi trường bao gồm các nhiệm vụ 
như sau:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu mòi trường theo hướng dân cùa Bộ Tài nguyên 
và Môi trường.

2. Thu nhận, tạo lập, nhập, tích hợp, kết nối dừ liệu vào cơ sở dữ liệu.

3. Kiềm tra, đảnh giá về quản lý chất lượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu môi 
trường.

4 Phân tích dữ liệu, tổng hợp dừ liệu phục vụ hỗ trợ quàn lý nhà nước và 
công bố, công khai thông tin, dữ liệu môi trường.

5. Ban hành danh mục dữ liệu mờ trong lĩnh vực môi trường, tổ chức xây 
dựng ke hoạch và triển khai công bố dữ liệu mở ưong lĩnh vực môi trường trong 
phạm vi quản lỷ cùa minh theo quy định.

6. Vận hành, bảo đàm hạ tầng kỳ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm an 
toàn thông tin, an ninh mạng cho hoạt động cùa cơ sở dữ liệu môi trường.

7. Xây dựng và thực hiện các giải pháp về sao lưu, dự phòng bảo đảm tính 
nguyên vẹn, an toàn cửa dữ liệu. Trong trường hợp dữ liệu bị hư hỏng, bị phá
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hủy do các hành vi trái phép phải có cơ chế bào đảm phục hồi được dử liệu.

Chương IX
PHÒNG NGỪA, ỬNG PHÓ sự CÒ MÔI TRƯỜNG;

BÔI THƯỜNG THIỆT HẠI VÈ MÔI TRƯỜNG

Mực 1
PHÒNG NGỪA, ỦNG PHÓ sụ CỐ MỞI TRƯỜNG

Điều 1118. Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường

1. Ke hoạch ứng phó sự cổ môi trường là tài liệu xác định các nguy cơ xày 
ra sự cố môi trường, dự kiến kịch bản xảy ra sự cổ môi trường kèm theo các 
phương án ứng phó tương ứng để bào đảm sằn sàng, kịp thời ứng phó khi sự cố 
môi trường xảy ra ưên thực tê.

2. Kế hoạch ứng phó sự cổ mỏi trường cấp cơ sở gồm các nội dung sau đây:

a) Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự co môi trường trong quá trình 
hoạt động cùa cơ sở, các kịch bản đối với từng loại nguy cơ có thề xảy ra sự cố 
môi trường;

b) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cổ môi trường bao gồm: công trình, 
thiết bị vả bào đảm vật tư, dụng cụ, phương tiện cần thiết để ứng phỏ sự cố môi 
trường; bố tri lực lượng tại chỗ đề báo đâm sẵn sàng ứng phó với từng kịch bàn 
sự cố môi trường;

c) Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố 
môi trường cho lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ;

d') Phương thức thông báo, báo động khi xảy ra sự cổ môi trường và huy 
động nguôn nhân lực, trang thiết bị đê ứng phó sự co môi trường;

d) Biện pháp tò chức ửng phó sự cố môi trường đối với các nội dung quy 
định tại khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp huyện, cấp tinh, cấp quốc gia 
gồm các nội dung sau đây:

a) Xác định và đảnh giá nguy cơ xày ra sự cố môi trường trên địa bàn; các 
kịch bàn đối với từng loại nguy cơ có thể xây ra sự cố môi trường; phương án 
ứng phó đối với các kịch bàn sự cố môi trường;

b) Phương án bố trí trang thiết bị. vật tư, phương tiện bào đám cho hoạt 
động ửng phó sự co môi trường theo các mức độ sự cồ;

c) Phân còng lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm ứng phó sự

iawle|nainSn ích ván bán luật 
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cố môi trường; xác định nội dung và tổ chức tập huẩn, huấn luyện, diễn tập về 
ứng phó sự co môi trường trong chương trình kế hoạch phòng thủ dân sự cùng 
cấp hằng năm;

d) Quy trinh tiếp nhận, xử lý thông tin, phương thức thông báo, báo động 
về sự cố môi trường và cơ chế huy động nguôn nhân lực, trang thiêt bị đê ứng 
phó theo mức độ sự cố môi trường;

đ) Biện pháp tồ chức ửng phó sự cố môi trường đối với các nội dung quy 
định tại khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ mồi trường.

Điều 109. Ban hành, phê duyệt kề hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường

1. Chủ dự án đầu tư, cơ sờ có trách nhiệm ban hành và tồ chức thực hiện 
kế hoạch phòng ngựa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dunệ phòng 
ngừa, ứng phó sự cô môi trường ưong quyêt định phê duyệt kêt quả thâm định 
báo cào đánh giá tác động môi trường hoặc giây phép môi trường.

Trường hợp kể hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp 
và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cổ khác theo quy định tại điếm b 
khoàn 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bào đàm có dầy đù các nội 
dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định này.

2. ùy ban quốc gia ửng phó sự co, thiên tai và Tim kiểm cứu nạn ban 
hành kể hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; Ban chi huy phòng, 
chổng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tình ban hành kế hoạch ứnệ phó sự cô 
môi trường câp tỉnh; Ban chi huy phòng, chông thiên tai và tìm kiêm cứu nạn 
cấp huyện ban hành kế hoạch ứng phó sự cố mòi trường cấp huyện.

Ke hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia, cấp tinh, cấp huyện 
được xây dựng, ban hành theo chu kỳ 05 năm.

Trường hựp kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự co môi trường cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cap huyện được long ghép, tích hợp vởi kế hoạch phòng thù dán 
sự cùng cap thi kế hoạch phòng thủ dân sự phải bảo đảm có đay đủ các nội 
dung theo quy định tại khoản 3 Điều 108 Nghị định nảy.

Diều 110. Công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

1. ủy ban quốc gia ứng phỏ sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có trách 
nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia trên cổng 
thông tin diện từ cùa ùy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn và gừi cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phú và Uy 
ban nhân dân câp tỉnh.

2. ủy ban nhân dân cấp tinh, cấp huyện có trách nhiệm công khai kế hoạch 
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úng phó sự cô môi trường câp lỉnh, càp huyện trên Công thông tin điện tù' cúa 
tinh, huyện; gửi cho cơ quan trên địa bàn và cấp trên trực tiếp.

3. Chù dự án dầu tư. cơ sở có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự 
cố môi trường của cơ sở; gừi kế hoạch ứng phó sự cô môi trường tới Uy ban 
nhàn dân cấp xã và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn 
cap huyện.

Chù dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm cung cấp nội dung kế hoạch cho 
Ban quản lý khu công nghiệp, khu che xuất, khu kinh tể, khu công nghệ cao 
trong trường hợp dự án, cơ sờ nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
kinh tế, khu công nghệ cao.

Điều 111. Trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó sự co môi trường của 
các bộ, cơ quan ngang bộ

1. Bộ Quốc phòng cỏ trách nhiệm:

a) Chủ trì, phổi hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, ửy ban nhàn dân cấp tinh 
hướng dần, xây dựng lực lượng và bố trí nguồn lực, trang thiết bị ứng phó sự cố 
môi trường cho ùy ban quốc gia ứng phó sự cổ, thiên tai và Tim kiếm cứu nạn, 
Ban chi huy Phòng, chổng thiên tai và Tỉm kiềm cứu nạn cấp tinh, cấp huyện;

b) Chủ trì tham mưu ủy ban quốc gia ửng phó sự co. thiên tai và Tỉm 
kiếm cứu nạn tồ chức hoạt động ứng phó sự co môi trường cấp quôc gia do tràn 
dầu gày ra; tham gia ứng phó sự cố môi trường cap quốc gia theo sự phân công 
của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;

c) Chỉ đạo các quân khu, cơ quan quân sự địa phương các cấp tham mưu 
ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện còng tác ứng phó sự cố môi trường.

2. Bộ Tải nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải; hướng dần 
kỹ thuật phục hoi mối trường sau sự cò mói trường;

b) Chủ trì tham mưu ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn tổ chức hoạt động ứng phó sự cô môi trường cấp quốc gia do chàt 
thài gây ra; tham gia ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia theo sự phân công 
của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

3. Bộ Còng Thương có trách nhiệm:

a) ĩlướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phổ sự cố môi trường do rò ri, 
phát tán hóa chất độc trong lĩnh vực công nghiệp;
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b) Chủ tri tham mưu ửy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tỉm 
kiếm cứu nạn tổ chức hoạt động ứng phó sự cổ mòi trường cấp quốc gia do rò 
rì, phát tán hóa chất độc trong lình vực công nghiệp; tham gia ứng phó sự cố 
môi trường cấp quốc gia theo sự phân cồng cùa úy ban quốc gia ửng phó sụ 
co, thiên tai và Tìm kiếm cửu nạn.

4. Bộ Khoa học và Còng nghệ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cổ môi trường do rò rì bức 
xạ, hạt nhân;

b) Chù trì tham mưu ủy ban quốc gia úng phó sự co, thiên tai và Tìm kiêm 
cún nạn tổ chức hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quổc gia do rò rỉ bức 
xạ, hạt nhân gây ra; tham gia ứng phó sự cố mỏi trường cấp quốc gia theo sự 
phân công của ừy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

5. Bộ Nông nghiệp vả Phát triển nồng thôn có trách nhiệm:

a) Hướng dân kỹ thuật phòng chông, ứng phó sự cô môi trường do thiên 
tai, vở đê, ho, đập, cháy rừng và dịch bệnh trên vật nuôi gây ra;

b) Chú trì tham mưu ủy ban quốc gia ửng phó sự cố, thiên tai và Tỉm 
kiêm cứu nạn tô chức hoạt động ứng phó sự cô môi trường câp quôc gia do 
thiên tai, vỡ đê, hồ, đập, cháy rừng, dịch bệnh ưên vật nuôi gây ra; tham gia 
ímg phó sự cố môi trường cấp quốc gia theo sự phàn công của ửy ban quốc gia 
Ưng phó sự cô, thiên tai vả Tìm kiêm cứu nạn.

6. Bộ Công an có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn kỹ’ thuật phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do hõa hoạn;

b) Chú trì tham mưu ủy ban Quốc gia ửng phó sự cố, thiên tai và Tim kiếm 
Cứu nạn tổ chức hoạt động ứng phó sự cố mòi trường cấp quốc gia do hỏa hoạn 
gây ra;

c) Chỉ đạo lực lượng cảnh sảt phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 
cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường và cơ quan công an các cẩp tham 
gia ứng phó sự cổ môi trường theo yêu cầu của cơ quan, cấp có thầm quyền;

d) Chỉ đạo và bâo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực 
xày ra sự cố môi trưởng; điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường 
theo quy định cùa pháp luật.

7. Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Hưởng dẫn phòng ngừa, ứng phó sự cố mỏi trường do dịch bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm;
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b) Chù tri tham mini Uy bail quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tim kiêm 
cứu nạn tồ chức hoạt động ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia do dịch bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm gây ra; tham gia ứng phó sự cổ môi trường cấp quốc gia 
theo sự phân công của úy ban quốc gia Ưng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiêm 
cứu nạn;

c) Tổ chức đánh giá phạm vi, mức độ tác động cùa sự cố môi trường quốc 
gia đen sức khỏe con người.

8. Bộ Giao thông vận tải chù trì, phối hợp với Bộ Quôc phòng, các bộ. cơ 
quan ngang bộ và ũy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan triển khai các phương 
án về sử dụng hạ tầng giao thông, các trang thiết bị, phương tiện, vật tư vận tải 
trong phạm vi phụ trách tham gia ứng phó sự cố mội trường theo chí đạo của 
ủy ban quôc gia ứng phó sự cô, thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn.

9. Bộ Tài chính hướng dần nội dung chi ngân sách cho hoạt dộng ứng phó 
sự co môi trường.

10. Bộ. cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tham mưu ủy ban quôc gia ứng 
phó sự cố, thiên tai và Tim kiếm cứu nạn tố chức hoạt động ứng phó sự cố môi 
trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được giao; tham gia ứng phó sự 
cổ môi trường cấp quốc gia theo sự phân công của ủy ban quốc gia ứng phó 
sự cồ, thiên tai và Tìm kiểm cứu nạn.

Mục 2
TRÁCH NHIỆM YÊU CÀƯBÒÍ THƯỜNG THIỆT HẠI 

ĐÓI với MÔI TRƯỜNG

Điều 112. Thông báo thiệt hại đổi với môi truừng

1. Việc thông báo cho cơ quan yêu cầu bồi thường thiệt hại khi phát hiện môi 
trường có dâu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái theo quy định tại khoản 1 Điêu 131 Luật 
Bão vệ mòi trường phải được thực hiện bằng vãn bân bao gồm các nội dung như sau:

a) Thông tin của tổ chức, cả nhàn phát hiện môi trường có dấu hiệu bị ô 
nhiễm, suy thoái;

b) Dấu hiệu, địa điểm ve môi trưởng bị ô nhiềm, suy thoái;

c) Nguồn nghi gây ô nhiễm, suy thoái,

d) Các thiệt hại ban đầu xây ra (nếu có);

đ) Chứng cữ khác có liên quan (nếu có);

e) Các tài liệu khác có liên quan kèm theo (nếu có).

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng dôi với trường hợp môi 
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trường bị ô nhiễm, suy thoái do một trong các nguyên nhân sau đây:

a) Do thiên tai gây ra;

b) Thuộc trường hợp bất khá kháng, tình thế cấp thiết phải tuân theo yêu 
cầu cùa cơ quan quàn lý nhà nước có thẩm quyên:

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Diều 113. Trách nhiệm cùa CO’ quan yêu cầu bồi thường thiệt hại 
về môi trường

1. Tiếp nhận thông báo về việc môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy 
thoải. Trường họp không thuộc thâm quyền giãi quyêt của minh, cơ quan tiếp 
nhận phải chuyên ngay thông báo và các tài liệu kèm theo đèn cơ quan có thâm 
quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường đê giải quyêt.

2. Kiểm tra, xác minh thông tin, lập biên bản về các dấu hiệu môi trường 
bị ô nhiễm, suy thoái. Biên bàn phái cỏ xác nhận cùa cán bộ xác minh, đại diện 
của dân cư nơi xảy ra ô nhiềm, suy thoái, đại diện ủy ban nhân dân câp xã trong 
trường hợp cơ quan giải quyêt là Uy ban nhân dân câp huyện trớ lên.

3. Xác định tô chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường.

4. Tổ chức thu thập, thẩm định dừ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đôi 
với môi trưừng và yêu câu bôi thường thiệt hại vê môi trường theo quy định tại 
khoản 2 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường, cụ the như sau:

a) Tổ chức thực hiện hoặc thuê đơn vị có chức năng, nâng lực phù hợp đề 
thu thập dữ liệu, chứng cứ; xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại; tính toán 
thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái;

b) Thành lập hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại 
đổi với môi trường theo quy định tại Điều 114 Nghị định này;

c) Đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại dựa trên kết quả tư vấn của hội đồng 
thẩm định dừ liệu, chứng cử .

5. Thực hiện xác định thiệt hại vả yèu cầu bồi thường thiệt hại về tính 
mạng, sức khỏe cùa con người, tài sản và lợi ích hợp pháp cúa tổ chức, cá nhân 
do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường trong trường hợp được tố 
chức, cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 114. Hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ

1. Hội đồng thẩm định dừ liệu, chứng cứ có trách nhiệm nghiên cứu, xem 
xét, thâm dịnh, đánh giá các dữ liệu, chứng cứ đã được Ihu thập để xác định, 
tinh toán thiệt hại đối với môi trường; bào đăm tính chinh xác, đay đù, khách

ch ván bản luật I 
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quan; chịu trách nhiệm trước cơ quan yêu cầu bôi thường thiệt hại về kêt quả 
thấm định dữ liệu, chứng cứ.

2. Cơ cấu, thành phẩn hội đồng:

a) Hội đồng phâi có ít nhất 07 thành viên với cơ cấu, thành phần gồm: 01 
Chủ tịch hội đồng, trường hợp cần thiết có thêm 01 Phó Chủ tịch hội đồng, 01 
thành viên thư ký là công chức hoặc viên chức cùa cơ quan tô chúc thu thập và 
thẩm định dữ liệu, chứng cứ; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện 
cơ quan quản lý nhà nước về bão vệ môi trường; các chuyên gia có chuyên môn 
về lình vực môi trường và các lĩnh vực có liên quan;

b) Chuỵên gia là thành viên hội đồng phải có kinh nghiệm công tác ít nhất 
là 07 năm nếu có trinh độ đại học, ít nhất là 05 nám nếu có trinh độ thạc sỹ, ít 
nhất lả 03 năm nếu có trình độ tiến sỷ;

c) Hội đong do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập phải có đại diện của 
cơ quan chuyên môn về bào vệ môi trường cấp tinh nơi xày ra ô nhiễm, suy thoái;

d) Hội đồng do Uy ban nhân dân cấp tinh thành lập phải có đại diện cùa 
cơ quan chuyên mỏn về bảo vệ mồi trường cấp huyện nơi xảy ra ô nhiễm, suy 
thoái; có đại diện của Ban quàn lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao nơi xảy ra ó nhiễm, suy thoái trong trường hợp cần thiết;

đ) Hội đồng do ũy ban nhân dân cấp huyện thành lập phái có đại diện cùa 
Uy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái; có đại diện cùa Ban 
quân lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chê xuất, khu công nghệ cao nơi xảy 
ra ỏ nhiễm, suy thoái trong trường hợp cần thiết).

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tăc thảo luận công khai giữa các thành 
viên trong hội đồng và giữa hội dồng thâm định với tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Phiên họp chinh thức của hội đông chi được tiến hành khi bào đảm các 
điều kiện sau đây:

a) Cỏ sự hiện diện trực tiếp lại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến 
cúa toi thiều 2/3 số thành viên, trong đó phải có Chủ tịch hội đồng (hoặc Phó 
Chủ tịch hội đồng được Chủ tịch hội đồng ủy quyền) vả thảnh viên thư ký;

b) Có sự tham gia của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường. 
Không áp dụng quy định này nếu tô chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi 
trường vắng mặt đen lần thứ 03 khi đã có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có 
thảm quyền;

c) Có sự tham gia của đơn vị thu thập dữ liệu, chứng cứ; xác đinh trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại; tính toán thiệt hại đoi với môi trường do ô nhiễm, 
suy thoái quy định tại điểm a khoản 4 Điều 113 Nghị định này (nếu có).

lametnain
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5. Thành viên hội đồng vẳng mặt có thể gừi bán nhận xét trước phiên họp 
chính thức cùa hội đồng vả được coi là ý kiển cùa thành viên tham dự phiên 
họp chính thức của hội đồng nhưng không được tham gia bó phiêu.

6. Thành vièn hội đổng, cơ quan, tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến chịu 
trách nhiệm trước cơ quan yêu cầu bồi thường thiệt hại về nhửng nhận xét, đánh 
giá đưa ra đổi với những nội dung công việc được phân công trong quá trình 
thẩm định dữ liệu, chứng cứ; được hường thù lao theo quy định của pháp luật.

Mục 3 
XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 115. Đối tượng xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

1. Đối tượng xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái mòi trường:

a) Thành phần môi trường; môi trường nước mật, môi trường đất;

b) Hệ smh thái bao gồm: rừng (trẻn cạn và ngập mặn); hệ sinh thái san hô; 
hệ sinh thái cỏ biển;

c) Các loài động vật, thực vật phân bố tại Việt Nam bị chết thuộc danh 
mục: loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; loài thực vật rừng, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc 
các Phụ lục của CITES.

2. Việc xác định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tải sản và 
lợi ích hợp pháp cùa tồ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, 
tính hừu ích của môi trường gây ra được thực hiện theo quy định cùa pháp luật vê 
dân sự.

Điều 116. Dữ liệu, chúng cứ đế xác định thiệt hại do 6 nhiễm, suy thoái 
mòi trường

1. Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập đề xác định tồ chức, cá nhân làm môi 
trường bị ô nhiễm, suy thoải bao gồm:

a) Tác nhân gây sự cố môi trường hoặc làm xâm hại trực tiêp đến mồi 
trường, khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái;

b) Thông tin cơ bản vể tổ chức, cả nhân có liên quan đến khu vực môi trường 
bị ô nhiễm, suy thoái bao gồm: loại hình hoạt động; sản phẩm, công suất, nguyên 
liệu đầu vào; quy trình sàn xuất; dònệ chất thải; vị tri, phươnẹ thức xã thài; biện 
pháp xữ lý chất thải; công tác quan trắc, phân tích các thông số môi trường;

c) Dừ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

2. Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính để xác định phạm vi, diện 
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tích, khu vực môi trường nước bị ô nhiễm, suy thoái bao gồm:

a) Thông tin, dừ liệu hiện trạng môi trường khu vực trước khi xảy ra ô 
nhiêm, suy thoải môi trường;

b) Quyết định, giấy phép, vãn bản của cơ quan quàn lý nhà nước có thấm 
quyền quy định việc sừ dụng hoặc phê duyệt quy hoạch sử dụng các thành phân 
môi trường nước tại nơi xảy ra ô nhiêm, suy thoái;

c) Kết quả quan trắc; điều tra; thanh tra; kiểm tra của cơ quan chức năng 
có thẳm quyến liên quan đến môi trường nước tại nơi xảy ra ô nhiềm, suy thoái;

d) Diện tích mặt nước, thể tích nước bị ô nhiễm;

đ) Chất gây ỏ nhiễm và hàm lượng cùa chất gây ô nhiễm trong nước;

e) Dữ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

3. Dừ liệu, chứng cử cần thu thập hoặc ước tính để xác định phạm vi, diện 
tích, khu vục môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái bao gôm:

a) Thông tin, dữ liệu hiện trang môi trường khu vực trước khi xảy ra ô 
nhiễm, suy thoái môi trường;

b) Quyết định, giấy phép, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền quy định việc sử dụng hoặc phê duyệt quy hoạch sử dụng các thành phần 
môi trường đất tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

c) Kết quả quan trắc; diều tra; thanh tra; kiểm tra của cơ quan chức nâng 
có thẩm quyền liên quan đến môi trường đất tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

d) Các thông tin, tài liệu, bàn đồ, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội, tình hình quân lý, sừ dụng đất và tải nguyên thiên nhiên có liên quan đen 
chất lượng đất, tiềm năng đất đai tại khu vực cần xác định ô nhiễm;

đ) Diện tích, thể tích, khối lượng đất bị ô nhiễm;

e) Chất gày ò nhiễm và hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong đất;

g) Dừ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

4. Dữ liệu, chứng cứ cân thu thập hoặc ước tính để xác định diên tích, số 
lượng, thành phần hệ sinh thái bị suy thoái bao gồm:

a) Thông tin, dữ liệu hiện trạng môi trường khu vực trước khi xáy ra ô 
nhiễm, suy thoái môi trường;

b) Quyết định, văn bán cúa cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy 



150

định mức độ bảo tồn cùa hệ sinh thái tự nhiên;

c) Kết quả điều tra; thanh tra; kiểm tra cúa cơ quan chức nãng có thẩm 
quyền liên quan đến hệ sinh thái tụ nhiên tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

d) Bản đồ hiện trạng rừng, cơ sờ dừ liệu diễn biến rừng qua các thời kỳ (dạng 
số) (trừ lượng gồ, cấu trúc rừng, diện tích, tăng trưởng rừng); Bản đồ ô nhiễm môi 
trường giâi đoán bằng hình ảnh, phan mềm chuyên dụng (bàn đô dạng số);

đ) Thông tin cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, khí tượng thúy văn, hài 
văn, môi trường (nước, trầm tích), bản đồ hiện trạng phạm vi, ranh giới, diện 
tích, cấu trúc, phân bổ theo độ sâu, độ bao phũ, hiện trạng hệ sinh thái san hô, 
hệ sinh thái cỏ biển, hệ sinh thái đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo;

e) Thông tin hiện trạng xả thải, điểm xà thải vào vùng cỏ hệ sính thái rạn san 
hô, cỏ biển, rừng ngập mặn thuộc khu đất ngập nước vùng ven biển và hải dào;

g) Dữ liệu, chứng cứ khác có liên quan.

5. Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính dế xác định số lượng, 
thành phan các loài động vật, thực vật quy định tại điểm c khoản 1 Điều 115 
Nghị định này bao gồm:

a) Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyên quy định danh 
mục và chế độ quàn lý các loài động vật, thực vật;

b) Ket quà điều tra, thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền liên 
quan đến các loài động vật, thực vật;

c) Diện tích khu vực bị tác động bời ô nhiễm, suy thoái mòi trường, thòri 
gian tác động và chi phl phục hồi loài ở mức toi thiểu;

d) Dữ liệu, chứng cử khác có liên quan.

6. Dừ liệu, chứng cứ dế xác dịnh thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái có thể 
dưới hình thức: hình ảnh, băng từ, dữ liệu thu được từ quan trắc, đo đạc, phân 
tích, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và các hình thức khác.

7. Dữ liệu, chúng cứ được sử dụng dể xác dịnh thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái 
mòi trường phâi bâo đảm tính chính xảc, có đầy đủ cơ sở khoa học vả thực tiễn.

Điều 117. Cách thức, phirung pháp xác định phạm vi, diện tích, khu vục 
môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; số luợng thành phần mồi trường bị suy 
giảm, các loại hình hệ sinh thái bị thiệt hại, các loài động vật, thực vật bị chét

I Cách thức, phương pháp xác định phạm vi, diện tích mặt nước, khu vực 
môi trường nước bị ô nhiễm như sau:
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a) Điều tra, khảo sát, xác đinh điều kiện tự nhiên và môi trường của nơi 
xảy ra ô nhiễm;

b) Sử dụng mô hình tính toán Ihùy động lực học và môi trường phù hợp 
đổ dự đoán, xác định phạm vi ô nhiễm;

c) Khảo sát thực địa dựa vảo mò hình tinh toán đê xác định phạm vi, diện 
tích, thể tích ô nhiễm.

2. Cách thức, phương phảp xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi 
trường đất bị ô nhiễm như sau:

a) Điều tra, khảo sát thực địa dựa trên bản đồ hiện trạng sử dụng đât tương 
ứng theo các cấp;

b) Lẩy mẫu vả phân tích mẫu đất theo quy định của pháp luật để xác định 
các điểm đất bị ô nhiễm; phạm vi, diện tích, khối lượng, thể tích đất bị ô nhiễm 
được xác định thông qua ranh giới khoanh đất bị ô nhiễm trên bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất tương ứng theo các câp.

3. Cách thức, phương pháp xác định phạm vi, diện tích, số lượng, thành 
phần hệ sinh thái rừng (trên cạn và ngập mận) bị suy thoái như sau:

a) Chập bản đò hiện trạng rừng và bân do ô nhiễm nhằm xác định phạm 
vi, diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm;

b) Điều tra hiện trạng các lô trạng thãi rừng ngoài thực địa sau sự cố ô 
nhiễm để xác định số lượng, khối lượng, thành phàn rừng bị thiệt hại;

c) Trường hợp không cỏ bàn đồ hiện trạng, bản đồ diễn biến rừng thì sử 
dụng các cơ sở dữ liệu hệ sinh thái rừng tương đương.

4. Cách thức, phương pháp xác định phạm vi, diện tích, số lượng hệ sinh 
thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển được quy định như sau:

a) Diều tra thực địa, thu thập thông tin, tính toán diện tích, độ che phù rạn 
san hô, cò biển bị thiệt hại;

b) Trường hợp không có bán đồ, dữ liệu hiện trạng thl sữ dụng các cơ sở 
dừ liệu hệ sinh thái tương đương.

5. Cách thức, phương pháp xác định thiệt hại số lượng, thành phần các 
loài động vật, thực vật quy định tại điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị dịnh này 
như sau:

a) Diều tra thực địa, thu thập thông tin thực địa tại khu vực môi trường bị 
ô nhiễm, suy thoái về số lượng các cá thể và thảnh phần các loài động vật, 
thực vật;
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b) Thu thập và phân tích, tính toán bằng các phượng pháp đo đếm thưc tế, 
sử dụng mô hình tỉnh toán, các biện pháp kỹ thuật để đánh giá sự thay đổi vê 
thành phần loài, số lượng cá thể của các loài động vật, thực vật trước và sau khi 
xảy ra sự cố ô nhiễm.

Điều 118. Xác định mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trưừng, 
hệ sinh thái, loài

1. Nguyên tắc xác định mức độ thiệt hại:

a) Mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, các loài 
động vật, thực vật theo quy định tại Điều 115 Nghị định này được xác định theo 
chi phí để xử lý, phục hồi môi trường, hệ sinh thái và gây nuôi bào tồn, phục 
hồi, tái thà động vật vào các môi trường song tự nhiên, nuôi trồng thực vật đạt 
cảc quy chuấn kỹ thuật môi trưởng hoặc về bằng hoặc tương đương với ưạng 
thái ban đầu cũa hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật quy định tại điêm b 
và điếm c khoản 1 Điều 115 Nghị định này trước khi xảy ra ô nhiễm, suy thoái;

b) Thiệt hại đối vói mổi trường của một khu vực địa lý bằng tổng thiệt hại 
về từng thành phần môi trường của khu vực địa lý đó.

2. Phương thức xác định mức độ thiệt hại:

Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân 
gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có thể lựa chọn một trong những phương 
thức xác định chi phí xừ lý, phục hồi môi trưởng và gây nuòi bão tôn, phục hồi, 
tái thả động vật vào các môi trường sông tự nhiên, nuôi tròng thực vật đạt các 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường, bằng hoặc tương đương với trạng thái ban đầu 
của hệ sinh thái và các loài động vật quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 
Điều 115 Nghị định này như sau:

a) Tổ chức, cá nhân gày ò nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái và làm 
chết động vật, thực vật quy định tại khoản 1 Điều 115 Nghị định này tự thực 
hiện hoặc thuê đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp đê xù lý, phục hồi môi 
trường và nuôi trong thực vật, gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật vào 
các môi trường sống tự nhiên, nuôi trồng thực vật đạt các quy chuẩn kỹ thuật 
môi trưởng, bằng hoặc tương đương với trạng thải ban đầu của hệ sinh thái và 
các loài động vật, thực vật quỵ định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 115 
Nghị dịnh này đạt các quy chuẩn kỳ thuật môi trường hoặc về bằng hoặc tương 
đương với trước khi xảy ra ỏ nhiễm, suy thoái.

Trường hợp này tò chức, cá nhân tự chi trả chi phí đè xử lý, phục hôi mòi 
trường và gây nuôi báo tồn, phục hồi, tái thà động vật vào các môi trường sống tự 
nhiên, nuôi trồng thực vật đạt các quy chuẩn kỳ thuật môi trường, bằng hoặc tương 
đương với trạng thái ban đâu của hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật quy 
định tại điểm b và điềm c khoản 1 Điều 115 Nghj định này trong thời hạn quy 
định, có sự giám sát, xác nhận kết quả thực hiện theo quy định cúa pháp luật;

b) Trường hợp tô chức, cá nhân gây ò nhiêm môi trường; suy thoái hệ sinh 
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thái và làm chốt các loài động vật, thực vật quy định tại khoản 1 Điều 115 Nghị 
định này không tự thực hiện được thì cư quan nhà nước có tham quyền tổ chức 
thực hiện việc xác định chi phí xử lý, phục hồi môi trường và gây nuôi bảo tồn, 
phục hồi, tái thả động vật vào các môi trường sổng tự nhiên, nuôi trồng thực vật 
đạt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, băng hoặc tương đương với trạng thái ban 
đầu của hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật quy định tại điểm b vả điểm c 
khoản 1 Điều 115 Nghị định này theo còng thức quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Trường hợp không xác định được chi phí xữ lý, phục hồi môi trường 
đạt quy chuẩn kỷ thuật môi trường, gây nuôi bào tôn, phục hôi, tái thà động vật 
vào các môi trường sông tự nhiên, nuôi trông thực vật băng hoặc lương đương 
với trạng thái ban đầu của hệ sinh thái và các loài động vật, thực vật quy định 
tại điềm b và điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị định này thì áp dụng kết quả tính 
toán thiệt hại đoi với môi trường, suy thoái hệ sinh thái và làm chết các loài 
động vật, thực vật quy định tại khoán 1 Điều 115 Nghị định này cùa các vụ việc 
xảy ra trước đó có phạm vi và tinh chất tương đương đã được cơ quan có thâm 
quyền công nhận hoặc mô phóng hiện trạng mỏi trường khi chưa bị ô nhiễm, 
hệ sinh thái khi chưa bị suy thoái và các loài động vật, thực vật khi chưa bị chét; 
lên phương án tính toán chi phí để xứ lý, phục 1101 môi trường bị ô nhiễm, suy 
thoái, hệ sinh thái, các loài động vật, thực vật quy định tại khoản I Diều 115 
Nghị định này nham đưa về hiện trạng ban đầu hoặc tương đương;

d) Phương án khác.
3. Trường hợp thực hiện việc xứ lý, phục hồi môi trường và nuôi trồng 

thực vật, gày nuôi bảo tồn, phục hồi, tái thả động vật vào các môi trưởng sống 
tự nhiên đôi với loài động vật quy định tại điêm c khoản 1 Điêu 115 Nghị định 
này theo các phương thức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều nảy, tổ 
chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, hệ sinh thái và làm chết các 
loài động vật, thực vật phải chi trả chi phí để thực hiện.

4. Công thức tính toán chi phí bồi thường thiệt hại:

a) Tổng thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gảy ra đối với môi trường của một 
khu vực địa lý được tính theo công thức như sau:

T = TN + TĐ + THST + TLBV, trong đó:
T là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với môi trường cúa một khu 

vực địa lý;

TN là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối với mòi trường nước;

TĐ là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đoi vởi môi trường đất;

THST là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đối VỚI hệ sinh thái;

TLBV lả thiệt hại gây ra đổi với loài động vật. thực vật quy dịnh tại điểm c 
khoản 1 Điều 115 Nghị định này;

ch vãn bán lu;
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b) Thiệt hại do ô nhiễm gây ra đối vời môi trường nước được tính theo 
công thức như sau:

TN =s X CN, trong đó:

TN: thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gày ra đối với môi trường nước;

S: thể tích nước bị ô nhiễm (m3);

CN: định mức để xử lỳ 01 m3 nước đạt quy chuẩn kỹ thuật;

c) Thiệt hại do ô nhiễm gây ra đối với môi trường đat được tính theo công 
thức như sau:

TĐ =s X CĐ, trong đó:

TĐ: thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái gây ra đổi với môi trường đất;

S: thể tích hoặc khối lượng đất bị ô nhiễm (m3 hoặc kg);

CĐ: định mức đề xừ lý 01 m3 hoặc 01 kg đất đạt quy chuẩn kỹ thuật;

d) Thiệt hại do suy thoải hệ sinh thái rùng (trên cạn và ngập mặn), hệ sinh 
thái san hô; hệ sinh thái cò biển được tính theo công thức như sau:

THST = s X 3 X CHST, trong đó:

THST: thiệt hại do suy thoái gày ra đối với hệ sinh thái bao gôm hệ sinh 
thái rừng (trên cạn và ngập mặn), hệ sinh thái san hô; hệ sinh thái cỏ biển;

S: diện tích rừng (trên cạn vả ngập mặn), hệ sinh thái, rạn san hô, hệ sinh 
thái cỏ biển bị suy thoái (tính theo m2);

CHST: định mức đế trồng phục hồi rừng (trên cạn vả ngập mặn), hệ sinh 
thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển bị suy thoái;

đ) Thiệt hại do động vật, thực vật quy định tại diêm c khoàn 1 Điều 115 
Nghị định này được tính theo công thức như sau:

TLBV = N X CLBV, trong đó:

TLBV: thiệt hại về động vật, thực vật;

N: số lượng cá thể động vật, thực vật;

CLBV: định mức để nuôi trồng thực vật, gây nuôi bảo tồn, phục hồi, tải 
thã động vật vào các môi trường sống tự nhiên, nuôi trồng thực vật bằng hoặc 
tương đương với trạng thái ban đầu cùa các loài động vật quy định tại điểm c 
khoàn 1 Điều 115 Nghị định này;

1 ích vàn bản I
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e) Định mức để xử lý một đơn vị thể tích nước, thể tích hoặc khối lượng 
đất đạt quy chuấn kỹ thuật về môi trường, chi phí trồng phục hải rừng (trên cạn 
và ngập mặn), hệ sinh thải san hô, hệ sinh thái cò biển và chi phí đế nuôi trồng 
thực vật. gày nuôi bảo tồn, phục hồi. tái thà động vật vào các môi trường sống 
tự nhiên, nuôi trồng thực vật bằng hoặc tương đương với trạng thái ban đầu của 
các loài động vật quy định tại điểm c khoản 1 Điều 115 Nghị định này được áp 
dụng định mức theo quy định hiện hành;

g) Trong trường hợp chưa có định mức, các cơ quan có thẩm quyền trong 
phạm vi trách nhiệm của minh xây dựng, ban hành định mức xử lý, phục hồi 
môi trường; hệ sinh thái; gây nuôi bảo tồn, phục hoi, tái thả động vật, nuôi trồng 
thực vật quy định tại khoản 1 Điều 115 Nghị định này.

Mục 4
GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠĨ DỌ SUY GIẢM CHỨC NÀNG, 

TÍNH HƯU ÍCH CÙA MÒI TRƯỜNG

Điều 119. Tồ chức giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính 
hữu ích cúa môi trường

1. Tồ chức giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích cùa 
môi trường được lựa chọn theo quy định tại khoản 3 điều 135 Luật Báo vệ môi 
trường.

2. Tô chức giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tinh hừu ích của 
môi trường là tô chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lình vực môi trường 
được công bố theo quy định hoặc tồ chức khác có đù điều kiện sau:

a) Có tư cách pháp nhân;

b) Có hoạt dộng chuyên môn phù hợp với nội dung được yêu cầu giám định;

c) Cỏ điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sờ vật chất bảo đảm cho việc 
thực hiện giảm định.

Điều 120. Thực hiện giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính 
hữu ích của môi trường

1. Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc cơ quan giải quyết việc bồi thường 
thiệt hại về môi trường không đong ý với kết quả xác định thiệt hại có the yêu 
cầu giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hừu ích cùa mòi trường.

2. Trinh tự, thù tục thực hiộn giám định thiệt hại do suy giảm chức nâng, 
tilth hữu ích cùa mòi trường áp dụng theo quy định ve giám định tư pháp trong 
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lĩnh vực môi trường và các quy định cũa pháp luật có liên quan.

3. Kốt quá giám định thiệt hại do suy giảm chức nãng, tính hừu ích cùa 
môi trường là càn cứ đẻ cơ quan giải quyêt việc bôi thường thiệt hại vê môi 
trường đưa ra quyết định yêu cầu bồi thường thiệt hại trước khi lựa chọn giải quyêt 
thông qua các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 133 Luật Bảo vệ môi trường.

chương X
CÔNG CỤ KINH TÉ TRONG BÃO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mục 1
CHI TRẢ DỊCH vụ HỆ SINH THÁI Tự NHIÊN

Diều 121. Các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được áp dụng chi trả

1. Các dịch vụ môi trường rừng của hệ sinh thái rừng ãp dụng theo quy 
định cũa pháp luật về lâm nghiệp. Tố chức, cá nhân đà chi trả dịch vụ môi 
trường rừng cúa hệ sinh thái rừng theo pháp luật vê lảm nghiệp trước thời điềm 
Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành thì không phải trả tiền sử dụng dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên theo quy định cúa Nghị định này.

2. Các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được áp dụng chi trá theo quy đinh tại 
các điểm b, c và d khoản 2 Điều 138 Luật Bảo vệ môi trường hao gồm:

a) Dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước phục vụ mục đích kinh doanh du 
lịch, giải tri, nuôi trồng thủy sản của vùng đất ngập nước quan trọng, vùng sinh 
thái hỗn hợp theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học;

b) Dịch vụ hệ sinh thái biển phục vụ mục đích kinh doanh du lịch, giải trí, 
nuôi trồng thủy sản cùa khu bảo tồn biển, khu bào vệ nguồn lợi thủy sản;

c) Dịch vụ hệ sinh thải núi đá, hang động thuộc di sản thiên nhiên phục vụ 
mục đích kinh doanh du lịch, giài tri; dịch vụ hệ sinh thái công viên dia chat 
phục vụ mục đích kinh doanh du lịch, giải trí; trừ trường hợp đã thực hiện chi trà 
dịch vụ môi trường rừng của hệ sinh thãi rừng quy định tại khoản 1 Điêu này.

3. Bộ Tài nguyên và Mòi trường chủ tri, phổi hợp với các bộ, cơ quan 
ngang bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức áp dụng thi điểm 
chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái biền, hệ sinh thái dẩt 
ngập nước, làm căn cứ báo cáo Chính phủ quyết định việc áp dụng chính thức.

Diều 122. Tổ chức, cá nhân cung ứng và được chi trả tiền dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên

1. Ban quan lý khu bão ton thiên nhiên.

ch vãn bán lu;
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2. Tổ chức, cá nhân được giao quăn lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh 
thái tự nhiên quy định tại khoản 2 Điều 121 Nghị đinh nảy.

Diều 123. Tổ chức, cá nhân sử dụng vả trả tiền dịch vụ hệ sinh thái 
tự nhiên

1. Tẻ chức, cá nhân sù dựng các dịch vụ của hệ sinh thái tự nhiên thuộc 
khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiẻn quy định tại khoản 6 Điều 124 
Nghị định này phái trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên khi có các hoạt động 
sau đây:

a) Khai thác, sử dụng mặt nước, mặt biển cùa hệ sinh thái tư nhiên phục 
vụ mục đích nuôi tròng thủy sản, kmh doanh dịch vụ giải trí dưới nước;

b) Khai thác, sử dựng cảnh quan của hệ Sinh thái tự nhiên phục vụ mục 
đích kinh doanh dịch vại du lịch, giải trí.

2. Các trường hợp được miễn trừ tiền sừ dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên 
bao gồm:

a) Tẻ chức, cá nhân ờ khu vực có điểu kiện kinh tể khó khăn, hộ nghèo, 
hộ cận nghẻo được xác nhận bời chính quyển địa phương;

b) Cá nhản hoạt động sản xuất kinh doanh bị mất nãng lực hành vi dân sự, 
chềt hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích không còn tài sản dể trà hoặc người giám 
hộ, người thừa kể không có khả nãng tri nợ thay cho cá nhân đó;

c) TỔ chức hoạt động sàn xuất kinh doanh có quyết định giãi thể hoặc phá 
sán của cơ quan có thẳm quyền theo quy định cùa pháp luật, không còn von, tài 
sản để chi trà nợ cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thải tự nhiên;

d) TỔ chức, cả nhân sù dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đồng thời là tổ 
chức, cá nhàn cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, Tẻ chức, cá nhân có nghĩa 
vụ hạch toán các chi phí phục vụ hoạt động bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh 
thái tự nhiên.

Điều 124. Đề án chi trả dịch vụ hộ sinh thái tụ nhiên

1. Cơ quan chuyên môn vể báo vệ môi trường cấp tinh chù trì, phối họp 
với cơ quan liên quan lập đề án chi trả dịch vu hệ sinh thái tự nhièn cấp tỉnh 
quy định tại khoản 2 Điều 121 Nghị định này trên địa bàn, trinh Uy ban nhân 
dân câp tỉnh phê duyệt.

2. Nội đung chính của đề án chi trà dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tinh 
bao gồm:

uatViBtnam
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a) Thông tin chung về các khu vực cung ứng địch vụ hệ sinh thái tự nhiên; 
danh sách, bản đồ các khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Ban đô 
bao gồm bản đồ in và bản đồ số tỳ lệ 1:25.000 1:100.000 (tùy theo hình dáng 
và diện tích cùa tỉnh);

b) Tổ chức, cá nhân cung ứng và được trá tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

c) Các loại hình dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được cung ứng; loại hình 
hoạt động sừ dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và các biện pháp giám thiêu 
tác động xấu đến hệ sinh thái tự nhiên;

d) Hình thửc chi trả. mức chi trả tối thiểu đối với các loại hình dịch vụ hệ 
sinh thải tự nhiên theo quy định tại Điều 125 và khoản 1 Điều 126 Nghị định nảy;

đ) Ke hoạch thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
cỏ liên quan;

e) Kiếm ưa, giám sát việc chi trà dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

3. Trường hợp địa phương chưa xây dựng, phê duyệt đề án chi trả dịch vụ 
hệ sinh thái tự nhiên câp tình, cơ quan chuyên môn vê bảo vệ môi trường câp 
tinh chũ trì, phổi hợp với các cơ quan có Liên quan lập đề án cho một hoặc một 
số hệ smh thái tự nhiên.

4. Tổ chức, cá nhân cung ửng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên có trách nhiệm 
lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp cơ sở cho khu vực áp dụng 
chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên phù hợp với đề án chi trả dịch vụ hệ sinh 
thái tự nhiẻn cấp tỉnh quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Nội dung chinh cúa để án chi trá dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên câp cơ sở 
bao gồm:

a) Tẽn gọi, địa danh cúa hệ sinh thái tự nhiên;

b) Thông tin chung về khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; 
bản đồ mô tà ranh giới, mốc giới, diện tích cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự 
nhiên theo tỷ lệ 1:5.000 đen 1:25.000 (tùy theo hình dáng và diện tích của khu 
vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên);

c) Các loại hình dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên được cung ứng;

d) Danh sách tô chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

đ) Các biện pháp bảo tồn. duy trì, phât triền hệ sinh thái tự nhiên;

e) Dự kiến mức chi trả, hình thức chi trả;

g) Phương án sử dụng nguồn thu từ chi trả dịch vụ hệ sinh thải tự nhiên.

6. Việc xác định khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên quy định 
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tại khoán 2 Điều 121 Nghị định này được thực hiện theo nguyên tãc sau:

a) Khu vục cung ứng dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước bao gồm vùng 
đẩt ngập nước quan trọng, vùng nước thuộc vùng đệm của khu bảo ton đẩt ngập 
nước và khu vực khác có các hoạt động kinh doanh du lịch, giải trí, nuôi trồng 
thủy sản sử dụng các dịch vụ được cung ứng bởi các hệ sinh thái đầt ngập nước 
(nếu có);

b) Khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái biển bao gồm khu bão tồn biển 
vả vùng nước thuộc vùng đệm cùa khu bào tồn biển; khu bảo vệ nguồn lợi thúy 
sàn; khu vực khác cỏ các hoạt động kinh doanh du lịch, giải trí, nuồi trông thủy 
sân sừ dụng các dịch vụ được cung ứng bởi cảc hệ sình thái biên (nếu có);

c) Khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái núi đá, hang động, công viên địa 
chất phục vụ mục đích kinh doanh du lịch, ệiải trí bao gồm toàn bộ diện tích 
khu vục núi đá, hang động, công vièn địa chảt

Điểu 125. TTình thức chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trả tiền trực tiếp 
cho tồ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên thông qua họp đèng 
thỏa thuận giữa hai bên. Trường hợp không thực hiện theo hỉnh thức trả tiền 
trực tiểp, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trá tiền cho tổ 
chức, cá nhân cung ứng dịch VỊT hệ sinh thái tự nhiên theo hỉnh thức ủy thác 
qua quỳ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 
trong trường hợp địa phương chưa có quỹ bảo vệ môi trưởng cap tình.

2. Tổ chức, cá nhàn sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trà tiền dịch vụ 
hệ sinh thái tự nhiên từ ngày có hoạt động sử dụng dịch vụ hệ sình thái Lự nhiên. 
Đối với hoạt động sừ dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đã thực hiện trước thời 
điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, Việc trả tiền sừ dụng dịch vụ hệ sình 
thải tự nhiên được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Việc chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hỉnh thức ủy thác được 
thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hỉnh thức ủy thác 
phải phù hợp với đè án chi trả dịch vụ hệ sinh thái ựr nhiên cho toàn bộ khu 
vực ảp đụng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên quy định tại khoản 4 Điêu 128 
Nghị định nảy;

b) Trước ngày 15 tháng 10 hằng năm, tồ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ 
sinh thái tụ nhiên gửi kể hoạch nộp tiền chi trả địch vụ hệ sinh thái tụ nhiên về 
quỹ bào vệ môi trường nhận ủy thác;

c) Chậm nhất trước ngày 15 thảng 12 hằng năm, tố chức, cá nhân sử dụng 
dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên lập bản kê nộp tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên 
và gửi quỳ bào vệ môi trường nhận ủy thác;
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d) Tổ chức, cá nhân sừ dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên nộp tiên theo 
từng quý hoặc từng năm. Thời gian nộp chậm nhât là 10 ngày, kê từ ngày kêt 
thúc quý đối với trường hợp nộp theo quý và chậm nhât là 10 ngày, kê từ ngày 
kết thúc quý I đối với trường họp nộp theo nám.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu họp đồng chi trá dịch vụ 
hệ sinh thái tự nhiên; mẫu kể hoạch nộp tiền chi trà dịch vụ hệ sinh thái tự 
nhiên; mầu bản kê nộp tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thải tự nhiên quy định tại 
khoản 3 Điều này.

Điều 126. Mức chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

1. Mức chi trà dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đổi với kinh doanh du lịch, 
giải trí, nuôi trồng thủy sàn được xác định trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện giừa 
tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và tố chức, cá nhân sử 
dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên phủ họp với đề án chi trá dịch vụ hệ sinh thái 
tự nhiên quy định tại Điều 124 Nghị định này đồng thời phải bão đảm tối thiều 
bằng 01% doanh thu thực hiện trong kỳ phát sinh từ hoạt động kinh doanh du 
lịch, giải trí, nuôi trồng thủy sản tại khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự 
nhiên quy định tại khoản 6 Điều 124 Nghị định này.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của thiên 
tai, hòa hoạn, dịch bệnh làm thiệt hại trực tiếp đến vốn, tài sản cùa mình dẫn 
tới mất khả nâng hoặc phái ngừng hoạt động sàn xuât kinh doanh được giảm 
tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Mức giâm tiền chi trả dịch vụ hệ sinh 
thái tự nhiên do tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên vả tô 
chức, cá nhân sừ dụng dịch vại hệ sinh thái tự nhiên thỏa thuận và quyết định.

Điều 127. Sử dụng, quản lý tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tụ nhiên

1. To chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cỏ quyền quyết 
định việc sừ dụng số tiền thu được từ dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên sau khi thực 
hiện nghĩa vụ về tài chinh với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 122 Nghị định này là Ban quân 
lý khu bảo tồn thiên nhiên hoặc tổ chức được giao quản lý, bào vệ, duy trì và 
phát triền hệ sinh thái tự nhiên theo quy định cùa pháp luật, tiền thu được từ 
dịch vụ hệ sinh thái tụ nhiên, sau khi trừ đi các chi phí hợp lý đổ bảo vệ, duy trì 
và phất triển hệ sinh thái tự nhiên theo quy định tại khoản 3 Điều này, phần còn 
lại được chuyển về quỹ báo vệ môi trường cấp tíiih hoặc Quỳ Bào vệ môi trường 
Việt Nam đối với địa phương chưa thành lập quỹ bâo vệ môi trường cấp tỉnh 
đê điêu phối, sử dụng cho mục đích bão vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái lự 
nhiên khác trên địa bàn tỉnh.

3. Chi phí hợp lý dê bảo vệ, duy tri và phát triển hệ sinh thái tự nhiên bao gôm:

a) Tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;
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b) Trá cho bên nhận khoán bào vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thải tự nhiên;

c) Kiểm tra, giám sát, thống kê, kiểm kê, đánh giá hệ sinh thái tự nhiên;

d) Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên;

đ) Chi cho quỳ bảo vệ môi trường nhận ủy thác theo quy định tại điềm c 
khoán 5 Điêu nảy;

e) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động bảo vệ, duy trì và 
phát triên hệ sinh thái tự nhiên theo quy định của pháp luật.

4. Quỹ bảo vệ môi trường nhặn ủy thác có trách nhiệm lập kế hoạch thu, 
chi và dự toán chi quân lý đối với tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo 
hình thức uy thác như sau:

a) Kiếm tra tính chính xác của diện tích cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự 
nhiên; lập danh sách tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

b) Tông hợp kế hoạch nộp tiền chi trà dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cùa 
các tố chức, cả nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

c) Lập kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; dự toán 
chi quàn lý đối với tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên vào Quỷ rv hằng 
năm; trinh Bộ trướng Bộ Tài nguyẻn và Môi trường (đoi với trường hựp quỷ 
báo vệ môi trường nhận ùy thác là Quỳ Bảo vệ môi trường Việt Nam) hoặc 
trình ừy ban nhân dân cấp tinh (đối với trường hợp quỹ bảo vệ môi trường nhận 
ủy thác là quỹ bào vệ môi trường cấp tinh) quyết định;

d) Thông báo kế hoạch thu, chi đến lổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên theo quy định cua pháp luật.

5. Việc xác định và điều phoi tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cho 
tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức ủy thác 
được thực hiện như sau:

a) Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, cân cứ vào sổ tiền chi trã dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên thực thu năm trước và kèt quả xác định diện tích được chi trả, 
Giám đôc quỷ bào vệ mòi trường nhận úy thác xác định sổ tiền đê chi trà cho 
tố chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên năm trước đề điều phôi, 
chi trà cho tô chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

b) Trước ngày 15 tháng 4 hằng năm, quỹ báo vệ mói trường nhận ủy thác 
thông báo cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên số tiền 
chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;

c) Quỹ bào vệ môi trường nhặn úy thác được trích lại tối đa không quả 
10% tong sô tiên chi trà dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hỉnh thức úy thác đê 
phục vụ cho hoạt động quy định tại khoản 6 Điều nảy.

6. Kinh phí trích lại cho quỷ bào vệ môi trưởng nhận ủy thác được sử dụng 
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để bổ sung chi cho các hoạt động của bộ máy quỳ bảo vệ mòi trường nhận ủy 
thác phục vụ trực liếp cho hoạt động chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo 
hướng dẫn cùa Bộ Tài chính.

7. Bộ Tài nguyên vả Môi trường ban hành mẫu tổng hợp ke hoạch nộp 
tiền chi ữả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên của các tố chức, cá nhân sừ dụng dịch 
vụ hệ sinh thái tự nhiên; mẫu kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
tự nhiên; mẫu dự toán chi quản lý đối với tiền chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự 
nhiên; mẫu thông báo của quỹ bảo vệ mòi trường nhận ủy thác cho tô chức, cá 
nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên số tiền chi trà dịch vụ hệ sinh thái tự 
nhiên quy định tại điểm b và diêm c khoản 4, điêm a và điêm b khoàn 5 Điôu nảy.

Điều Í28. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên

1. Có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên 
chi trả tiền sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo quy định tại Nghị định 
này và pháp luật khác có liên quan.

2. Có nghĩa vụ sử dụng tiền chi trã dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo đúng 
mục đích quy định tại các khoán 1, 2 và 3 Điều 127 Nghị định này.

3. Có nghĩa vụ bảo đàm duy trì diện tích, bào vệ chât lượng dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên được cung ứng theo quy định của pháp luật và hợp đông chi 
trà dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đã ký kết.

4. Phâi lập đê án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp cơ sờ theo quy định 
tại khoản 4 và khoán 5 Điều 124 Nghị định này trước khi triên khai ký kêt các hợp 
đồng với tồ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; gừi 01 bộ đề án 
về cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh dề theo dõi, quản lý.

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Diều 129. Quyền, nghĩa vụ ctia tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên

1. Được thông bảo về tình hình thực hiện, ket quã duy trì, bào vệ và phát 
triển hệ sinh thái tự nhiên trong phạm vi khu vực có cung ứng dịch vụ hệ sinh 
thái tự nhiên; thông báo vê diện tích, trạng thái hệ sinh thái tự nhiên do tố chức, 
cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhicn đánh giá.

2. Được tham gia vào quá trình lập ké hoạch, thực hiện, kiểm ữa, giám sát 
việc bão vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên trên phạm vi khu vực có cung 
ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

3. Đề nghị tồ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên điều 
chinh tiên chi trà dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trong trường hợp tổ chức, cá 
nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên không bảo đám đúng thỏa thuận 
đã ký kết ve diện tích hoặc trạng thái của hệ sinh thái tự nhiên đã được tồ chức, 
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cá nhân sừ dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên chi trả sô tiên tương ứng.

4. Ký hợp đồng, kê khai số tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên phải chi trả 
với quỹ bảo vệ môi trường nhận ủy thác trong trường hợp thực hiện chi trả theo 
hình thức ũỵ thác.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chinh xác cùa các thông tin 
cung cấp lảm căn cứ xác định mức chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

6. Trả tiền sừ dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đầy đù và đúng hạn theo 
hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đã ký kết.

7. Tham gia bào vệ hệ sinh thái tự nhiên trên phạm vi khu vực có cung ứng 
dịch -vụ hệ sinh thái tự nhiên; thực hiện các biện phảp phòng, kiểm soát các tác 
động từ hoạt động săn xuất, kinh doanh có thể gảy ảnh hưởng tới hệ sinh thái tự 
nhiên và cỏ trách nhiệm phục hồi nếu gây ra ảnh hường tới hệ sinh thái tự nhiên.

8. Được quỹ bào vệ môi trường nhận úy thác thông báo kết quà chi trả 
theo hinh thức ủy thác đên tố chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự 
nhiên trong trưởng hợp chi trà theo hỉnh thức úy thác.

Mục 2
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BÒ1 THƯỜNG THIẸT HẠI

VẺ MÔI TRƯỜNG; Ưu ĐÃI, liỏ TRỢ VỀ BẢO VỆ MỎI TRƯỜNG

Điều 130. Đổi tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại do sự cổ môi trường

Chủ dự án đầu tư, cơ sờ thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dich vụ có nguy cơ gây ô nhiễm mỏi trường công suất lớn quy định tại Cột 3 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này cỏ trách nhiệm mua bảo hiểm trách 
nhiệm bôi thường thiệt hại do sự cô môi trường.

Điều 131. Đổi tượng dược ưu dãi, hỗ trọ' về bảo vệ môi trướng

1. Đối tượng được ưu đãi, hồ trợ bao gồm các tô chức, cá nhân có hoạt 
động đầu tư còng trình bào vệ mòi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đau tư dược quy định 
tại Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 141 
Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 132. Hỗ trợ về đất đai

1. Chủ dầu tư dự án xây dựng còng trình bão vệ môi trường quy định tại 
khoản 1 và khoản 3 Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này được 
hường hồ trợ về đầu tư xây dựng các còng trình hạ tầng như sau:
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a) Nhà nước ưu tiên bổ trí quỹ đất gắn với các công trinh, hạng mục công 
trinh hạ tầng kỳ thuật (đường giao thòng, điện, cấp thoát nước, thòng tin liên 
lạc, năng lượng) sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thong hạ tầng kỷ thuật 
chung cũa khu vực không thòng qua hỉnh thức đẩu giá quyền sử dụng đất;

b) Trưởng hợp nhà nước không bố tri được quỳ đất gắn với các công trinh, 
hạng mục công trình hạ tầng kỳ thuật sẫn có ngoài phạm vi dự án nòi với hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, chủ đầu tư dự án được hưởng chính sách như 
hồ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật về đau tư.

2. Chù dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 3 Phụ lục XXX ban hành 
kèm theo Nghị định này được hường ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai như các dối tượng thuộc dự 
án, ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

3. Chù dự án đầu tư thực hiện các hoạt động đẩu tư xây dựng cơ sở sản 
xuất được quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2, điểm d khoản 3 Phụ lục XXX 
ban hành kém theo Nghị định này đưực hường ưu đãi ve miễn, giảm tiền sừ 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai như các dối tượng 
thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Trường hợp chữ đầu tư dự án đã ứng trước kinh phi bồi thường, giải phóng 
mặt bằng theo phương án được cap cỏ thẩm quyền phê duyệt sẽ được khấu trừ 
theo quy định cùa pháp luật đất đai.

4. Dự án di dời hộ gia đình ra khỏi khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp hoặc di dời cơ sờ đang hoạt động thuộc trường hợp nhà 
nước thu hồi đát, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định 
cùa pháp luật đất đai.

Diều 133. Ưu đãi, hỗ trọ về vốn đầu tu

1. Ưu đãi hr Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tinh:

a) Chủ đầu tư dự án thực hiện hoạt động quy định tại điểm a khoán 1 Phụ 
lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này nếu áp dụng công nghệ xử lý chát 
thài có tỳ lệ chất thải phải chôn lấp sau xử lý dưới 30% tính trên tồng lượng chất 
thải ran thu gom thỉ được vay von VỚI lãi suất ưu đài toi đa không quá 50% mức 
lãi suât tín dụng đau tư cũa nhà nước do cơ quan có thâm quyền công bổ tại thời 
điểm cho vay, tổng mức vay vốn không quá 80% tổng mức đầu tư xây dựng công 
trình; được tru tiên hỗ trợ sau đầu tư từ nguồn chênh iệch thu chi hàng năm;

b) Chủ dầu tư dự án thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều 55 
Luật Bào vệ môi trường và Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này mà 
không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này được vay vốn với lãi suất 
ưu đãi tối đa không quá 50% mức lài suất tín dụng đầu tư của nhà nước do cơ 
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quan có thẩm quyền công bổ tại thời điềm cho vay, tổng mức vay vốn không 
quá 70% tổng mức đầu tư xây dựng công trình; được ưu tiên hồ trợ sau đầu tư 
từ nguồn chênh lệch thu chi hàng năm.

2. Ưu đãi từ Ngân hàng Phát triền Việt Nam: được thực hiện theo quy định 
của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

3. Bộ Tài nguyên vả MÔI trường hướng dẫn việc cho vay vốn, hồ trợ lãi 
suất sau đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này; tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ 
khác cho các hoạt động bâo vệ môi trường từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. 
ủy ban nhân dân cấp tĩnh hướng dẫn việc cho vay vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu 
tư quy định tại khoản 1 Điều này; tài ượ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các 
hoạt động bào vệ môi trường của tinh từ quỹ bảo vệ môi trường câp tinh.

4. Việc cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn 
tại các tồ chức cho vay theo quy dịnh của pháp luật về bão lãnh tín dụng.

5. Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất trực tiếp cho chù đẩu tư sau khi tất toán 
các khoản tín dụng trung, dài hạn để thực hiện các hoạt động báo vệ môi trường 
theo Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này và dự án được cấp tín dụng 
xanh tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Việt Nam. Chủ đâu tư 
cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính hiệu quả, chinh xác về đối tượng được hưởng hổ trợ lài suất.

Điều 134. Ưu đãi về thuế, phí và lệ phí

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: thu nhập cúa doanh nghiệp từ 
thực hiện dự án đầu tu' thuộc Danh mục hoạt động báo vệ môi trường được ưu 
đài, hồ trợ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Phụ lục XXX ban hành kèm theo 
Nghị định này được hường ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 
cùa phảp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Ưu đãi các chinh sách thuê, phí, lệ phí khác được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Điều 135. Trợ giỏ sản phẩm, dịch vụ về bảo vệ môi trường

1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích về bảo vệ môi trường bao gồm:

a) Dịch vụ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, khư dân cư tập trung;

b) Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ gia đình, 
cá nhân;

c) Dịch vụ vận tải công cộng, trừ dịch vụ sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng sứ dụng dâu.
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2. Việc trợ giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích quy dịnh tại khoản 1 
Điều này thực hiện theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng 
hoặc đấu thầu cung cấp sán phãm, dịch vụ công sù dụng ngần sách nhà nước 
từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Điều 136. Mua sắm xanh đổi vói dự án đầu tư, nhiệm vụ sử dụng ngân 
sách nhà nước

1. Hạng mục mua sắm hoặc đầu tư công trong các dự án đầu tư. nhiệm vụ 
có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phù ưu tiên sử dụng, 
tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận 
Nhãn sinh thái Việt Nam.

2. Khi xây dụng hồ sơ mời thầu dối với hoạt động mua sắm công, các yêu 
cầu mua sam, sù dụng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng 
nhận Nhãn sinh thái Việt Nam cần được đưa vào trong tiêu chi lựa chọn nhà thầu.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong vả ngoài nước mua sam xanh, 
sử dụng các sản phẩm, dịch vại thân thiện với môi trường dược chứng nhận 
Nhãn sinh thái Việt Nam.

4. Bộ Kể hoạch và Đẩu tư ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 
thâm quyền ban hành quy định chi tiết về ưu tiên mua sam sán phẩm, dịch vụ 
thân thiện với môi trường trong hoạt động đấu thầu thực hiện dự án, nhiệm vụ 
đối với nhà thầu, nhà đàu tư sử dụng các sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận 
Nhãn sinh thái Việt Nam.

5. Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cẩp có thẩm quyền 
ban hành quy định chi tiết nội dung thực hiện mua sắm xanh đối với các dự án, 
nhiệm vụ sừ dụng ngân sách nhả nước.

Điều 137. nỗ trợ quãng bá các hoạt động bảo vệ môi trường được 
khuyến khích

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xà thực 
hiện các hoạt động sau:

a) Quảng bả sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động thu hoi, 
xừ lý sản phẩm thải bò;

b) Sản xuất và phổ biến các thể loại phim, chương trình truyền hình về 
báo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bào vệ môi 
trường, sứ dụng sản phàm thân thiện với môi trường;

c) Cung câp miễn phí các dụng cụ cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân 
loại chất thải trong chất thải rắn sinh hoạt.

2. Chi phí thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Diều này dược 
hạch toán vào chi phí sân xuất của tả chức, cá nhàn, doanh nghiệp, họp tác xã 
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theo quy định của pháp luật.

Mực 3
TIÊU CHỈ, Lộ TRtNIT VÀ cơ CHẾ KHUYẾN KHÍCH 

PHÁI’ TRIẺN KINH TẾ TUẲN HOÀN

Điều 138. Ọuy định chung về kinh tể tuần hoàn

ỉ. Tiêu chỉ chung về kinh tế tuần hoàn

a) Giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; tăng 
hiệu quả sứ dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; tiểt kiệm năng lượng;

b) Kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phâm, hàng hỏa, các 
lính kiện, cẩu kiện;

c) Hạn chế chất thài phát sinh và giám thiếu tác động xâu đến môi trường bao 
gồm: giảm chất thải rắn, nước thải, khí thải; giảm sừ dụng hóa chất độc hại; tái chê 
chất thải, thu hoi năng lượng; giảm sản phẩm sử dụng một lần; mua sắm xanh.

2, Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ cãn cử kể hoạch 
hành động quy định tại điểm a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 139 Nghị 
định này thực hiện một hoặc nhiều biện pháp theo thứ tự ưu tiên sau dây đẻ đạt 
được tiêu chí kinh tế tuần hoàn:

a) Hạn chế sử dụng các sàn phẩm không thân thiện môi trường; tối ưu hoá 
sử dụng thiết bị, sán phẩm; tãng hiệu quà sàn xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
nguyên liệu, vật liệu;

b) Kéo dài vòng đời sản phấm và các linh kiện, cấu kiện cúa sàn phẩm, 
bao gồm: tái sứ dụng (sản phẩm dược người tiêu dùng khác tái sử dụng); tu sứa 
(sửa chừa hoặc bảo trì các sán phẩm bị lỗi để kéo dải thời gian sử dụng); tân 
trang (phục hồi và nâng cấp sàn phẩm cũ); tái sân xuất (sử dựng các thành phần, 
linh kiện, cẩu kiện của các sản phẩm thải bổ vào các chức năng tương tự); thay 
đổi mục đích sử dụng (sử dụng các sản phẩm hoặc các linh kiện, cấu kiện cùa 
sản phẩm thải bỏ cho sàn phàm mới có chức năng khác);

c) Giảm chất thái phát sinh bao gồm: tải chế chất thái (xử lý, chế biến chất 
thái để chuyển hóa thành nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cỏ ích); thu hồi năng 
lượng thông qua thiêu dốt chát thâì.

3, Chủ dự án đầu tư, CƯ sở, khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm cõng nghiệp căn cứ kế hoạch hành động quỵ định tại điểm a khoản 3, 
khoản 4 và khoản 5 Điều 139 Nghị định này thực hiện một hoặc nhiêu biện 
pháp sau đây đe đạt được tiêu chí kinh tế tuần hoàn:
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a) Thiểt kế mặt bằng tổng thể tối ưu, liên kết giũa các dự án đầu tư, cơ sờ 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm định mức 
tiêu thụ tải nguyên đất. nước, khoáng sản, năng lượng; nâng cao tỷ lệ tái che và 
giảm thiểu tổng khối lượng chất thải phát sinh; các giải pháp khác quy đính tại 
khoản 2 Điều này;

b) Phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo quy định 
của pháp luật;

c) Thu gom, lưu trữ đễ tái sử dụng nước mưa; thu gom, xù lý, tái sừ dụng 
nước thài;

d) Thực hiện các hoạt dộng cộng sinh công nghiệp theo quy định của pháp 
luật về quán lý khu công nghiệp và khu kinh te

4. Chủ dự án đẩu tư khu đò thị, khu dân cư tập trung căn cứ ke hoạch quy 
định tại điểm a khoản 3, khoăn 4 vả khoản 5 Điều 139 Nghị định nảy thực hiện 
thiết kế, tổ chức quàn lý vả thực hiện các biện pháp sau đây để đạt được tiêu 
chí ki nil tể tuần hoàn:

a) Thiết kế mật bằng tổng thể toi ưu nhăm nâng cao hiệu quà sử dụng và 
giảm định mức tiêu thụ tài nguyên đất, nước, năng lượng;

b) Áp dụng các giãi pháp giao thông thân thiện với môi trường, giám phát 
thài khí nhà kính;

c) Phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo quy định 
của pháp luật;

d) Thực hiện các biện pháp khác về bảo vệ môi trường theo quỵ định của 
pháp luật.

Điều 139. Lộ trình, trách nhiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn

1. Bộ Tài nguyên vả Môi trường có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phú ban hành ke hoạch hành động quốc 
gia thực hiện kinh tế tuần hoàn theo quy dịnh tại khoản 5 Điều nãy trước ngày 31 
tháng 12 năm 2023;

b) Xây dựng, vận hầnh nền tâng kết nối thông tin, chia sẻ dừ liệu về áp 
dụng mò hỉnh kinh tế tuần hoàn;

c) Xây dụng, ban hành khung hướng dẫn áp dụng, đánh giá việc thực hiện 
kinh tế tuần hoàn;

d) Thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này thuộc phạm 
vi ngành, lĩnh vực được gỉao quản lý.

1 ích vãn bản lu
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2. Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lình vực quản 
lý nhà nước được giao, có trách nhiệm:

a) Xây dựng, phê duyệt kể hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn 
cùa ngành, lĩnh vực, sản phẩm phù hợp với kế hoạch hành dộng quốc gia quy 
định tại khoản 5 Điều này;

b) Tồ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục, đào tạo 
về nội dung kinh tế tuần hoàn;

c) Lồng ghép các tiêu chí cụ thề thực hiện kinh tế tuần hoàn ngay trong 
quá trình xây dựng các chiên lược, quy hoạch, kể hoạch, chương trinh, đê án 
phát triển; quàn lý, tái sử dụng, tái che chất thái;

d) Quàn lý, cập nhật thông tin, dử liệu thực hiện kinh tế tuần hoàn và tích 
hợp với hệ thống thông tin dừ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

đ) Tổ chức áp dụng thí điểm mô hình kinh tể tuần hoàn đối với ngành, lĩnh 
vực năng lượng, nguyên liệu, chất thải theo kê hoạch hành động quy định tại 
khoản 4 và khoán 5 Điều này;

e) Thực hiện các trách nhiệm khác liên quan đến kinh tế tuần hoàn theo 
quy định tại Nghị định này.

3. ủy ban nhân dân cấp tình có trách nhiệm:

a) Xày dựng, lấy ý kiển của các bộ, cơ quan ngang bộ cỏ liên quan và phê 
duyệt kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn cấp tình phù hợp với các 
kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn quy định tại khoản 4 
Điều này;

b) Thực hiện các trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 
Điều này trên địa bàn quản lý;

c) Tổ chức áp dụng thí diem mó hình kinh tế tuần hoàn đối với ngành, lĩnh 
vực nãng lượng, nguyên liệu, chất thài theo kế hoạch hành động quy định tại 
điểm a khoán nảy, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

4. Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn bao gồm các 
nội dung chính sau:

a) Phân tích tổng quan về hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên; sản 
xuất và tiêu dùng; tình hình và dự báo phát sinh chất thải; bối cành trong nước 
và quốc tế về thực hiện kinh tế tuần hoản;

b) Xây dựng quan điểm, mục tiều tảng quát, mục tiêu và chi tiêu cụ thê 
thực hiện kinh tế tuần hoàn trong thời kỳ ke hoạch hành động quốc gia 10 năm;
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c) Xác định nhiệm vụ, lộ trinh thực hiện kinli tế tuần hoàn đối với các 
ngành, lình vực, trong đó xác định các ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện theo 
từng giai đoạn; xây dựng danh mục các ngành, lình vực đặc thù phủi có hướng 
dẫn ảp dụng kình tế tuần hoàn;

d) Xác định các loại hình dự án đau tư, cơ sờ sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ, sàn phẩm phải thực hiện thiết kế để đạt được các tiêu chí kinh tế tuần hoàn; 
áp dụng sàn xuất sạch hơn, sân xuất sản phẩm thân thiện môi trường, sàn xuất 
sử dụng nguyên liệu tái chê, quàn lý vòng đời cùa các loại hóa chất và chat thải;

đ) Đỉnh hướng các giải pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn bao gồm: tuyên 
truyền, giáo dục, đào tạo, tập huấn, phồ biến kiến thức, pháp luật; phát triển 
khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhan lực; phát triển hạ tầng kỹ thuật; 
kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu; huy động các nguồn vốn; hợp tác quôc tế và 
các giài pháp khác;

e) To chức thực hiện bao gồm: phân công trách nhiệm của cơ quan chủ tri 
và các cơ quan phổi hợp; chế độ giám sát, báo cáo; phân bổ nguồn lực thực hiện,

5. Kế hoạch hành động thực hiện kinh tể tuần hoàn cùa ngành, lình vực, 
sàn phẩm phải phủ hợp với kế hoạch hành động quốc gia quy định tại khoán 4 
Điều này. Căn cứ đặc điểm của từng ngành, lình vực, sản phẳm. trong ké hoạch 
hành động phải xác định các giải pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn phù họp với 
quy định tại các khoản 2, 3 vả 4 Điều 138 Nghị định này.

6. Chù dự án đầu tư, cơ sờ, khu săn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp cô trách nhiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn theo kể hoạch 
hảnh động quy định tại điểm a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

7. Khuyển khích chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm cổng nghiệp áp 
dụng kinh tế tuần hoàn sớm hơn lộ trinh dược xác định trong kể hoạch hành 
động quy định tại điểm a khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

8. Khuyển khích chù dự án đầu tư, cơ sớ, chủ đầu tư xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục duy trì việc 
áp dụng một hoặc nhiều biện phảp quy định tại các khoán 2, 3 và 4 Điểu 138 
Nghị định này (nếu có).

ĐiẺu 14(1. Co* chế khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triền kinh tế tuần hoàn đối với các hoạt 
động sau:

viel
Tiện ích vằn bần luật I
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a) Nghiên cứu khoa học. phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ và 
sản xuất thiết bị, đào tạo nhân lực đê thực hiện kinh tế tuân hoàn;

b) Cung cap nền tảng chia sẻ thông tin, dữ liệu về kinh tê tuần hoàn.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động, dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần 
hoàn thuộc đối tượng được ưu đài, hỗ trợ về bào vệ môi trường, dự án được câp 
tín dụng xanh theo quy định của pháp luật được hường các ưu đãi, hỗ trợ theo 
quy định tại các Điểu 131, 132, 133, 134, 135 và 137 Nghị định này và quy 
định của pháp luật khác có liên quan và cơ chế khuyến khích về tín dụng xanh, 
trái phiếu xanh theo quy định tại các Điều 154, 155, 156 và 157 Nghị định này.

3. Nhà nước khuyển khích các hoạt động phát triên kinh tê tuân hoàn sau:

a) Nghiên cửu, phát trièn công nghệ, giải pháp kỹ thuật, cung câp các 
dịch vụ tư ván, thiết ke, đánh giá thực hiện kinh tê tuần hoàn theo quy định 
cùa pháp luật;

b) Phát triển các mô hình liên két, chia sè việc sừ dụng tuần hoàn sán phẩm 
vả chất thài; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên minh 
tái chế, các mô hình liên kểt vùng, liên kết đô thị với nông thôn và các mô hình 
khác theo quy định của pháp luật đề thực hiện các hoạt động đau tư, sàn xuất, 
kinh doanh, dịch vụ đạt được tiêu chí cùa kinh tế tuần hoàn;

c) Áp dụng các biện pháp cộng sinh công nghiệp theo quy định cùa pháp 
luật về quản lý khu cóng nghiệp vả khu kinh tế;

d) Phát triển thị trường tái sữ dụng sản phẩm thải bỏ, tái che chat thái;

đ) Huy động các nguồn lực trong xà hội dề thực hiện kinh tể tuần hoàn 
theo quy định của pháp luật;

e) Hạp tảc quốc te, trao đổi kinh nghiệm, kiên thức, công nghệ vê kinh tê 
tuần hoàn theo quy định cùa pháp luật.

Mục 4
PHÁT TRĨỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG, 

DỊCH VỤ MÓI TRƯƠNG

Điều 141. Công nghệ, thiết bị, sãn phẩm ngành công nghiệp môi trưÒTig

1. Danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm quy dịnh tại khoản 1 
Điều 143 Luật Báo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục XXXI ban hành 
kèm theo Nghị định này.

2. Bộ Công Thương chù trì, phối hựp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, 
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trình Thủ tướng Chính ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm 
ngành công nghiệp môi trường quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Bộ Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phổi hợp với Bộ Công Thương trình 
Thủ tướng Chính phủ bổ sung các chi tiêu thống kê về ngành công nghiệp môi 
trường vào hệ thong chì tiêu thong kè quôc gia; tô chức chỉ đạo định kỳ thực 
hiện công bố xã hội các thông tin thống kê về ngành công nghiệp mòi trường.

Điều 142. Chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường

1. Nhả nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ, thiết bị, sản phẩm quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 Nghị định này đê đáp úng yêu cằu xừ lý 
các vấn đề môi trường quan trọng, lâu dài. quy mô cấp vùng, quốc gia, quốc tế 
ảnh hưởng đến phát triển bền vững của đất nước; ngăn ngừa ứng phó sự cô môi 
trường, thám họa môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt dộng đầu tư sản xuất thiết bị, sàn phẩm, hàng 
hóa, phát triển công nghệ thuộc đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ ve bào vệ môi trường 
được hưởng các ưu đãi, ho trợ theo quy định tại các Điểu 131,132,133, 134, ỉ 35 
và 137 Nghị định nảy và quy đinh của pháp luật khác có liên quan.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy 
ban nhân dàn cấp tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 
ưình phát triển ngành công nghiệp môi trường.

4. Bộ Tài chính chù tri, phối hợp VỚI Bộ Công Thương quy định mà số 
định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa 
(HS code) để thực hiện lộ trình mở cửa hàng hóa môi trường phù hợp vói cam 
kết quốc tế.

Điều 143. Đối tượng phát triển dịch vụ môi trường

1. Dịch vụ mối trường theo quy định tại khoán 3 Điều 144 Luật Báo vệ 
môi trường.

2. Dịch vụ xử lý, cải tạo môi trường bài chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; 
thu gom và xữ lý rác thải nhựa trôi nổi trên biển và đại dương.

3. Dịch vụ vận chuyển sử dụng phương tiện giao thông sử dụng năng 
lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải 
theo quy định cùa pháp luật.

Diều 144. Khuyến khích phát triển dịch vụ môi trường

1. Tô chức, cá nhàn được tham gia cung cấp dịch vụ mòi trường trong các 
lĩnh vực quy định tại Điều 143 Nghị định này.
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2. Tố chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ mỏi trường tại khoản 1 
Điều này đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Đự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, tái che, xử lý chất thải được 
ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường.

4. ửy ban nhân dân cấp tỉnh lập, tham định, phê duyệt hoặc trình câp có 
tham quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án đầu tư đà được phê duyệt theo 
phương thức đối tác công tư về thu gom và xừ lý nước thãi sinh hoạt tập trung, 
xứ lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định cùa pháp luật về đầu tư theo phương 
thức đổi tác công tư.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ tri, phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đâu 
tư và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau:

a) Lập, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thâm quyền phê duyệt, tô 
chức thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư về thu gom và 
xứ lý nước thài sinh hoạt tập trung, xử lý chất thải ran liên vùng, liên tỉnh theo 
quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

b) Xây dựng dề xuất dự án đẩu tư trình cấp cỏ thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư khu tái chế, xử lý chất thải nguy hại hên vùng, liên tinh theo quy 
định của pháp luật có liên quan.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ. cơ quan ngang bộ:

a) Hoàn thiện các cơ che, chinh sách hướng dần thực hiện và khuyên khích 
triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống cơ sở dữ liệu về hiệu quà tài nguyên trong khu còng nghiệp, tiến tới 
áp dụng chung cho các khu sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Mục 5
SẢN PHẲM, DỊCH vụ THÂN THIỆN MỒI TRƯỜNG

Điều 145. Sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi truòĩìg

1. Bộ Tài nguyên và Mỏi trường quy định tiêu chí và chứng nhận Nhàn 
sinh thái Việt Nam cho sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; hưởng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí Nhàn sinh thài Việt Nam đoi với to chức, 
cá nhân có sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất sàn phẩm, cung cấp dịch vụ được chửng nhận 
Nhàn sình thải Việt Nam được hường các chính sách ưu đài theo quy định tại

1 ích ván bản luật I
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Mục 2 Chương này.

3. Quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đoi với sản phẩm, dịch 
vụ thân thiện với môi trường có thời hạn là 36 thảng, kể từ ngày ban hành.

4. Giây chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, quyêt định chứng 
nhận sản phẩm đạt tiêu chí nhãn xanh Việt Nam được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục có hiệu 
lực đến hết thời hạn ghi trong giấy chứng nhận.

5. Khuyến khích các bộ, cơ quan ngang bộ lồng ghép các tiêu chí môi 
trường phù hợp với tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam trong hoạt động chứng 
nhận sàn phẩm, dịch vụ theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều Í46. nồ sơ đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

1. Vãn bản để nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phâm, 
dịch vụ thân thiện với môi trường thực hiện theo mẩu quy định tại Phụ lục XXXII 
ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Báo cáo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chỉ Nhãn sinh thải Việt Nam 
thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIII ban hành kèm theo Nghị 
định này.

3. Ket quả thừ nghiệm sản phẩm có thời hạn không quá 06 tháng, tính đến 
ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đãng kỷ hựp lệ kòm theo 
mầu sản phẩm đãng ký chứng nhận. Việc thừ nghiệm sân phẩm phải được tiến 
hành bởi các tồ chức thử nghiệm đáp ứng quy định tại Điều 149 Nghị định nảy.

4. Bàn vẽ hoặc bán chụp kiểu dáng công nghiệp có kích cỡ 21 cm X 29 cm 
và thuyết minh các thông sổ kỹ thuật của sản phẩm.

5. Hồ sơ đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thải Việt Nam chi có giá trị trong 
thời gian 06 tháng, kể từ ngày có vãn bản tiếp nhận hồ sơ. Nếu quá 06 tháng, 
tổ chức, cá nhản phài lập bộ hồ sơ mới đề nghị chứng nhận.

Điều 147. Trình tự, thủ tục chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng kỷ chứng nhận, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đày đủ, hợp lệ của hồ 
sơ; trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ phải thông báo bàng văn bản cho tổ 
chức, cá nhân đăng ký để hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngàỵ, kề từ ngày 
nhận được hồ sơ dầy dủ, hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tồ chức đánh 
giá theo trình tự chửng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam được quy định tại khoăn 2 
Điều này.
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2. Trình tự chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam bao gồm các hoạt động: 
thành lập hội đông đánh giá; tiên hành khảo sát thực tề; họp hội đòng đánh giá; 
trong trường hợp cần thiết, tiến hành trưng cầu giám định để đánh giá sự phù 
họp với bộ tiêu chí Nhàn sinh thái Việt Nam. Sau khi có kết quà họp hội đông 
đánh giá sản phẩm, dịch vụ đáp ứng bộ tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành quyêt định chứng nhận Nhàn sinh thái Việt 
Nam đổi với sản phầm, dịch vụ. Trường hợp kết quà đánh giá sản phẩm, dịch 
vụ không đáp ứng bộ tiêu chí Nhàn sinh thái Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường thông báo bàng vãn bàn cho tổ chức, cá nhân biết và nêu rò lý do không 
đạt yêu cầu.

3. Trường hợp có nguyên vọng tiêp tục được chứng nhận Nhãn sinh thái 
Việt Nam, sớm nhất là 03 tháng trước khi quyêt định chứng nhận Nhàn sinh 
thái Việt Nam hết hiệu lực, tổ chức, cá nhàn đã được cấp quyết định chứng 
nhận Nhãn sinh thái Việt Nam lập hồ SƯ đề nghị chứng nhận theo quy định tại 
Điều 146 Nghị định này.

4. Trường hợp tồ chức, cá nhân có các thay đổi về thông so kỹ thuật, đặc 
tính của sân phẩm, dịch vụ hoặc các thay đối khác có liên quan đến tiêu chí 
chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam thỉ gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đánh giá, chứng nhận theo quy định tại Điều 148 Nghị định này.

5 Quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đổi với sàn phẩm, dịch 
vụ thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Nghị 
định này.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc đánh giá sàn phẩm, 
dịch vụ đáp ứng bộ tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam; mẫu báo cáo kết quá đánh 
giá hồ sơ đãng ký chứng nhận sàn phàm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chi Nhãn 
sinh thái Việt Nam.

Điều 148. Cấp đổi, thu hồi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam

1. Trong thời hạn của quyết định chứng nhận, trưởng hợp to chức, cá nhân 
có các thay đoi thông tin so với nội dung tại quyết định chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam bao gôm: tên, dịa chi, người đại diện pháp luật, mã sô đãng ký 
kinh doanh của doanh nghiệp, nhãn hiệu nhận diện và các thay đổi khác, nhưng 
không thay đổi việc đáp ứng các tiêu chí chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam 
cùa sản phàm, dịch vụ thì thực hiện quy định sau:

a) Tổ chức, cá nhân gửi vãn bàn đề nghị điều chinh nội dung quyết định 
chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đen Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm 
theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi (nếu có);

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bàn đề xuất điều 

ch ván bản luật I
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chỉnh nội dung quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam của tổ chức, 
cá nhân, nếu đồng ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đổi quyểt định chứng 
nhận Nhàn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ.

2. Sán phẩm, dịch vụ bị thu hồi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt 
Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Sàn phầm, dịch vụ không còn đáp ứng bộ tièư chí Nhãn sinh thái Việt Nam;

b) Tổ chức, cá nhân sản xuất sàn phẩm, cung cấp dịch vụ không duy trì 
thực hiện cam kết trong hồ sơ đề nghị chứng nhận Nhãn sính thái Việt Nam.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể tír ngày xác định sản phẩm, dịch vụ thuộc 
đỗi tượng quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Tài nguyên vả Môi trưởng ban 
hành quyết định thu hổi chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

Điều 149. Tổ chức quan trắc, phân tích, đánh giá sự phủ họp của sản 
phấm, dịch vụ vói tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam

Việc quan trắc, phân tích, đánh giả sự phù hợp của sàn phâm, dịch vụ 
VỚI liêu chí Nhân sinh thái Việt Nam được thực hiện bời tô chức có đủ năng 
lực, gồm:

1. Cơ quan, tổ chúc được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhặn đù 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp dã dược chứng nhận theo quy định cùa 
pháp luật về khoa học vả công nghệ.

3. Tẻ chức thử nghiệm trong nước và ntrớc ngoài dược công nhận phù hợp 
tiêu chuẩn quốc tể ISO/IEC 17025 bờỉ lồ chức công nhận là thành viên tham 
gia ký thỏa thuận thửa nhận ỉẫn nhau của Diễn đàn Công nhận Quốc tê (IAF), 
Hiệp hội Công nhận Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Hiệp hội Công nhận 
phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC).

Điều 150. Công bố vả công nhận lần nhau đổi vói chứng nhận sản 
phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường

1. Bộ Tài nguyên vả Mỏi trường công bô và cập nhật danh mục sân phẩm, 
dịch vụ được chứng nhận Nhàn sinh thái Việt Nam trên trang thông tin điện tử 
cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường ký thỏa thuận và công bổ các nội dung 
thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng nhận sản phẩm, dịch vụ dược chứng 
nhận Nhãn sinh thái Việt Nam với các tổ chức chứng nhận nhãn sinh thái 
qưổc tế.



177

Chương XI 
NGƯÒN LỤ C BẢO VỆ MÔI TRƯỞNG

Điều í 51. Hoạt động bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của trung ương

1. Quản lý chất thải, hồ trợ xử lý chất thãi, bao gồm: điều tra, đánh giá, 
kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm mòi trường quy mô liên tinh, liên vùng; 
lập đanh mục chất thải; xây dựng tiêu chí về công nghệ, kỹ thuật xử lý chất thải 
thuộc trách nhiệm của trung ương,

2. Xứ lý, cái tạo, phục hồi chất lượng môi trường, bao gồm:

Xử lý ỏ nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi 
trướng đất do lịch sử đê lại hoặc không xác định dược tổ chức, cá nhân gây ô 
nhiễm, gồm: khu vực bị ỏ nhiễm tồn lưu hóa chat trong chiến tranh; khu vực bị 
ô nhiễm tồn lưu hóa chất bào vệ thực vật; khu vực đât bí õ nhiễm khác thuộc 
trách nhiệm xữ lý của trưng ưcmg; xử lỹ ô nhiễm mối trường nước mật sông, 
hồ liên tỉnh.

3. Xây dựng hạ tầng kỳ thuật bào vệ môi trưởng; trang thiết bị để bảo vệ 
môi trường; quan trác môi trường, bao gồm:

a) Đầu tư xây dựng hạ tang kỹ thuật hệ thống thông tin, cơ sỡ dừ liệu về 
môi trường, biển đôi khí hậu; hạ tâng kỷ thuật quan trắc môi trường cùa trung 
ương; mua săm. sứa chữa, nâng cap trang thiểt bị, phương tiện phục vụ công 
tác bảo vệ môi trường thuộc ưách nhiệm cùa trung ương theo dự án đầu tư;

b) Mua sắm trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành nang thiết bị, phương 
tiện phục vụ công Lác báo vệ môi trường thuộc trách nhiệm cùa trung ương;

c) Hoạt dộng cùa hệ thống quan trẳc môi trường theo quy hoạch tong thể 
quan trắc môi trường quốc gia, quan trắc môi trường phục vụ quán lý ngành, 
lĩnh vực (bao gồm cả vận bảnh, bao dưỡng, báo ừì, sửa chừa, hiệu chuẩn, kiểm 
định).

4. Kiềm tra, thanh ưa, giám sát về bào vệ môi trường, ứng phó với biến 
đồi khí hậu thuộc trách nhiệm cùa trung ương và theo quyết định cùa cap có 
tham quyền.

5. Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sính học; bào vệ môi tnrờng di sản thiên 
nhiên; ứng phó vớí biến đôi khí hậu, bao gom:

a) Điều tra, khảo sát, đánh giá, quàn lý và bảo vệ môi trường di sản thiên 
nhiên, xác lập, thẳm định và cóng nhận di sàn thiẻn nhiên; hỗ trợ công tác quàn lý 
và bảo vệ môi trưởng các khu di sán thiên nhiên thuộc trách nhiệm cua trung ương;

b) Đầu tư bảo tồn và phát triển bền vừng đa dạng sinh học theo quy định 
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tại khoản 2 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học thuộc trách nhiệm của trung ương;

c) Hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy 
định tại khoản 3 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học thuộc trách nhiệm của trung 
ương (trừ lập, thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học);

d) Điểu tra, kháo sát, thống kè so liệu hoạt động, kiểm kê phát thãi khỉ nhà 
kính, đánh giá hiện trạng phát thài khí nhà kinh cấp quốc gia, ngành và cơ sở, 
lập danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thái khi nhà kính phài kiêm kê khí nhà kính; 
xây dụng và vận hành hệ thống đo đạc, báo cáo, thâm định giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kỉnh cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực và cơ sở; xảy dựng báo cáo kiếm kê 
khí nhà kính cấp quốc gia, lĩnh vực; xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí 
nhả kính quốc gia, lĩnh vực; xây dụng báo cáo tổng hợp giảm nhẹ phát thái khỉ 
nhà kỉnh quốc gia, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lình vực; phân bò 
hạn ngạch phát thài khí nhà kinh;

đ) Hoạt động phát triển thị trường các-bon trong nước;

e) Xây dựng kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đôi khí hậu; xây dựng 
hệ thống giảm sát và đánh giá hoạt dộng thích ứng với biên đôi khí hậu câp 
quốc gia, cáp lĩnh vực; xây dựng tiêu chí xác định dự án đầu tư, nhiệm vụ thích 
ứng với biến đổi kill hậu; xây dựng tiêu chí đánh giá rúi ro khí hậu; xây dựng 
báo cáo đánh giá tác động, tính dê bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do 
biến đổi khí hậu cap quốc gia, lĩnh vực;

g) Điều tra. thống kỗ, giám sát, đánh giá, lập danh mục chất làm suy giảm 
tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính thuộc nhiệm vụ cùa trung ương;

h) Đầu tư dự án phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoải, bảo tồn đa 
dạng sinh học; đầu tư dự án chuyển đồi công nghệ loại trừ, giảm thiểu sứ dụng 
các chất làm suy giàm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát, 
thích ứng với biến đổi khí hậu vồ giâm nhẹ phát thải khí nhà kính thuộc nhiệm 
vụ của trung ương.

6. Nghiên cứu khoa học, phát triôn, chuyên giao, ứng dụng công nghệ môi 
trường, ứng phó với biến đồi khi hậu và bào vệ tầng ô-dòn thực hiện theo quy định 
của pháp luật vồ khoa học và công nghệ, pháp luật về chuyên giao công nghệ.

7. Truyền thòng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giảo dục môi trường; 
phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về bão vệ môi trường, bao gồm:

a) Truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức, kiến 
thức về bảo vệ môi trường; phổ biển, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi 
trường, ứng phó VỚI biến đồi khi hặu; tồ chức và trao giai thường về bào vệ môi 
trường, ứng phó với biến đồi khí hậu cho các cá nhân, tó chức, cộng đông theo 
quy định của pháp luật;



179

b) Đánh giả, tống kết và cheo dõi thi hành pháp luật về báo vệ môi trường;

c) Giáo dục, đào tạo về báo vệ môi trường, ứng phó với biển dải khí hậu 
thuộc trách nhiệm cùa trung ương.

8. Hoại động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về bào vệ môi trường, 
bao gồm:

a) Kỷ kết, thực hiện các điều ước quốc té vả thỏa thuận quốc tế về bảũ vệ 
môi trường, ứng phó với biến đồi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn;

b) Đóng góp niên liễm và các khoản đóng góp khác (nếu có) iheo quy đinh 
của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tể và cam kết trong các điểu ước quổc 
te, thỏa thuận quốc tế về mòi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bào vệ 
tầng ô-dôn phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam;

c) Vốn đói ứng chương trình, dự án sử dụng von vay ODA, von viện trợ 
về bào vệ môi trường, ứng phó với biến đổi kill hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo 
quy định cùa pháp luật.

9. Các hoạt động quản lỷ nhà nước khác về bào vệ môi trường thuộc nhiệm 
vụ của trung ương theo quy định cùa pháp luật, bao gồm:

a) Xây dựng, điều chỉnh chiến ]ược, kế hoạch, quy chuẩn kỹ thuật, quy 
trình, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tể - kỹ thuật, chương trình, đề án, dự 
án về bảo vệ mòi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Lập, thầm định, phê duyệt và đièu chinh quy hoạch tồng thể quan trắc 
môi trường quốc gia; đánh giá quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia và quy hoạch tổng thể quan trắc môi 
trường quốc gia; đánh giá phương hưởng bào vệ mòi trường và bảo tồn đa dạng 
sinh học trong quy hoạch vùng theo quy định cùa pháp luật về quy hoạch;

c) Lập, thẩm định, phê duyệt, còng bố vả điều chỉnh quy hoạch bảo vệ mồi 
trường quốc gia vả quy hoạch bào tồn đa dạng sinh học quốc gia theo quy định 
của pháp luật vê quy hoạch;

d) Thực hiện quy hoạch báo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bào tồn đa 
dạng sinh học quốc gia và quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia;

đ) Đánh giá, dự báo chất lượng mồi trường nước mặt, tram tích, khả năng 
chịu tài cùa môi trưởng nước mặt doi với sông, 110 liên tinh; kiểm kê, đảnh giá 
nguòn thải, mức độ ò nhiềm sông, hồ liên tình; đảnh giá, dự báo chất lượng môi 
trướng không khí liên tinh, liên vùng, xuyên biên giới; đièu tra, đánh giã, phân 
loại, cảnh báo, kiểm soát khu vực ỏ nhiễm mỏi trường đất thuộc trách nhiệm 
cùa trung ương;
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e) Tiếp nhận, xác minh, xừ lý phán ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhàn và 
cộng đồng dân cư về bão vệ môi trường;

g) Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường cẳp quốc gia;

h) Quản lý, công bố thông tin về môi trường; vận hành hệ thống thòng tin. 
cơ sở dữ liệu môi trường, ứng phó với biên đòi khí hậu (bao gôm cà thu nhận, 
xử lỷ, trao dôi thông tin, bào dưỡng, sừa chừa, thaỵ thê thiêt bị lưu trừ hệ thông 
thông tin, dữ liệu); cập nhật, đánh giá chi tiêu thống kê, và xây dựng báo cáo 
về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá, xêp hạng kêt quả bảo 
vệ môi trường;

i) Xây dựng thí điềm, tổng kết, đánh giá phục vụ việc hướng dẫn các mô 
hình vê bào vệ môi trưởng, ứng phó với biên đôi khí hậu;

k) Hoạt động đánh giá phục vụ việc chửng nhận, xác nhận về bão vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật;

l) Hoạt dộng của Ban điều hành, Vãn phòng thường trực về bảo vệ mối 
trường được cấp có thẩm quyền quyết định;

m) Hoạt động cùa Ban chi đạo, tổ chức các hội nghị về bảo vệ môi trường, 
ứng phó vói biến đổi khỉ hậu theo quyết định của cấp có thâm quyên và các 
nhiệm vụ khác có tính chất quản lý hành chính phục vụ hoạt động bào vệ môi 
trường. ímg phó với biển đổi khí hậu;

n) Cấp vốn điều lệ, bổ sung vốn diều lệ cho Quỹ báo vệ môi trường Việt Nam;

o) Các hoạt động quản lý nhà nước khác về bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biển đổi khí hậu có tính chất chi thường xuyên thuộc trách nhiệm cùa trung 
ương theo quy định của pháp luật; các hoạt động bảo vệ môi trường khác do 
Thú tướng Chính phủ quyết định.

Điều 152. Hoạt động báo vệ môi trưòng thuộc trách nhiệm của địa phirơng

1. Quàn lý chat thãi, hồ ượ xư lý chất thài, bao gồm:

a) Điều tra, thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, theo dõi diễn 
biến chất lượng môi trường, lập danh mục chất ô nhiễm, chất thải rắn, nguồn ô 
nhiễm; đánh giả, dự báo tỉnh hình phát sinh, thu gom, xứ lý chất thài rắn sinh 
hoạt thuộc trách nhiệm của địa phương;

b) Hô trợ phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyên, xừ lý chât thải răn 
sinh hoạt và xừ lý các loại chất thài khác phát sinh trên địa bàn thuộc trách 
nhiệm cùa địa phương;

c) Xây dựng, hồ trợ xây dựng công trinh vệ sinh công cộng, phương tiện,
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thiết bị thu gom, quàn lý, xử lý chất thài khu vực công cộng; công trình, thiết 
bị xử lỷ nước thải tại chỗ, chất thải;

d) Xây dụng, sửa chừa, cài tạo hạ tâng báo vệ môi trường của làng nghề 
thuộc trách nhiệm cùa địa phương.

2. Xử lý, cãi tạo, phục hoi chat lượng môi trường, bao gồm:

Xử lý ô nhiễm, cài tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm mói 
trường đất do lịch sử đê lại hoặc không xác định được tô chức, cá nhân gây ô 
nhiễm, gồm: khu vực bị ô nhiễm tồn lưu hóa chất trong chiến tranh; khu vực bị 
ó nhiễm tồn hru hóa chất bảo vệ thực vật; khu vực đất bị ô nhiễm khác trên địa 
bàn thuộc trách nhiệm xử lý của địa phương; xừ lý ô nhiêm môi trường nước 
mặt sông, hồ trên địa bàn thuộc trách nhiệm xừ lý cùa địa phương.

3. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bão vệ môi trường; trang thiết bị để bào vệ 
môi trường: quan trắc môi trường, bao gồm:

a) Các dự án đau tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thong thu gom, lưu giữ, 
trạm trung chuyển, khu tập kết, hạ tầng kỹ thuật của khu xử lý chất thãi rẳn tập 
trung, chất thài nguy hại, hệ thống xừ lý nước thải, bãi chôn lấp chất thải sinh 
hoạt trên địa bàn; hệ thổng các công trình, thiết bị công cộng phục vụ quản lý 
chất thải ran sinh hoạt trên địa bàn; đau tư công trình vệ sinh công cộng, công 
trình xừ lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bão vệ mói trường do địa 
phương quán lý. Đối với các dự án thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhàn quản lý thỉ kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
chi trà, ngàn sách nhà nước không hỗ trợ;

b) Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, cơ sở dừ liệu về 
môi trường, biến đối khi hậu; hạ tầng kỹ thuật quan trắc môi trường cùa địa 
phương; mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ công 
tác bào vệ môi ưường thuộc trách nhiệm cùa địa phương theo dự án đau tư;

c) Mua sắm trang thiết bị thay thể; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương 
tiện phục vụ công tác bảo vệ môi trưởng thuộc trách nhiệm cùa địa phương;

d) Hoạt động của hệ thong quan trắc mỏi trường theo quy hoạch tinh (bao 
gom cả vận hành, bào dưỡng, báo tri, sứa chữa, hiệu chuân, kiêm định).

4. Kiểm tra, thanh ưa, giám sát về bào vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu thuộc nhiệm vụ của địa phương và theo quyêt định của câp có thâm quyền.

5. Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ môi trưởng di sàn thiên 
nhiên; ứng phó VỚI biến đổi khi hậu, bao gồm:

a) Điều tra, khảo sát, dánh giá, quàn lý và bào vệ môi trường di sàn thiên 
nhiên; xác lập, thẩm định và công nhận di sán thiên nhiên thuộc nhiệm vụ cùa 
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địa phương;

b) Đầu tư bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định 
tại khoản 2 Điểu 73 Luật Đa dạng sinh học thuộc trách nhiệm của địa phương;

c) Hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy 
định tại khoản 3 Điều 73 Luật Đa dạng sinh học (trừ lập, thâm dịnh quy hoạch 
bảo tồn đa dạng sinh học) thuộc trách nhiệm cùa địa phương;

d) Điều tra, khảo sát, thống kê số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà 
kính cấp quốc gia, cấp ngành; cập nhật danh mục cơ sở phát thãi khí nhà kính 
phải thực hiện kiểm kê khỉ nhà kính; xáy dụng và vận hành hệ thông do đạc, 
báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thãi khí nhà kính cap tinh;

đ) Hoạt động phát triển thị trường các-bon trong nước;

e) Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá hoạt dộng thích ứng với biến 
đổi khí hậu cấp tinh; xây dựng báo cáo đánh giá tác động, tính dễ bị tôn thương, 
rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đôi khí hậu cấp tỉnh;

g) Điều ưa, thống kê, giám sát, đánh giá, lập danh mục chất làm suy giàm 
tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính thuộc nhiệm vụ tại địa bàn;

h) Đầu tư dự án phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, bảo tồn đa 
dạng sinh học; dầu tư dự án chuyền dồi công nghệ loại trừ, giảm thiêu sừ dụng 
các chất làm suy giâm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kinh được kiêm soát, 
thích ứng với biến đôi khí hậu và giám nhẹ phát thải khí nhà kinh thuộc nhiệm 
vụ của dia phương.

6. Nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyến giao, ứng dụng công nghệ môi 
trường, ứng phố với biến đỏi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn thực hiện theo quy định 
của pháp luật vể khoa học và công nghệ, pháp luât vê chuyên giao công nghệ.

7. Truyền thòng, nâng cao ý thức bào vệ môi trường; giáo dục môi trường; 
pho biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gom:

a) Truyền thõng, tập huấn, bồi dường nàng cao nhận thức, ý thức, kiến 
thức về bảo vệ môi trường; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bão vệ mòi 
trường, ứng phó với biến đôi khí hậu; tổ chức và trao giải thưởng VC bảo vệ môi 
trường, ứng phổ với biến đổi khí hậu cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng theo quy 
định cùa pháp luật;

b) Đánh giá. tống kết và theo dòi thi hành pháp luật vể báo vệ môi trường;

c) Giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biển dổi khí hậu 
thuộc trách nhiệm của địa phương.
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8. Hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, 
bao gồm:

a) Phổi hợp trong việc ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên theo đề xuất của cơ quan trung ương có thâm quyền; ký kết, thực 
hiện các thỏa thuận quốc tế về bào vệ mòi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn;

b) Von đổi ứng chương trình, dự án sừ dụng vốn vay ODA, viện trợ về 
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đỏi khí hậu và bào vệ tàng ô-dôn theo quy 
định của pháp luật.

9. Các hoạt động quản lý nhà nước khác bão vệ môi trường thuộc trách 
nhiệm cùa địa phương theo quy đinh cùa pháp luật, bao gôm:

a) Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy chuẩn kỳ thuật, quy 
trinh, hướng dẫn kỳ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trinh, đề án, dự 
án về bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu;

b) Đánh giá việc thực hiện phương án bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên 
nhiển và đa dạng sinh học trong quy hoạch tinh;

c) Đánh giá, dự báo chất lượng môi trường nước mặt, trầm lích, khả năng 
chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, ho trên địa bàn; kiểm kê, đánh 
giá nguồn thái, mức độ ô nhiễm sông, hồ trèn địa bãn; đánh giá, dự báo chất 
lưựng mòi trường không khí trên địa bàn; điều tra, đảnh giá, xác dịnh vả khoanh 
vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đât, khu vực ò nhiễm môi 
trường đất trên địa bàn;

d) Tiếp nhận, xác minh, xừ lý phàn ảnh, kiến nghị của tồ chức, cá nhân và 
cộng đong dàn cư về bảo vệ môi trường; hội thảo phục vụ hoạt động bào vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

đ) Phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự co môi trường;

e) Quân lý, công bố thông tin về môi trường; vận hành hệ thong thông tin, 
cơ sờ dừ liệu môi trường, ứng phó với biến đổi khi hậu (bao gồm cả thu nhận, 
xử lý, trao đổi thông tin, bảo dưỡng, sửa chữa, thaỵ thế thiết bị lưu trữ hệ thống 
thồng tin, dừ liệu); cập nhật, đánh giá chi tiêu thống kê, và xây dựng báo cáo 
vê môi trường, úng phó vởi biên đôi khí hậu; đánh giá, xếp hạng kêt quà bảo 
vệ môi trường;

g) Xây dựng các mô hình về bào vệ môi trường, ửng phó với biến đổi khí 
hậu;

h) Hoạt động đánh giã phục vụ việc xác nhận vê bảo vệ môi trường theo 
quy đinh cùa pháp luật;
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i) Hoạt động của Ban điều hành, Văn phòng thường trực về bào vệ môi 
trường được cấp có thẩm quyền quyct định;

k) Hoạt động cùa Ban chỉ đạo, tố chức các hội nghị về bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu theo quyết định cúa câp có thâm quyền và các 
nhiệm vụ khác có tính chất quản lý hành chính phục vụ hoạt động bão vệ môi 
trường, ứng phó với biến đôi khí hậu;

l) Cap vốn điều lệ, bổ sung vốn điều lệ cho quỳ bảo vệ môi trường câp 
tinh;

m) Các hoạt động quàn lý nhà nước khác về báo vệ mòi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu có tính chất chi thường xuyên thuộc trách nhiệm của địa 
phương theo quy định của pháp luật; các hoạt động bão vệ môi trường khác do 
Thù tướng Chinh phũ quyết định.

Việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ mòi trường nêu trên cũa 
ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ử địa phương do ủy ban nhân dân 
cấp tinh trinh Hội đồng nhân dản cùng cấp quyết định.

Điều 153. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi truồng

1. Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường:

a) Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường:

Chi thực hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại Điêu 151 Nghị định 
này, gồm: khoản 1; khoản 2 bao gồm điều tra, khảo sát. đánh giá mức độ ô nhiễm 
môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường (không bao gồm dự án đầu tư theo Luật 
Đầu tư công); điểm b và điểm c khoản 3; khoản 4; điếm a và điếm c (trừ điểm d 
vả điểm g khoán 3, Điều 73 Luật Đa dạng sinh học), d, đ, e và g khoản 5; điềm 
a khoản 7; diem a vả diem c (đối ứng các dự án vốn viện trợ thuộc nguồn sự 
nghiệp môi trường) khoản 8; các điểm a, b, đ, e, g, h, i, k và 1 khoàn 9.

Chi thực hiện nhiộm vụ của địa phương quy định tại Điều 152 Nghi định 
này, gồm: diêm a và điểm b khoản 1; khoản 2 bao gồm điều tra, khảo sát, đánh 
giá mức độ ô nhiễm môi trường, xừ lý ô nhiễm môi trường (không bao gồm dự 
án đầu tư theo quy định cùa Luật Đầu tư công); điểm c và điềm d khoân 3; 
khoản 4; điềm a và điểm c (trừ điểm d và điềm g khoản 3, Điều 73 của Luật Đa 
dạng sinh học), các điềm d, đ, e và g khoàn 5; điểm a khoản 7; điểm a và diem 
b (đôi ứng các dự án vôn viện trợ thuộc nguồn sự nghiệp môi trường) khoản S; 
các điêm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoăn 9;

b) Chi các hoạt động kinh tế:

Chi thực hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại điềm c (điểm d khoản 
3, Điều 73 cùa Luật Đa dạng sinh học) khoản 5 Điều 151 Nghị định này và
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nhiệm vụ cùa địa phương quy định tại điểm c (điểm d khoản 3, Điều 73 của 
Luật Đa dạng sinh học) khoản 5 Điều 152 Nghị định này;

c) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

Chi thực hiện nhiệm vụ cùa trung ương quy định tại Điều 151 Nghị định 
này, gôm: điêm c (điêm g khoản 3, Điêu 73 cùa Luật Đa dạng sinh học) khoản 
5 và điểm c khoản 7.

Chi thực hiện nhiệm vụ cùa địa phương quy định tại Điều 152 Nghị định 
này, gồm: điểm c (điểm g khoản 3, Điều 73 cùa Luật Đa dạng sinh học) khoàn 
5 và điềm c khoản 7;

d) Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

Chi thực hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại khoản 6 Điều 151 
Nghị định này và nhiệm vụ cùa địa phương quy định tại khoản 6 Điều 152 Nghị 
định này;

đ) Chi quán lý hành chinh:

Chi thực hiện nhiệm vụ cùa trung ương quy định tại Điểu 15 I Nghị định 
này, gồm: điềm b khoản 7; điểm b khoản 8 và điểm m khoản 9.

Chi thực hiên nhiệm vụ cùa địa phương quy định tại Điêu 152 Nghị định 
này, gom: diêm b khoản 7 và điểm k khoán 9.

2. Ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triên cho bào vệ môi trường:

a) Chi thực hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại Điều 151 Nghị định 
này, gồm: khoản 2 (theo dự án đầu tư), điểm a khoản 3, điểm b và điểm h khoản 
5, điểm c khoản 8 (đổi ứng các dự án vốn viện trợ thuộc ngqồn đẩu tư), điểm c 
và điêm n khoán 9;

b) Chi thực hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại Điều 152 Nghị 
định này, gồm: điểm c và điểm d khoàn 1, khoản 2 (theo dự án đầu tư), điểm a 
và đièm b khoán 3, điêra b và điêm h khoản 5, điẻm b khoản 8 (đôi ứng các dự 
án vốn viện trọ thuộc nguồn đầu tư), dicm 1 khoản 9.

3. Nguồn lực thực hiện quy hoạch quy định tại điểm d khoản 9 Điều 151 
Nghị định này do cap có thẩm quyền quyết định theo quy định cùa pháp luật về 
đầu tư công và pháp luật về ngàn sách nhà nước; cảc nhiệm vụ quy định tại 
điểm 0 khoản 9 Điều 151 vả điểm m khoản 9 Điều 152 Nghị định này do Thủ 
tướng Chính phũ quyết định.

4. Nguồn vốn xã hội hóa cho bào vệ môi trường:
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a) Nguồn vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bảo 
vệ môi trường;

b) Nguồn đóng góp, tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhàn theo quy định 
của pháp luật;

c) Nguồn thu khác theo quy định cũa pháp luật (nếu có).

Việc huy động nguồh vốn xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường quy định tại Điều 151 và Điều 152 Nghị định này được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên 
quan, trừ các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoán 9 Điều 151, điểm 
a và điểm b khoán 9 Điều 152, các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực 
an ninh quéc phòng, nhiệm vụ thực hiện cần bảo đảm bí mật nhà nước.

5. Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có tham quyền ban hành hướng 
dẫn việc lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về bào vệ môi 
trường; hướng dẫn mức chi, phương phảp lập dự toán đối với các nhiệm vụ chi 
từ nguỏn sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Điều 154. Dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

1. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án đau tư mang lại 
lợi ích về môi trường quy định tại khoản 1 Điều 149 hoặc khoản 2 Điều 150 Luật 
Bảo vệ môi trường và theo quy định tại Nghị định này được cấp tín dụng xanh, 
phát hành trái phiếu xanh.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang 
bộ có liên quan xây dựng trinh Thù tướng Chính phủ ban hành tiêu chí môi 
trường và việc xác nhận đối với dự án dược cấp tín dụng xanh, phát hành trái 
phiếu xanh (sau đây gọi là danh mục phân loại xanh) trước ngày 31 tháng 12 
năm 2022.

3. Việc xác nhận dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại 
khoản 2 Đicu này được thực hiện theo đề nghị của chũ dự án đầu tư, chủ the phát 
hành trái phiêu xanh có nhu câu xác nhận đê được hưởng chinh sách ưu đãi, hồ 
trợ cùa nhà nước vể tín dụng xanh, trái phiếu xanh theo quy định tại Nghị 
định này.

Diều 155. Co' chế khuyến khích cấp tín dụng xanh

1. Khuyến khích tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 
Việt Nam tru tiên bô trí nguôn vôn đê tài trợ, cho vay ưu đãi đổi với dự án thuộc 
danh mục phân loại xanh.

2. Tô chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cấp tín 
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dụng xanh được hưởng các cơ chế khuyến khích sau:

a) Ưu tiên tiếp cận nguồn von vay ưu đãi của Chính phủ, các tổ chức quôc 
tể vả các đối tác phát triển;

b) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ đảo tạo, tập huấn cấp tín 
dụng xanh.

Điều 156. Lộ trình thực hiện tín dụng xanh

1. Căn cứ nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tể - xã hội, Ngân hãng Nhà nước 
Việt Nam chỉ đạo, hướng dẵn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hảng nước ngoải 
tại Việt Nam tập trung, bố trí nguồn vốn phù hợp để cho vay ưu đãi khuyến khích 
chủ đầu tư thực hiện dự án thuộc danh mục phân loại xanh quy định tại khoản 2 
Điều 154 Nghị định này.

2. Bộ Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Ngân hảng Nhà nước Việt Nam 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn Viện trợ, cho vay ưu 
đãi nước ngoài để tải trợ cho dự án thuộc danh mục phân loại xanh quy định tại 
khoản 2 Diều 154 Nghị định này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước, đầu tư công vả pháp luật khác có liên quan.

3. Cãn cứ cân đối ngân sách nhả nước và thực tế cap tín dụng cúa hệ thống 
ngân hàng dối với dự án thuộc danh mục phân loại xanh, Bộ Kế hoạch vả Đầu 
tư chủ tri, phoi hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng, trình 
Thủ tướng Chính phù xem xét quyết định hỗ trợ lãi suất đổi với dự án thuộc 
danh mục phân loại xanh sau khỉ kết thúc hợp đồng vay vốn trung, dài hạn tại 
các tổ chửc tín dụng, chi nhánh ngân hảng nước ngoải tại Việt Nam để thực 
hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Điều 157. Trái phiếu xanh

1. Trái phiếu xanh là trái phiếu do Chinh phủ, chính quyền địa phương, 
doanh nghiệp phát hành để huy động vốn cho dự án thuộc danh mục phân loại 
xanh quy định tại Điều 154 Nghị định này.

2. Việc phát hành trái phiểu xanh thực hiện theo quy định của pháp luật 
về phát hành trái phiêu, Luật Bảo vệ môi trường và quy định tại Nghị định này.

3. Nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu xanh phài được sử dụng để 
thực hỉện dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại khoán 2 Điều 
150 Luật Bảo vệ môi trưởng.

4. Căn cứ quy định dự án thuộc danh mục phân loại xanh tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 154 Nghị định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dần phân loại 
dự án thuộc danh mục phân loạt xanh để tổng hợp trong danh mục đầu tư công 
kill xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm 
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làm căn cú để Chính phủ, chinh quyền địa phương lựa chọn khi phát bảnh trái 
phiếu xanh.

5. Chủ thể phát hành trái phiếu xanh cỏ trách nhiệm cung cấp, công bố 
thông tin theo quy định của pháp luật vể phát hành trái phiếu và cung cap thông 
tin theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Diều này.

6. Định kỳ hàng năm đến thời gian trái phiếu đáo hạn, chù thể phát hành 
trái phiếu xanh thực hiện công bố, cung cấp thông tin đánh giá tác động cúa dự 
án sử dụng nguồn vốn từ ttái phiếu xanh đen môi trường như sau:

a) Nội dung cung cấp thông tin bao gồm quyết định phê duyệt kết quả 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (néu có), giấy phép môi trường 
(nểu có); thông tin về kết quà đánh giá các lợi ích môi trường của dự án sù dụng 
vốn trái phiêu xanh quy định tại khoán 2 Điều 150 Luật Báo vệ môi trường và 
khoản 2 Điều 154 Nghị định nảy;

b) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh thực hiện công bổ thông tin 
iheo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và nội dung 
quy định tại đièm a khoản này;

c) Chủ dự án đầu tư sử dụng nguôn von trái phiêu xanh do Chính phủ, 
chính quyền địa phương phát hành có trách nhiệm cung cấp thông tin theo nội 
dung quy định tại điểm a khoản này cho Kho bạc Nhà nước (đối với trái phiếu 
xanh do Chính phủ phát hành), ủy ban nhân dân cấp tính (đối với trái phiếu 
xanh do chính quyền địa phương phát hành) để công bố trên trang thông tin 
điện tử của Kho bạc Nhà nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

7. Che độ công bố thông tin, báo cáo tình hình quản lý, giải ngân nguồn 
vốn huy động từ phát hành trái phiếu xanh thực hiện như sau:

a) Chù the phát hành trái phiếu là doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo, 
công bô thông tin về tình hỉnh quàn lý, giải ngân nguôn vôn huy động từ phát hành 
trái phiêu xanh theo quy định cùa pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

b) Định ky hàng năm, Kho bạc Nhà nước, ủy ban nhân dân cấp tinh công 
bô thông tin vê tình hỉnh giãi ngân cho các dự án thuộc danh mục phân loại 
xanh sứ dụng nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu xanh do Chính phù, 
chính quyên địa phương phát hành trôn trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà 
nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

8. Chú thê phát hành trái phiếu xanh, nhà đẩu tư trái phiếu xanh được 
hưởng các chính sách ưu đài sau:

a) Được hưởng các ưu đài giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá 
dịch vụ trong lỉnh vực chứng khoán vả chính sách hỗ trợ, ưu dãi khác theo quy 
định cúa pháp luật;
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b) Dự án dầu tư công sử dựng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu xanh do 
Chính phù, chính quyền địa phương phát hành được ưu tiền bố trí đù vốn theo 
tiến độ thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Điều 158. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trưímg Việt Nam

1. Vốn chủ sở hừu bao gồm:

a) Vốn điểu lệ tối thiêu của Quỷ là 3.Ơ00 tỷ đồng được hình thành từ các 
nguồn sau: vốn diêu lệ đã được ngân sách nhà nước cấp và quỹ đẩu tư phát triền 
trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; bổ sung từ quỹ dầu tư phát triển; 
ngân sách nhà nước cấp từ nguồn đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Việc thay đổi vẻn điều lệ của Quỳ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ 
tướng Chính phú quyết định.

b) Quỳ đau tư phát triền;

c) Vôn khác thuộc sờ hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật.

2. Vốn khác gồm: các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác 
đầu tư cùa tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bào vệ môi 
trường và ứng phó với biển đổi khí hậu; vốn hoạt động của Quỳ đã được cơ 
quan có thâm quyền cap trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hảnh; các 
nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định về tồ chức và hoạt động, cơ chế tài 
chinh đối với Quỹ Bão vệ môi trường Việt Nam.

Điều 159. Nguồn vốn hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh

1. Vốn chù sở hữu bao gồm:

a) Vôn điêu lệ toi thiêu cùa Quỹ là 30 tỹ đồng. Đoi với các quỳ đang hoạt 
động có mức vổn điều lệ thấp hơn 30 tỷ đồng, phải có lộ trình táng vốn điều lệ 
trong thời hạn không quá 05 năm, ke từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành. Vôn điều lệ cùa Quỷ được hình thành từ các nguồn sau: vốn điểu lệ đà 
được ngân sách nhà nước cấp và quỹ đầu tư phát triển trước ngày Nghị định 
này cỏ hiệu lực thi hành; bổ sung từ quỳ đầu tư phát triển; ngàn sách nhà nước 
cấp từ nguồn đầu tư công theo quy dịhh cúa pháp luật.

Việc thay đôi vốn điểu lệ cùa quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh do Chù tịch 
ủy ban nhân dân cấp tình quyết định.

b) Quỹ đầu tư phát triển;

c) Vòn khác thuộc sỡ hữu của Quỳ theo quy định cùa pháp luật.

2. Vốn khác gồm: Các khoản tài trự, hồ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác 
đâu tư cũ a lố chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lình vực bảo vệ môi 

ch ván bản luật I
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trường vả ứng phó với biến đổi khí hậu; vốn hoạt động của Quỹ đã được cơ 
quan có thẳm quyền cấp trước ngày Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành; cảc 
nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch ửy ban nhân dân cấp tinh quyết định về tổ chức và hoạt động, 
cơ che tài chính đối với quỷ bào vệ môi trường cấp tinh.

Chưoiìg XII
ỌƯẢN LÝ NHÀ NƯỚC, THANH TRA, KIẾM TRA VÀ CUNG CẤP 

DỊCH VỤ CÔNG TRựC TUYỀN VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mục 1
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VE BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Diều 160. Trách nhiệm của các bộ, CO' quan ngang bộ trong thực hiện 
nhiệm vụ quân lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Bộ, CƯ quan ngang bộ chủ tri, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quàn lý 
nhả nước ve bào vệ môi trường được giao theo quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường và Nghị định này, cụ thê như sau:

1. Trách nhiệm chung quản lý nhà nước về bào vệ môi trường cùa các bộ, 
cơ quan ngang bộ:

a) Chủ tri xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các 
quy chuân kỹ thuật, hướng dẫn kỳ’ thuật về tái sừ dụng, tái che và sử dụng chât 
thải làm nguyên liệu, vật liệu cho hoạt động sàn xuât, kinh doanh, dịch vụ thuộc 
phạm VI quản lý cùa ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; chù trì xây 
dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường thuộc 
phạm vi quản lý cua ngành, lĩnh vực theo phân công cùa cơ quan có thâm 
quyền; phối hợp xây dựng, hưởng dần và tổ chức thực hiện văn bàn quy phạm 
pháp luật vê bảo vệ môi trường, tiêu chuấn, quy chuân kỳ thuật môi trường 
quốc gia, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường;

b) Hướng dần, xây dựng năng lực và tổ chức thực hiện phòng ngừa, cảnh 
báo nguy cơ, ứng phó sự cố môi trường; tổ chức thực hiện tái sử dụng, tái chê 
chất thài, bảo vệ môi trường đổi với chat ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị cỏ chứa chất ô nhiễm khó phân 
hũy thuộc phạm vi quàn lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật;

c) Tô chức kiêm tra việc thực hiện văn bản pháp luật được giao chú trì xây 
dưng, ban hành theo quy định tại Luật Bào vệ mói trường và Nghị định này trong 
hoạt động kiêm tra thuộc phạm vi quản lý cùa ngành, lĩnh vực; phoi hợp kiêm 
tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy đinh của pháp luật;

d) Thực hiện lồng ghép và tổ chức thực hiện nội dung kinh tế tuần hoàn, 
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đẩu tư phát triển vốn tự nhiên trong chiến tược, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, đề án phát triển thuộc phạm vi quản lý của ngảnh, lĩnh vực theo quy định 
của pháp luật; long ghép yêu cầu về bảo vệ mòi trường trong chiến lược, quy 
hoạch, hoạt động đầu tư thuộc phạm vi quăn lý ngành, lình vực;

đ) Tổ chức quan trắc mỏi trường phúc vụ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy 
định của pháp luật; xây dựng hoặc phối hợp xây dtmg cơ sở dữ liệu về mới 
trường theo thâm quyên và tích hợp vào cơ sở dừ liệu mòi trưởng quốc gia;

e) Đầu tư, xây dựng, quân lý, vận hành, cung cấp, cập nhật thông tin môi 
trường, cơ sở dữ liệu môi trường thuộc phạm vi quán lý cùa ngành, lình vực 
theo quy định cùa pháp luật;

g) Tổ chức truyền thông, phũ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về 
bào vệ mòi trường thuộc phạm vi quàn lý của ngành, lình vực;

h) Tổ chức thực hiện hội nhập vả hợp tác quốc tế về báo vệ mõi trường, 
lông ghép yêu câu bào vệ môi trường trong cảc hiệp định, thỏa thuận thưưng 
mạỉ quốc tế thuộc phạm vi quản lý cúa ngành, lĩnh vực;

i) Phổi hợp lập, triển khai thực hiện ke hoạch quản lý chat lượng mỏi 
trường nước mặt, không khí, kế hoạch xừ lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô 
nhiễm môi trường đất theo quy định cùa pháp luật;

k) Các nhiệm VỊI khác theo quy định cùa Luật Bão vệ môi trưởng và Nghị 
định nảy.

2. Trách nhiệm cụ thể quản lý nhà nước về bào vệ môi trường cùa một số 
bộ, cơ quan ngang bộ:

a) Bộ Công Thương chi đạo phút triển ngành công nghiệp môi trường; 
phôi hợp tồ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường ương hoạt động 
quản lý hỏa chẩt, xuất khẩu, nhập khau, săn xuất, kinh doanh, sử dụng chất ô 
nhiễm khó phân hừy vả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, 
thiết bị cỏ chứa chất ờ nhỉềm khỏ phân hùy theo quy định cùa pháp luật;

b) Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng, ban hành theo thẩm quyền vả hướng 
dẫn thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỷ thuật về thiết kế hệ thống thu gom chất 
thải rắn phù hợp với việc phân loại chất thải rắn tại nguồn của khu tning tâm 
thương mại kêt hợp với cán hộ, chung cư kết hợp với văn phòng, lổ hợp công 
trình cao tầng có chửc nãng hỗn hợp; hướng dần ve công trình hạ tầng kỷ thuật 
thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

c) Bộ Nông nghiệp vá Phát triển nòng thôn lổ chức xây dựng, ban hành 
theo thấm quyền và hướng dần thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỷ thuật; chi 
đạo, tỏ chức quân lý bùn nạo vét từ kênh, mương vả câng trình thủy lợi đảp 
ứng yêu cầu về bào vệ môi mường; hướng dẫn việc thu gom, xứ lý chất thải 



192

chăn nuôi, phụ phẩm nòng nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác; xây dimệ, 
ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tô chức thực hiện cơ chế, 
chính sách phát triển nông thôn gan với bão vệ môi trường, ứng phó với biến 
đôi khí hậu; tồ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vụ quản 
lý ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật;

d) Bộ Giao thòng vận tài xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
vê chât lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao 
thông vận tải theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, to chúc thục hiện hoạt động 
nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước dường thủy nội địa theo quy 
định của pháp luật; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức 
thực hiện cơ chế, chính sách chuyển đổi, loại bó phương tiện giao thông sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ỏ nhiễm môi trường; tổ 
chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo 
vệ tâng ô-dôn trong hoạt động hàng hài, hàng không theo các điêu ước quôc tê 
mà Việt Nam là thành viên và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý;

đ) Bộ Y tế hướng dẫn, tô chức triển khai thực hiện pháp luật về quàn lý 
chất thãi, bảo vệ môi trường trong khuôn viên bệnh viện và cơ sờ y tế; bảo vệ 
môi trường trong phỏng, chống dịch bệnh; quy định vê mai táng, hòa táng người 
chêt do dịch bệnh nguy hiểm; hướng dẫn, tồ chức thực hiện nội dung kiểm soát 
tác động của ò nhiễm môi trưởng đến sức khoe con người theo quy định của 
pháp luật; hướng dẫn, thu thập thông tin, xây dựng cơ sờ dữ liệu và báo cáo về 
sử dụng hỏa chât, chê phâm diệt còn trùng, diệt khuân dùng trong gia dụng và 
y tê theo quy định cùa pháp luật; tô chức thực hiện chương trinh quan trãc môi 
trường phục vụ quàn lý ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật;

e) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện quy định về bảo vệ 
môi trường trong hoạt động văn hoá, thê thao và du lịch; phát triển cơ sờ lưu 
trú du lịch và dịch vụ du lịch thân thiện môi trường;

g) Bộ Khoa học và Công nghệ tham định quy chuẩn kỹ thuật môi trường, 
công bô tiêu chuân quốc gia về môi trường theo quy định của pháp luật về tiêu 
chuân và quy chuân kỳ thuật và pháp luật về bảo vệ môi trường; phôi hợp xây 
dựng, ban hành và thực hiện hướng dần kỷ thuật hiện có tôt nhât theo quy đmh 
cùa pháp luật; tô chức thực hiện chương trinh quan trẳc môi trường phục vụ 
quàn lý ngành, lĩnh vực theo quy định cùa pháp luật;

h) Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lồng ghép nội dung kiên thức về môi 
trường, bảo vệ môi trường trong xây dựng, thực hiện chương trinh giáo dục, 
đào tạo các câp bậc học và trình độ đào tạo; phát triển nguồn nhân lực báo vệ 
mòi trường theo quy định cùa pháp luật; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 
vê bào vệ môi trường trong trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo;

1) Bộ rài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thảm quyền ban 
hành các quy định về quản lý và sử dụng tiền ký quỷ bảo vệ môi trường, thành
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lập thị trường các-bon trong nước, cơ chế quàn lý tài chính đối với quỹ bảo vệ 
môi trường, mua sắm xanh theo quy định của pháp luật; tảng hợp, trình cơ quan 
có thâm quyền phân bổ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho hoạt 
động bảo vệ mòi trường theo quy định của pháp luật; tồ chức thực hiện chính 
sách, phảp luật về bảo vệ mỏi trường trong lĩnh vực hải quan;

k) Bộ Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, trình cơ quan có thẩm quyền phân bồ 
nguôn vôn đẩu tư phát triên bao đàm yêu câu, mục tiêu, nhiệm vụ vả giải pháp, 
nguồn lực bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xà hội và bào vệ môi trường theo quy 
định cùa pháp luật; xây dựng, ban hành hoặc trinh cơ quan có thẩm quyền ban 
hành cơ chế, chinh sách về mua sam xanh;

l) Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam hướng dần, tổ chức thực hiện chính sách 
quàn lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng xanh; khuyến khích 
tài trợ cho vay ưu đài đối với dự án được cấp tín dụng xanh theo quy định cùa 
pháp luật.

Điều 161. Trách nhiệm tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, 
tồ chức chính trị - xã hội - nghê nghiệp, to chức xã hội - nghê nghiệp tham 
gia bảo vệ môi trường

1. Cơ quan quản lý nhà nước về bào vệ môi ưường các cấp có trách nhiệm 
tạo điều kiện để tổ chức chính tri - xà hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tồ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện các quyền quy định tại khoản 2 Điều 
158 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Ngoải quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan quàn lý nhà nước về bào 
vệ mòi trường các cẩp xem xét, tạo điều kiện cho các tố chức chính trị - xã hội 
thực hiện các quyền trong báo vệ môi trường sau:

a) Tiếp cận nguồn lực về tài chính trong sừ dựng nguồn kinh phí sự nghiệp 
môi trường;

b) Bồi dương nâng cao kiến thức pháp luật về bào vệ môi trường cho các 
tồ chức chính trị - xã hội.

Mục 2
THANH TRA, KIẾM TRA VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 162. Hoạt động thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường

1. Hoạt động thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường được thực hiện 
theo quy định cúa pháp luật về thanh tra và các quy định ổặc thù trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường tại khoàn 2 và khoản 3 Điều này.

2. Hoạt động thanh tra thường xuycn về bảo vệ môi trường là việc tổ chức 
thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một tổ chức, cá 
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nhân trong thời gian 03 năm liên tiếp nhằm phòng ngừa, phảt hiện và xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật; giúp tô chức, cá nhân thực hiện đúng quy định cùa 
pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hoạt động thanh tra thường xuyên do cơ quan được giao thực hiện chức 
nàng thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tẻ chức thực hiện theo yêu 
cầu của thù trường cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên 
trực tiếp vả bảo đảm các yêu cẩu, nội dung sau:

a) Dổi tượng thanh ưa thưởng xuyên là các tổ chức, cả nhân có hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
nguy cơ gây 0 nhiễm mỏi trường ớ mức I, Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này, đồng thời thuộc trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần 
theo quy định của pháp luật về xữ lý vi phạm hành chính;

b) Hoạt động thanh ưa thường xuyên phải được lập kế hoạch trong thời 
gian 03 nãm liên tiếp hoặc ngắn hưn do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền quyết định. Kế hoạch thanh tra thường xuyên được lồng ghép 
trong quá trình xầy dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ 
môi trường; bảo đảm không chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiêm tra theo 
kế hoạch của Bộ Tài nguyên và MÔI trường, ủy ban nhân dân cấp tinh;

c) Việc thành lập, tổ chức triển khai đoàn thanh tra thường xuyên được 
thực hiện như đối VỚI hoạt động thanh tra theo kế hoạch theo quy định cứa pháp 
luật về thanh tra.

3. Thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định 
của pháp luât về thanh tra; trường hựp không công bố trước quyết định thành 
lập đoàn thanh tra theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 160 Luật Bảo vệ môi 
trường thì được thực hiện như sau:

a) Không công bố trước quyết định thành lập dữàn thanh tra khi cố căn cứ 
cho rằng việc công bố trước dãn tới đối tượng thanh ưa che giấu, tẩu tán tài 
liệu, chứng cử liên quan đen hành vì vi phạm pháp luật, làm giảm hiệu quả hoạt 
động của đoàn thanh tra hoặc theo yêu cầu cùa người ra quyểt định thanh tra;

b) Sau khi xuất trình quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh ưa được quyển 
tiếp cận ngay khu vực phát sinh chất thải, khu vực có công trình, thiết bị thu gom, 
xử lý nước thủi, khí thải và điểm xá thải vả các khu vực khác trong phạm vi quyết 
định thanh tra đề triển khai các hoạt động thanh tra theo thẩm quyền;

c) Trường hợp đoi tượng thanh tra cỏ hành vi không hợp tác hoặc càn trở 
hoạt động thanh tra đột xuẩt, trường đoàn thanh tra phái hợp với lực lượng 
Công an nhân dân hoặc ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng các biện pháp nghiệp 
vụ theo quy định để tiếp cận hiện trường phục vụ hoạt động thanh tra và lập 
biên bản vụ việc;
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(1) Người đại diện theo pháp luật cùa tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ký 
các bièn bàn lảm việc, biên bản lấy mẫu môi trường; trường hợp người đại diện 
theo pháp luật không có mặt, đại diện tô chức, cá nhân được thanh tra có mật 
tại hiện trường có trách nhiệm ký’ biên bản. Trường hợp không cớ đại diện của 
tổ chức, cá nhân được thanh tra hoặc dại diện tổ chức, cá nhân được thanh tra 
khỏng ký biên bản thì đề nghị đại diện ủy ban nhân dân cấp xà hoặc đại diện 
Công an cẩp xâ ký biên bàn với vai trò người chứng kiến;

đ) Sau khi đã thực hiện các hoạt động để bảo đám đói tượng thanh tra 
không tẩu tán tài liệu, chứng cử liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, làm 
giảm hiệu quá hoạt động cùa đoàn thanh tra, trong thời hạn không quá 03 ngày, 
trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức công bố quyết định thanh tra, trừ 
trường hợp đại diện theo pháp luật của đoi tượng thanh tra không có mặt theo 
yêu cầu. Trình tự, thủ tục công bố quyết định thanh tra được thực hiện theo 
pháp luật về thanh tra;

e) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện cần thiết để đoàn thanh tra 
thi hành nhiệm vụ khi đã xuất trình quyết định thanh tra; tùy theo mức độ, bị xử 
lý vi phạm khi cỏ các hành vi càn trở hoạt động của đoàn thanh tra đột xuất;

g) Thành viên đoàn thanh tra, công chức, viên chức có liên quan không 
được công bổ, cung cấp thông tin về quà trình đề xuất, ban hành quyết định 
thanh tra dột xuất, xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, chuẩn bị 
công bố quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra đối với trường hợp quy 
định khoản này.

Điều 163. Kiếm tra việc chấp hành pháp luật về bão vệ môi trường

1. Trách nhiệm, hỉnh thức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bào vệ 
môi trường dược quy dịnh như sau:

a) Cơ quan có thâm quyền quy định tại khoản 1 Điêu 160 Luật Bảo vệ mỏi 
trường có trách nhiệm tổ chức và chì đạo thực hiện kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về bào vệ môi trường đổi với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;

b) Hinh thức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bào vệ môi trường gồm: 
kiềm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất.

Hoạt động kiểm tra định kị’ được thực hiện theo kế hoạch do cơ quan có 
thẩm quyển phê duyệt.

Hoạt động kiểm tra đột xuất cùa cơ quan quản lý nhà nước vể báo vệ môi 
trưởng được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Diều 160 Luật Bảo vệ 
môi trường. Không báo trước quyêt định thành lập doàn kiêm tra khi có căn cứ 
cho rằng việc bảo trước dần tới đổi tượng kiềm tra tẩư tán tài liệu, chứng cứ 
liên quan đến hành vi vi phạrn pháp luật, làm giảm hiệu quà hoạt dộng của đoàn 
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kiểm tra hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chổng tội phạm về môi trường tiến hành hoạt 
động kiểm tra đột xuất khi có cãn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 160 
Luật Bảo vệ môi trường.

2. Thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 
được quy định như sau:

a) Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiếm tra đột 
xuất không báo trước theo quy định tại điêm a khoán 3 Điều 160 Luật Bào vệ 
môi trường;

b) Thủ trưởng cơ quan cỏ chức năng kiểm tta việc chấp hành pháp luật về 
bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thảnh lập đoàn 
kiểm tra chấp hành pháp luật về bão vệ môi trường, trừ trường hợp quy định tại 
điểm a khoản này;

c) Thủ trường cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
báo vệ môi trường trực thuộc Bộ Quốc phòng thành lập và tổ chức đoàn kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật về bão vệ môi trường đổi với dự án đẩu tư, cơ sờ 
thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng;

d) Thù trường cơ quan có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Công an thành lập và tổ chức đoàn kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, CO' sở thuộc 
bí mật nhà nước về an ninh;

đ) Thù trưởng cơ quan Công an, đơn vị Cành sát phòng, chống tội phạm 
về môi trường có thẩm quyền thành lập và tổ chức đoản kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật vồ bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định này và pháp 
luật vê cảnh sát phòng, chông tội phạm về môi trường, trừ các trường hợp kiểm 
tra quy định tạỉ diểm d khoản này;

e) Chù tịch ùy ban nhân dan cấp tỉnh, cấp huyện thành lập đoàn kiếm tra 
đột xuât không báo trước theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 160 Luật Bảo 
vệ môi trường;

g) Thù trưởng cơ quan có chức năng kiếm tra việc chẩp hành pháp luật về 
bảo vệ môi trường của ửy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập đoàn 
kiêm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn, trừ trường 
hụp quy định tại điểm e khoản này;

h) Chủ tịch Úy ban nhân dần cấp xã thành lập và tổ chức kiểm tra việc 
châp hành pháp luật về bảo vệ mối trường đối với hộ gia đình, cá nhân và đối 
tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường trên địa bàn.
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3. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ được quy định như 
sau:

a) Bộ tnrửng Bộ Tải nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật về bảo vệ mô í trường cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Bộ trường Bộ Qưỗc phòng phê duyệt kể hoạch kiểm ưa việc chẩp hành 
pháp luật vể bào vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà 
nước về quốc phòng;

c) Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật 
nhá nước về an ninh;

d) Chù tịch ùy ban nhân dãn cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc 
châp hành pháp luật về bào vệ mâi trường cùa các cơ quan có chức năng kiếm 
tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trực thuộc ủy ban nhân dân 
cấp tinh;

đ) Chủ lịch ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch kiềm tra việc 
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan có chức năng kiềm 
tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trực thuộc ủy ban nhân dân 
cấp huyện vả cùa ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Ke hoạch kiềm tra việc chấp hành pháp luật về bào vệ môi trường được 
lồng ghép trong quá trình xây dựng và phê duyệt kể hoạch thanh tra về bảo vệ 
môi trường; bảo đàm không chồng chéo với kế hoạch thanh tra, giừa kế hoạch 
kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kể hoạch kiểm tra của Uy ban 
nhân dàn cấp tinh; trừ trường hợp kiểm tra, thanh tra đột xuất quy định tại khoản 
3 Điều 162 Nghị định này vả điểm b khoản 1 Điều nảy.

5. Trình tự, thù tục kiểm tra việc chấp hảnh pháp luật về bào vệ môi trường 
được quy dinh như sau:

a) Bộ trường, Chù tịch ủy ban nhân dân cảc cấp quy định tại khoản 1 Điều 
160 Luật Bảo vệ môi trưởng hoặc Thú trường cư quan, người có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật ban hành quyểt định kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về bào vệ môi trường;

b) Quyết định kiểm ưa phải ghi rò những nội dung chính sau: ngày, tháng, 
nãm ban hành quyết định kiêm tra; căn cứ ban hành quyét định kiểm tra; hình 
thức kiểm tra (ghi rò kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất); họ, lên cá nhân, 
tên tổ chức, dại diện hộ gia đình; địa điểm kiểm tra; họ, tên, chức vụ cùa Trường 
đoàn vả thành Viên đoàn kiểm tra; họ, tên, chức vụ của người ban hành quyết 
định kiếm tra; nội dung kiểm tra, thời hạn kiểm tra.
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Khi xét thẩy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, 
kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận thỉ Trưởng đoàn kiểm ưa đề nghị người 
ra quyết đinh kiềm tra quyết định trưng cầu tổ chức có chức nâng để giám định, 
kiểm định, quan trắc, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Việc trưng cầu giám 
định phái bang văn bản, trong đó ghi rò yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, 
cơ quan, tồ chức giám định hoặc ghi ngay tại quyêt định kiêm tra quy định tại 
khoản này. Tổ chức giám định, kiểm định, quan trắc, đo đạc và phân tích mầu 
môi trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính chính xác, khách quan, 
kịp thời cùa kết quà giám định do mình thực hiện;

c) Thành phần đoản kiểm tra:

Thành phần đoàn kiểm tra cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân 
dân cấp tình, ửy ban nhân dân cấp huyện gồm: cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc cơ quan ra quyét định kiểm tra; các chuyên gia ưong trường hợp cần thiêt 
và thành phần khác do người cỏ thẩm quyền thành lập đoàn kiêm tra quyết 
định; đại diện cơ quan phối hợp nơi tiến hành kiểm ưa, đại diện lực lượng Cảnh 
sát phỏng, chổng tội phạm về môi trường, đại diện của các cơ quan chuyên môn 
cùng cấp thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan đen nội dung, đối tượng kiểm ưa, 
trừ trường hợp kiểm ưa đột xuất hoặc các cơ quan này có vãn bàn về việc không 
cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra. Các cơ quan chuyên môn cùng câp thuộc 
ngành, lĩnh vực có liên quan phái cử đại diện tham gia đoàn kiêm tra, thanh tra 
việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường khi có đề nghị của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, trường hợp không cử được cán bộ thì trong thời hạn 03 
ngày, kê từ ngày nhận được đề nghị phải có vãn bản ưà lởi.

Thành phần đoản kiểm tra cùa Uy ban nhân dân câp xà gồm: cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc cơ quan ra quyết định kiểm tra, đại diện cơ quan chuyên 
môn về bảo vệ môi trường cấp trên và thành phần khác do Chù tịch Uy ban 
nhân dân cấp xã quyết định.

Thành phần đoàn kiểm tra của lực lượng Cành sát phòng, chống tội phạm 
về môi trường do Thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm đ 
khoản 2 Điều này quyết định; mời đại diện cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi 
trường cùng cấp tham gia. Cơ quan chuyên môn về bào vệ môi trường có trách 
nhiệm cử cán bộ phối hợp tham gia đoàn kiêm tra khi nhận được đề nghị của lực 
lượng Cảnh sát phòng, chông tội phạm về môi trường về việc triên khai đoàn 
kiểm tra, trường hợp không cử cán bộ tham gia thì phải kịp thời có văn bản trả 
lời lực lượng Cành sát phòng, chông tội phạm vô môi trường. Thành phẩn phiên 
làm việc đầu tiên cùa đoàn kiêm ưa do Trưởng <ioàn kiêm ưa quyêt định.

Các thành viên đoàn kiểm ưa theo quy định tại khoản này không tham gĩa 
phải cỏ văn bản báo cáo Trường đoàn kiêm tra;

d) Nội dung kiêm tra:

Kiềm tra việc chấp hành pháp luật về bào vệ môi trường theo yêu cầu của 
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công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; kiềm tra các hoạt động có liên 
quan đến dấu hiệu hoạt dộng phạm tội, vi phạm pháp luật có liên quan đến tội 
phạm mòi trường; hoạt động liên quan đến nội dung tố giác, tin báo vê tội phạm, 
kiến nghị khời tồ hoặc cỏ tin báo, phản ánh vê vi phạm pháp luật liên quan đên 
tội phạm môi trường;

đ) Thời hạn kiểm tra:

Thời hạn một cuộc kiểm tra đối với một tổ chức, hộ gia dinh, cá nhân tối 
đa không quá 07 ngày, kể từ ngày bat đau tiến hành kiểm tra tại nơi được kiểm 
tra. Trường hợp vụ việc phức tạp, phạm vi kiểm tra rộng, thời hạn kiểm tra Là 
15 ngày, kể từ ngày bắt đầu tiến hành kiềm tra. Thời hạn kiểm tra không bao 
gồm thời gian phân tích, giám định, kiểm định mẫu môi trường (nếu có).

Mầu quyết định thành lập đoàn kiểm tra do Bộ Tài nguyên và Môi trưởng 
quy định;

e) Quyết định kiểm tra phái được gửi cho dối tượng kiểm tra chậm nhất 
05 ngày, kề từ ngày ban hành, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất không báo trước 
theo quy định tại điểm a khoàn 3 Điều 160 Luật Bảo vệ mỏi trường, pháp luật 
về cành sát phòng, chống tội phạm về môi trường và pháp luật khác có liên 
quan. Trưởng đoàn kiêm tra phải tiên hành kiêm tra chậm nhât 10 ngày, kê từ 
ngày ban hành quyết định kiểm tra;

g) Trong trường hợp kiểm tra đột xuất không báo trước, sau khi xuất trinh 
quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiếm tra được quyền tiếp cận ngay khu vực 
phát sinh chất thải, khu vực có công trình, thiết bị thu gom, xử lý nước thải, khí 
thải và điểm xả thâi và các khu vực khác trong phạm vi quyết định kiểm tra đề 
triển khai các hoạt động kiêm tra theo thâm quyên. Tô chức, hộ gia đình, cá 
nhân là đối tượng kiểm tra phải cừ người đại diện có mặt ngay đề làm việc với 
Đoàn kiểm tra, chấp hành các yêu cầu của Đoàn kiểm ưa đế bảo đàm việc kiểm 
tra được thực hiện theo đúng nội dung, yêu cầu, trinh tự, thủ tục được quy định 
trong các văn bàn quy phạm pháp luật và trong quyèt định kiểm tra.

Trường hợp đối tượng kiểm ưa có hành vi không hợp tác hoặc càn trờ hoạt 
động kiểm tra đột xuất, Trưởng đoàn kiêm tra phối hợp với lực lượng Công an 
nhân dân hoặc ủy ban nhân dân cap xã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy 
định đê tiếp cận hiện trường phục vụ hoạt động kiểm tra và lập biên bàn vụ việc.

Người đại diện theo pháp luật cùa tố chức, hộ gia đình, cá nhân được kiểm 
tra có trách nhiệm ký các bièn bản làm việc, biên bàn lấy mầu môi trường, 
trường hợp người đại diện theo pháp luật không có mặt, đại diện của tô chức, 
hộ gia đình, cá nhân có mặt tại hiện trường có trách nhiệm ký biên bàn. Trường 
hợp không có đại diện cùa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc đại diện cùa tô 
chức, hộ gia đinh, cá nhân không kỷ biên bân thì đê nghị đại diện Lỉy ban nhân 
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dân cấp xâ hoặc đại diện Công an xã ký biên bàn với vai trò người chứng kiến;

h) Việc kiềm tra phải được lập thành biên bản cỏ Trường đoản kiếm tra, 
đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. đóng dấu theo quy định của pháp luật, 
đại diện hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra ký, ghi rõ họ tên;

i) Trong quả trình kiêm tra, cãn cứ tình hình thực te, Trưởng đoàn kiểm 
tra đề xuất Thù trưởng cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định kiềm tra 
ban hành theo thấm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền tổ chức thanh 
tra đột xuất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra theo quy định 
tại khoản 3 Điều 162 Nghị định này.

6. Xử lý kết quả kiềm tra:

a) Trong quá (rình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường của tổ chức, hộ gia dinh, cá nhân, người có thẩm quyền đang thi 
hành công vụ có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính vả chuyển người 
có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xừ lý vi phạm 
hành chính;

b) Kết quả kiểm tra phải được Thủ trường, người có thẩm quyền ra quyết 
định kiềm tra thông báo bằng vãn bản và phải gùi cho tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân được kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời hạn thông báo 
kêt quả kiêm tra tôi đa là 15 ngày, kê từ ngày kêt thúc hoạt động kiêm tra và có 
kết quà phân tích mẩu môi trường (nếu có) đổi với trường hợp không thuộc quy 
định tại diem a khoăn này hoặc tổi đa 15 ngày, ke từ ngày người có thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính quyết định việc xừ lý vi phạm theo quy định của 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối vời trường hợp quy định tại điềm a 
khoán này;

c) Thông háo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bão vệ môi 
trường phải được gửi về cơ quan chuyền môn về bảo vệ môi trường cùng cấp, 
trừ kết quá kiềm tra việc châp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối VỚI các 
dự án, cơ sở thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước vê quôc phòng, an ninh;

7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy đinh về một số 
đặc thù trong trình tự, thủ tục triển khai đoản kiểm ưa về báo vệ môi trường đổi 
với các dự án, cơ sở thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Điều 164. Co chế phối họp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra

1. Việc kiêm tra, thanh tra và xư phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bào vệ môi trường phải báo đăm nguyên tắc không chồng chéo, không làm ảnh 
hường đên hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ binh thường của tồ chức, 
cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 160 Luật Bảo vệ môi trường và các quy 
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định tại Điều 162 và Điều 163 Nghị định này.

2. Bộ Tài nguyên và Mòi trường thông nhàt chi đạo và tô chức thực hiện 
kiêm tra, thanh tra vê bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, bào đàm cơ chê 
phối hợp giữa các lực lượng thanh tra, kiểm tra thòng qua các nội dung sau đây:

a) Hướng dần, định hướng úy ban nhân dân cấp tinh lập, phê duyệt tồ 
chức thực hiện kế hoạch kiểm ưa, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 
môi trường; hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, thanh tra 
và xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trừ hoạt động 
kiểm tra, thanh ưa đối với dự án đầu tư, cơ sờ thuộc bí mật nhà nước về quốc 
phòng, an ninh;

b) Phối hợp và chi đạo cơ quan quàn lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
các cấp phối hợp với lực lượng Công an nhân dân trong phát hiện, ngăn chặn, 
đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; 
cung cấp thông tin kịp thời các dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường cùa cá nhân, tồ chức cho lực lượng Công an nhân dân theo quy định của 
pháp luật; cung cấp thông tin về kể hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi 
trường cho lực lượng Cành sát phòng, chổng tội phạm về môi trường cùng cấp 
đổ chủ động phối hợp;

c) Chũ tri xữ lý các trường hợp chồng chéo trong hoạt động kiếm ưa. thanh 
tra và xứ lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bão vệ môi trường; tổng hợp, chỉ 
đạo công khai kết quả xừ lý vi phạm pháp luật trong ITnh vực bão vệ môi trường 
theo quy định cùa pháp luật;

d) Chi đạo cơ quan được giao chức nãng thanh ưa, cơ quan cỏ chức nâng 
kiêm ưa việc chấp hành pháp luật về bào vệ môi trường trực thuộc cừ đại diện 
tham gia đoàn kiềm ưa khi nhận dược dề nghị của lực lượng Cảnh sát phòng, 
chông tội phạm về môi trường về việc triền khai đoản kiểm tra; trường hợp 
không cử càn bộ thi phái kịp thời cỏ văn bán trà lời;

đ) Thực hiện trách nhiệm phổi hợp khác theo quy định tại điểm d khoản 2 
Điều 160 Luật Bào vệ môi ưường.

3. Bộ Còng an có trách nhiệm bảo đàm cơ chỗ phối hợp giữa lực lượng 
Cảnh sát phông, chống tội phạm vè môi trường với các lực lượng kiểm tra, 
thanh tra việc chap hành pháp luật về bão vệ môi trường cùa cơ quan nhà nước 
có thấm quyền thông qua cảc nội dung sau đây:

a) Chi dạo lực lượng Cành sát phòng, chổng tội phạm về môi trường tiến 
hành kiểm Ira việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tô chức, 
cá nhân theo quy định tại điẻm b khoán 3 Điểu 160 Luật Bảo vệ môi trường; 
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không kiểm tra các đối tượng thuộc ké hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm do 
Bộ Tài nguyên và Mòi trường, Ùy ban nhân dàn cấp tinh, cấp huyện phê duyệt, 
trừ trường hựp phát hiện dấu hiệu hoạt động phạm tội về bảo vệ môi trường 
hoặc thực hiện theo quy định pháp luật VC tá tụng hình sự hoặc phải ngăn chặn 
ngay hành vi vi phạm pháp luật gày ô nhiễm môi trường đang xảy ra; phối hợp 
với cơ quan khác có chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bão vệ 
môi trường theo quy định tại Nghị định này;

b) Cung cấp, chí đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 
trường cung cấp thông tin về các vi phạm pháp luật ve bảo vệ môi trường của 
các đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra, thanh ưa hằng năm của cơ quan quản 
lý nhà nước về báo vệ môi ưường;

c) Trong quá trình triển khai hoạt động kiểm ưa về bảo vệ môi trường theo 
thẩm quyền, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về mỏi trường phải 
thòng báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cùng 
cấp để phối hợp;

d) Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, lực lượng Cảnh sát phòng, chổng 
tội phạm về môi trường gứi văn bản tồng hợp kết quà kiểm ưa, xừ lý vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường đen cơ quan quàn lý nhà nước về báo vệ môi 
trường cùng cấp đê tông hợp, theo dõi.

4. ủy ban nhàn dân các cấp có trách nhiệm:

a) Chi đạo cơ quan chuyên môn về báo vệ mỏi trường cung cấp thông tin 
kịp thời các dấu hiệu hoạt dộng phạm tội ưong lĩnh vực báo vệ mỏi trường cùa 
cá nhân, tổ chức cho lực lượng Cành sát phòng, chổng tội phạm về môi trường; 
phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trưởng kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật về bào vệ môi trường theo quy định tại Nghị dịnh 
này; cung cấp thông tin về kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bào vệ môi trường 
cho lực lượng Cánh sát phòng, chống tội phạm về mòi trường cùng cấp để chủ 
động phôi hựp;

b) Chi đạo cơ quan được giao chức năng thanh ưa, cơ quan có chức năng 
kiềm ưa việc chấp hành pháp luật về bào vệ môi trường trực thuộc cử đại diện 
tham gia đoàn kiểm ưa khi nhận được đề nghị cùa lực lượng Cảnh sát phòng, 
chống tội phạm về môi trường về việc triển khai đoàn kiểm tra; trường hợp 
không cừ cán bộ thì phải kịp thời có văn bản trả lời;

c) Trước ngày 20 tháng 12 hẳng năm, cơ quan được giao chức năng thanh 
tra, cơ quan cỏ chức nâng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bào vệ môi 
trường các cap gứi báo cáo tong hợp kết quà kiểm tra, xừ lý vi phạm pháp luật 
về bão vệ mòi trường đen cơ quan quàn lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp 
trên dể tong hợp, theo dõi.
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Mục 3
CƯNG CÁP DỊCH VỤ CÔNG TRỤC TUYẾN VÈ MÔI TRƯỜNG

Điều 165. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyển về môi trường

1. Cơ quan nhà nước cỏ trách nhiệm xây dựng, cung cấp, thực hiện các 
dịch vụ công trực tuyến về môi trường theo quy định tại Nghị định này và ke 
hoạch, lộ trình cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm sự kết nối, liên 
thông, tích hợp giữa cồng thông tin một cửa quốc gia và Công dịch vụ còng 
quốc gia. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công về môi 
trường theo hình thức trực tuyên.

2. Các dịch vụ công trực tuyến về môi trường liên quan đến hàng hóa xuất 
khâu, nhập khâu, quá cánh tuân thu các quy định về thủ tục hành chính theo cơ 
chế một cửa quốc gia, cơ chế một cừa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối 
với hàng hóa xuất khau, nhập khẩu, các dịch vụ công trực tuyến khác phải tuân 
thù quỵ định về thực hiện thù tục hành chính trên mỏi trưởng điện từ.

3. Trường hợp trà kết quả giải quyết thú tục hành chinh bằng vãn bản giấy, 
cơ quan giái quyết thú tục hành chính phái số hóa kết quà để lưu trừ tại hệ thống 
thông tin một cửa điện tử theo quy định và liên thông với Công dịch vụ công cùa 
cơ quan cấp trên. Trường hợp trả kết quá giai quyết thù tục hành chính dưới dạng 
điện từ, nếu tổ chức, cá nhân yêu cầu trả kết quà bằng văn bản giấy thì cơ quan 
giải quyết thủ tục hành chính thực hiện chuyển đổi kết quà ra vãn bản giấy theo 
quy đinh cùa Chinh phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Điều 166. Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi 
trường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tô chức xây dựng, thực hiện việc cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thù tục hành chính về môi trường ở trung 
ương và thù tục hành chính thực hiện theo giải pháp cung cấp tập trung theo 
quyết định của Thù tưởng Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng 
Chính phú xác lập yêu cầu và thực hiện kết nổi, liên thông.

2. Uy ban nhàn dân cấp tinh to chửc xây đựng, thực hiện việc cung cấp 
dịch vụ còng trực tuyến đối với thủ tục hành chính về môi trường ờ địa phương, 
trừ thủ tục hành chính thực hiện theo giài pháp cung càp tập trung quy định tại 
khoản 1 Điêu này, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, liên thông với hệ thống cung 
cap dịch vụ công trực tuyến về môi trường của Bộ Tài nguyên và Mỏi trường.

Chương XIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 167. Sửa đổi, bô sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật có liên quan đen bảo vệ môi trưỉmg

1. Sửa dối, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 
27 tháng 11 năm 2013 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cùa

ch vãn bán lu;
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Luật Tài nguyên nước như sau:

a) Sữa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 2 như sau:

“8. Kinh phí tổ chức lấy ỷ kiến do chủ dự ản đầu tư chi trả. Việc lấy ý kiến 
đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong xà nước thài vào 
nguồn nước có ảnh hưởng lớn đến sân xuất, đời sống cùa nhân dân trên địa bàn 
thực hiện theo quy định về tham vấn trong đánh giá tác động môi trường tại 
Luật Báo vệ môi trường và Nghị đinh này”;

b) Sữa đổi, bồ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Giấy phép tài nguyên nước

1. Giấy phcp tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; 
giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sừ dụng nước dưới 
đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biên.

2. Giấy phép tài nguyên nước có các nội dung chỉnh sau:

a) Tên, địa chi của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;

b) Tên, vị trí công trình thăm dò, khai thác nước;

c) Nguồn nước thăm dò, khai thác;

d) Quy mô, còng suất, lưu lượng, thòng số chủ yểu của công trình thăm dò, 
khai thác nước; mục đích sứ dụng đối với giấy phép khai thác, sứ dụng nước;

đ) Chế độ, phương thửc khai thác, sử dụng nước;

e) Thời hạn của giấy phép;

g) Các yêu cầu, điều kiện cụ thề đối với từng trường hợp thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước do cơ quan cấp giấy phép môi trường quy định 
nhàm mục đích bảo vệ nguồn nước, bào đàm quyền và lợi ích hợp pháp của các 
tổ chức, cá nhân khác liên quan;

h) Quyên, nghĩa vụ cùa chú giây phép.”;

c) Sữa đôi, bô sung khoản 2 Điều 20:

“2. Cỏ đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê 
duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên 
nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ diều kiện năng lực theo 
quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thồng tin, số liệu sử dụng đề 
lập đê án, báo cáo phải bảo đám đày đủ, rõ ràng, chinh xác và trung thực.

Phương án thiết kế cônệ trinh hoặc công trinh khai thác tài nguyên nước 
phải phù hợp với quy mô, đôi tượng khai thác và đáp ứng yêu câu bào vệ tài 
nguyên nước.”;
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d) Sửa đối, bổ sung khoản 4 Điều 23:

“4. Các nội dung trong giấy phép không được điều chinh:

a) Nguồn nước khai thác, sử dụng;

b) Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép 
đã được cấp;

Trường hợp cần điều chinh nội dung quy định tại khoản này, chù giấy 
phép phái lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.”;

đ) Thay thế cụm từ tại các điều, khoản, điểm sau đây:

Thay the cụm từ “khai thác, sử dụng tải nguyên nước, xả nước thài vảo 
nguồn nước” bằng cụm từ “khai thác, sir dụng tài nguyên nước” tại Điều 1, tên 
Điều và diêm e khoản 3 Điều 2, khoản 1 Điều 3, Điều 16, khoản 4 Điểu 18, 
điểm d khoán 1 Điều 19, Điều 22, điểm b khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 1 
Điều 27, Điều 35, Điều 36, khoản 4 Điều 44, khoản 4 Điều 45.

Thay thế cụm từ “khai thác, sử dụng nguồn nước liên tinh, xã nước thải 
vào nguồn nước liên tinh” bang cụm từ “khai thác, sử dụng nguồn nước liên 
tỉnh” tại diem b khoản 4 Điều 2.

Thay thể cụm từ “khai thác, sử dụng nước, xá nước thải” bằng cụm từ 
“khai thác, sử dụng nước” tại diêm đ khoản 1 Điều 19;

e) Bãi bõ các điều, khoản, điểm: điểm d khoản 1 Điều 2; điềm b khoản 1 
Điệu 3; khoản 3 Điềụ 16; khoán 2 Điều 19; khoản 3 Điều 20; điểm d khoan 1 
Điều 21; khoán 3 Điểu 23; diểm g và điếm h khoản 1 Điều 28; Điều 33;

g) Bãi bỏ quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chinh giấy phép 
xả nước thài vào nguồn nước tại Điều 35 vả Điều 36.

2. Sửa dồi, bô sung một số điều của Nghị định sổ 67/2018/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2018 cùa Chính phù quy định chi tiết một số điều cùa Luật 
Thủy lợi như sau:

a) Sữa đổi, bô sung điểm a khoản 1 Điều 16 như sau:

“a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, cấp lại, gia hạn, điều 
chinh, đình chi, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, 
khoản 2, khoản 3, khoán 6, khoản 9, khoán 10 Điêu 13 Nghị dịnh này trong 
phạm vi bào vệ công trinh do Bộ quản lý;”;

b) Sừa đôi, bô sung khoản 2 Điêu 18 như sau:

“2. Cơ quan cấp giấy phép quyết định việc thay đổi thời hạn của giấy phép 
trong trường hợp công trình thủy lợi cỏ nguy cơ mất an toàn; hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ công trình ảnh hường đến vận hành công trình.”;

latVĩstnaiTi Ẹ
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c) Sửa đổi, bồ sung khoản 3, khoản 4 Điền 19 nhu sau:

“3. Phạm vi đề nghị cấp phép cho hoạt động.

4. Quy mô, công suất, thông so chủ yểu của các hoạt động đề nghỊ cấp phép.”;

d) Sửa đồi, bỗ sung khoán 2 Điểu 28 như sau:

“2. Bổn vẽ thiết kế thi công bồ sung hoặc dự án đầu tu bổ sung đổi với 
trường bợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép quy định tại khoản 1, khoản 
2, khoản 3, khoản 6 và khoán 10 Điều 13 Nghị định này;”;

đ) Sủa đổi, bẻ sung khoản 3 Điều 29 như sau:

“3. Thời hạn cấp giấy phép gĩa hạn, điều chình nội dung:

a) Đối với hoạt động quy định tại khoản 1, khoán 2. khoản 3, khoản 10 
Điều 13 Nghị định này:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đày đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm dịnh hổ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp 
giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung; trường họp không đủ điều kiện thỉ 
thông báo lý do khổng cấp giấy phép.”;

e) Bãi bỏ các điểu, khoán, điểm sau đây: khoản 5 Điều 3; khoán 4 Điều 
13; khoản 2 Điều 15; điểm c khoản 1 Điều 20; điểm b khoản 2 Điểu 21; Điều 
23; khoản 2 Điều 37.

3. Sửa đồi, bả sung mọt số điều của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2020 cùa Chính phủ quy định về quản lý cát, sõi lỏng sông và 
bão vệ lòng, bờ, bãi sông như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 21 như sau:

“a) Bộ Tải nguyên và Môi trường chấp thuận phương án thực hiện đổi với 
các dự án thuộc thẩm quyên thấm định, phê duyệt báo cáo đánh gĩá tác động 
môi trường của Bộ Tàì nguyên và Mồi trường”;

b) Bãi bỏ khoản 5 Điều 33.

4. Bai bỏ Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 cùa 
Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bó.

5. Bãi bỏ Nghị đinh số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015 của 
Chinh phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

6. Bãi bò Nghị định sổ 18/2015/NĐ-CP ngày 14 thảng 02 năm 2015 cùa 
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trưởng, đánh giá môi trường 
chiên lược, đánh giá tác dộng môi trường và kể hoạch bào vệ môi trường.
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7. Bãi bỏ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phú quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

8. Bãi bỏ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 cùa 
Chính phủ về quản lý chất thải và phe liệu.

9. Bãi bỏ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 
Chinh phù quy định điêu kiện cùa tô chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

10. Bãi bỏ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 nãm 2019 cùa 
Chính phù sửa đôi, bô sung một sô điêu của cảc nghị định quy định chi tiêt, 
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

11. Bài bò Nghị định sổ 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 cùa 
Chính phũ quy định về đảnh giá sơ bộ tác động môi trường.

12. Bài bó, sứa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 82/2019/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 cùa Chính phù quy định vê nhập khau, phá dờ 
tàu biển đã qua sư dụng như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau: “Đáp ứng điều kiện về bào vệ môi 
trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giây phép môi trường”;

b) Bãi bỏ khoản 1, điềm a khoản 2 Điều 16.

13. Bãi bò Điều 4, Điều 24 và khoản 3 Điều 45 Nghị định số 80/2014/NĐ- 
CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phù quy định ve thoát nước và xử lỷ 
nước thải.

Điều 168. Điều khoản chuyển tiếp

1. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xà nước thải vào nguồn 
nước đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp 
tục được giải quyết theo quy định của Nghị dmh số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 
tháng 11 năm 2013 của Chính phú quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước, trừ trường hợp tô chức, cá nhân đề nghị câp giấy phép 
môi trường theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp tò chức, cá nhân dề nghị câp giày phép môi trường theo quy 
định tại Nghị dịnh này, cơ quan có thâm quyền cấp giấy phép môi trường có 
trách nhiệm kế thừa kết quả đã thực hiện trong quá trinh xem xét hồ sư đề nghị 
cấp. gia hạn, điều chinh giấy phép xã nước thải vào nguồn nước cùa cơ quan 
có thẩm quyền đề thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Nghị 
định này. Tô chức, cá nhân được hoàn trả hoặc dược khâu trừ sô tiên phí thâm 
định đề án xá nước thài vào nguồn nước đà nộp vào phi thâm định, câp giây 
phép môi trường phải nộp theo quy định của pháp luật

ch vãn bán lu;
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2. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xà nước thải vào công 
trinh thủy lợi đã được tiêp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 
thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 nãm 2018 cùa Chinh phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi, trừ trường hợp to chức, cá nhân đề nghị cap giấy phép môi 
trường theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép mòi trường theo quy 
định tại Nghị định này, cơ quan có thâm quyển câp giây phép môi trường có 
trách nhiệm kế thừa kết quà đã thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ đe nghị 
cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xà nước thải vào công trình thùy lợi của cơ 
quan có thẩm quyền để thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo quy định tại 
Nghị định này. Tô chức, cá nhân được hoàn trả hoặc được khấu trừ số tiên phí 
thẩm định đề án xả nước thãi vào còng trình thủy lợi đã nộp vào phí thẩm định, 
cấp giấy phép môi trường phải nộp theo quy định cùa pháp luật.

3. Hồ sơ dể nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 
môi trường, giấy xác nhận đù điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 
phê liệu làm nguyên liệu sán xuât; câp, câp lại, điêu chinh giây phép xử lý chât 
thải nguy hại đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 
thi thực hiện một số quy định chuyển tiếp như sau:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo 
quy định tại Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền tiêp nhận hồ sơ cỏ ưảch 
nhiệm kế thừa kết quà đà thực hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá việc thực 
hiện công trinh bão vệ môi trường, đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sàn xuất, đáp ứng yêu cầu về bào vệ 
môi tnrờng trong xử lý chất thãi nguy hại đề thẩm định, cấp giấy phép môi 
trường theo quy định tại Nghị đinh này. Tổ chức, cá nhân được hoàn trả hoặc 
được khấu trừ số tiền phí đã nộp vào phí thẩm định, cấp giấy phép môi trường 
phài nộp theo quy định cùa pháp luật;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân không đe nghị thực hiện theo quy đinh tại 
Nghị định này, cơ quan cỏ thâm quyền tiếp nhận hồ sơ cỏ trách nhiệm tiếp tục 
kiêm tra, câp, càp lại giây xác nhận hoàn thành công trinh bão vệ môi trường, 
giây xác nhận đủ điểu kiện vê bảo vệ môi trường trong nhập khâu phế liệu làm 
nguyên liệu sân xuất; cấp, cấp lại, điều chinh giấy phép xữ lý chất thài nguy hại 
theo quy định cùa pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.

4. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chinh giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đã được tiếp nhận trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của 
Nghị định sổ 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy 
định điêu kiện của tô chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
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5. Hồ sư đe nghị thẩm định báo cáo đảnh giá môi trường chiển lược đã 
được cơ quan nhủ nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghi định này cố 
hiệu lực tin hành thỉ thực hiện quy định chuyên tiếp như sau:

a) Trường hợp chiên lược, quy hoạch không thuộc đối tượng quy định tại 
Phụ lục I ban hảnh kèm theo Nghị định này hoặc không thuộc trường hợp quy 
định tại điểm b khoán này, cơ quan đà tiếp nhận hô sơ có trách nhiệm tiêp tục 
thẩm định báo cảo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định cua pháp luật 
tại thời điểm tiếp nhận. Báo cáo kết quà tham định báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược lả căn cử đề cáp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch 
theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận;

b) Trường họp chiến lược, quy hoạch thuộc đổi tượng quy định tại Phụ lục 
I ban hành kèm theo Nghị định này và cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng 
chiến lược, quy hoạch có văn băn đe nghị thực hiện theo quy định của Luật Bao 
vệ môi trường, trong thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược theo quy đỊnh cũa pháp luật tại thời điềm tiếp nhận, cơ quan đã tiếp nhận 
hồ sơ có trách nhiệm ban hành văn bản có ý kiến về nội dung đảnh giá môi 
trưởng chiên lược đối với chiến lược, quy hoạch gió cơ quan chủ trì tham định 
quy hoạch hoặc cơ quan phê duyệt chiền lược theo quy định tại Điều 26 Luật 
Bào vệ mói trường.

6. Hồ sơ đề nghị thâm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hôi môi 
trường trong hoạt động khai thác khoáng sàn được tiếp nhận trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện một số quy định chuyên tiẽp như sau:

a) Trường hợp tố chức, cá nhàn đề nghị cap giấy phép môi trường theo 
quy định tạỉ Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách 
nhiệm kế thừa kết quà đã thực hiện trong quả trình thâm định, phê duyệt phương 
án củi tạo, phục hồi môi trường để thẩm định, cấp giấy phép môi trường theo 
quy định tại Nghị định này. Tố chức, cá nhân được hoàn trả hoặc dược khấu 
trừ số tiền phi đà nộp vào phí thâm định, cấp giây phép môi trưởng phái nộp 
theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp tồ chức, cá nhân không đề nghị thực hiện theo quy đinh tại 
Nghị định này, cơ quan có thẩm quyên tiẽp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp tục 
thâm định, phê duyệt phương án cài tạo, phục hồi môi trường theo quy định cùa 
pháp luật tại thời điểm tiếp nhận; quyết định phê duyệt phương ảiì cài tạo, phục 
hồi mồi trường là văn bàn tương đương với quyết định phê duyệt kểl qưẳ thẩm 
định phương án cài tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Nghị dịnh này.

7. Hồ sơ đề nghị chấp thuận vè môi trường, đãnẹ ký kế hoạch bâo vệ môi 
trường đã được cơ quan nhà nước có tham quyền tiếp nhận trước ngày Nghị 
đinh này có hiệu lực thi hành được tiếp tục xem xét, giãi quyết theo quy định 
cùa pháp luật lại thời điềm tiếp nhận, trừ trưởng hợp tổ chức, cá nhân đề nghị 
thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
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8. Báo cáo đánh giá tác động mòi trường của dự án đầu tư đã nộp tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa được thẩm định hoặc đà được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thấm định, thông qua với điều kiện phải chinh 
sửa, bô sung trước ngày Nghị định nảy có hiệu lực thi hành thì thực hiện một 
số quy định chuyên tiếp như sau:

a) Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đổi tượng phải thực hiện đánh 
giá tác động môi trường nhưng phải có ậiấy phép môi trường theo quy định cùa 
Nghị định này thì cơ quan cỏ thâm quyên đã tièp nhận hô sơ tiêp tục giải quyêt 
theo quy định cùa pháp luật tại thởi điềm tiếp nhận, trử trường hợp quy định tại 
diêm b khoản này. Tố chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các công trình 
báo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đà được phê 
duyệt kết quả thâm định và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường như đổi 
với trường hợp quy định tại đièm a khoản 2 Điêu 42 Luật Bảo vệ môi trường;

b) Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phái thực hiện đánh 
giá tác động môi trường nhưng phai có giấy phép môi trường theo quy định cùa 
Nghị định này và tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy 
định tại Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ có trách 
nhiệm kế thừa kết quà đã thực hiện trong quá trinh thẩm định báo cáo đánh giá 
tác dộng môi trường để thẩm định, cấp giấy phép môi trường cho dự án dầu tư 
theo quy định tại Nghị định này. Tồ chức, cá nhân được hoàn trã hoặc được 
khấu trừ số tiền phí đã nộp vào phí thẩm định, cấp giấy phép mòi trường phài 
nộp theo quy định của pháp luật;

c) Trường hợp quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông báo kết quả thâm 
định, tố chức, cá nhãn không nộp lại hồ sơ đê nghị phê duyệt kèt quà thâm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phủi thực hiện theo quy định tại Điều 
34 Luật Bảo vệ môi trường.

9. Dự án đầu tư thuộc nhóm I quy định tại Phụ lục III ban hành kèm ứieo 
Nghị định này đà được cơ quan có thâm quyền tô chức thẩm định bảo cáo đánh 
giá tác động mòi trường trước ngày Nghị định này có hiệu Lực thi hànli VỚI kết 
quà thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc đã được phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động mòi trường trong thời gian 24 tháng trước ngày Nghị định nãy 
có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

10. Bộ Tài nguyên và Môi trường, ừy ban nhân dàn cấp tình theo dõi, 
giám sát hoạt động xà nước thãi cùa to chức, cá nhân, việc chap hành Giấy phép 
xà nước thãi vào nguồn nước đã được câp trước thời diêm Nghị định này có 
hiệu lực thi hành cho đến khi hết thời hạn cùa giấy phép.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát hoạt động xã nước thái 
cùa tô chức, cá nhân, việc chấp hành Giấy phép xả nước thài vào công trinh 
thủy lợi với lưu lượng nước thải từ 3.000 mVngày đêm trở lẽn cho đển khi hết 
thời hạn cúa giấy phép; ủy ban nhân dàn cấp tinh theo dõi, giám sát hoạt động 
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xà nước thái của tố chức, cá nhân, việc chấp hành Giấy phép xâ nước thải vào 
công trinh thủy lợi với lưu lượng dưới 3.000 mVngày đêm cho đến khi hết thời 
hạn của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gừi Báo cáo định kỳ hàng năm đối với 
hoạt động xà nước thải vào nguồn nước theo quy định của Giấy phép xã nước 
thãi vào nguồn nước, Giấy phép xã nước thải vào công trình thủy lợi về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và Sờ Tải nguyên vả Môi trường.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành, cơ 
quan quản lý Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi có trách nhiệm 
bàn giao Giấy phép xã nước thài vào công trình thủy lợi cho cơ quan có thẩm 
quyền theo dõi, giám sát hoạt động xả nước thài cùa tô chức, cá nhân theo quy 
định tại Nghị định này.

11. Trường hợp cơ quan nhà nước có tham quyền, ban hành các quy định 
liên quan đến phàn vùng môi trường, khả nâng chịu tài của môi trưởng nơi tiếp 
nhận nguồn thãi, phân vùng xả thài, hạn ngạch xả thãi, quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường vả các quy định cùa pháp luật khác cô liên quan, chủ dự án đầu tư, cơ 
sở sản xuất tiếp tục thực hiện nội dung giấy phép môi trường đâ được cấp. Việc 
cẩp, cấp điều chinh, cấp lại giấy phép môi trường cùa dự án đầu tư, cơ sở thực 
hiện theo lộ trinh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khi ban hành 
các quy định nêu trên.

12. Trường hợp một trong các giấy phép môi trường thành phần của cơ 
SỞ, khu sản xuảt, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm còng nghiệp hẻt hạn, chú 
cơ sờ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp lập hồ sơ 
đề nghị cap giày phép mòi trường theo quy định tại Nghị đinh này.

13. Trường hợp các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được ủy ban 
nhân dân cap tinh công nhận nhưng chưa bảo đảm các yêu cầu quy định tại 
khoản 1 Điêu 56 Luật Bão vệ môi trường, trong thời gian 36 iháng kể từ ngày 
Nghị định nảy có hiệu lực thi hành, ủy ban nhân dân cấp tình có trách nhiệm 
thu hồi bằng công nhận theo quy định tại Nghị định so 52/2018/NĐ-CP ngày 
12 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về phát triên ngành nghề nông thôn.

14. Dự án đầu tư đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành (vận 
hành thừ nghiệm trong trường hợp có công trình xứ lý chất thãi phái vận hành 
thứ nghiệm hoặc vận hành chinh thức trong trường hợp không có công trình xứ 
lý chất thài phải vận hành thử nghiệm) và các cơ sở đang hoạt động mà chưa 
có quyết định phê duyệt kết quả thầm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường hoặc giày phép môi trường theo quy định cùa pháp luật vê bão vệ môi 
trường, thì bị xử phạt theo quy định của Chính phũ về xừ phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án đâu tư, cơ sở phù 
hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường, 
chủ dự án đầu tư, cơ sờ phâi thực hiện như sau:
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a) Đối với dự án dầu tư dang triển khai xây dựng cố tiêu chỉ về môi trường 
tương đương với đổi tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điêm b khoản này, chù dự án đâu 
tư phai lập báo cáo đánh giả tác động môi trường cho dự án đẩu tư có hoạt động 
rà soát, cài tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình, biện pháp bào vệ môi trường 
trình cơ quan nhà nước có thầm quyền phê duyệt kết quà thẩm định theo quy 
định trong thời hạn khắc phục hậu quà vi phạm theo quyết định xừ phạt vi phạm 
hành chính của người có thâm quyên;

b) Đổi với dự án đau tư chưa đi vào vận hành có tiêu chi về môi trường 
tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và 
phải cấp giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải lập báo cáo đánh 
giá tác động môi trường cho dự án đầu tư có hoạt động rà soát, cải tạo, nâng 
cấp, bổ sung các còng trình, biện pháp bảo vệ mối trường trinh cơ quan nhà 
nước có thâm quyẻn phê duyệt kêt quà thảm định theo quy định trong thời hạn 
khắc phục hậu quả vi phạm theo quyết định xừ phạt vi phạm hành chính cùa 
người có tham quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về bâo vệ môi 
trường đổi với dự án đầu tư đó;

c) Đối với cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về mỏi trường tương dương với 
đối tượng phải cap giấy phép môi trường và phải lập báo cáo đánh giá tác động 
môi trường nhưng không cỏ một trong các hồ sơ này, chù cư sở phải lập hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư có hoạt động rà soát, cải tạo, 
nâng cấp, bô sung các công trình, biện pháp báo vệ môi trường ưinh cơ quan nhà 
nước có thâm quyển câp giây phép mòi trường trong thời hạn khãc phục hậu quà 
VI phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính cùa người có thâm quyền 
như đối với trưcYng hợp quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định này;

d) Đối với cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương 
với đôi tượng phải cap giấy phép môi trường và không phải lập báo cáo đánh 
giá tác động môi trường nhưng không có giấy phép môi trường, chủ cơ sở phải 
lập hả sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho cơ sớ trình cơ quan nhà nước 
có thầm quyền cấp giấy phép môi trường trong thời hạn khẳc phục hậu quà vi 
phạm theo quyết định xừ phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền 
như đôi với trường hợp quy định tại khoán 3 Điều 28 Nghị định này, trừ trưởng 
hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ mỏi trường.

15. Các dự án đâu tư đả triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành 
hoặc các cơ sở đang hoạt động mà chưa cỏ xảc nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ 
môi trường hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường nãm 2014 thì thực hiện như sau:

a) Đối với dự án đầu tư, cơ sở có tiêu chí về môi trường tương đương với 
đối lượng phải cap giấy phép mỏi trường, thì bị xử phạt theo quy định cùa Chính 
phù vê xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trường 
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hợp dự án đầu tư, cơ sở phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả 
nãng chịu tải của môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị 
cap giấy phép môi trường cho dự án đầu tu có hoạt dộng rà soát, cải tạo, nâng 
cấp, bổ sung các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trưởng trong thời hạn khăc phục hậu 
quả vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thâm 
quyên như đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điêu 27 Nghị định này;

b) Đổi với dự án đầu tư, cơ sở có tiêu chí về môi trường tương đương với 
đối tượng phải đăng ký môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện đãng 
kỷ môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường.

16. Các khu sân xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp kết 
hợp sừ dụng chung hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực thi hành được tiếp tục chuyển giao và tiếp nhận nước thải để xừ lý.

17. Quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vả chiến lược 
đã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước thời điếm Nghị định này cố 
hiệu lực thi hành được tiếp tục thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp 
luật ở thời điểm trình thẩm định quy hoạch, phê duyệt chiến lược.

18. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 
đà được Bộ Tài nguỵên và Môi Irường câp giây phép môi trường thành phân là 
giẩy xác nhận đủ điều kiện về bào vệ môi trường trong nhập khẩu phe liệu lãm 
nguyên liệu sản xuất đã hết hạn hoặc còn hiệu lực dưới 12 tháng kể từ ngày 
Nghị định này có hiệu lực ±i hành được kéo dài thời hạn hiệu lực của giây phép 
môi trường thành phần này đến hết ngày 31 thảng 12 năm 2022, trừ trường hợp 
cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu của to chửc, cá nhân đã giải 
thể, phá sản hoặc trường hợp cơ sờ bị xử lý vi phạm pháp luật về bào vệ môi 
trường nhưng chưa chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền hoặc chưa hoàn thành việc khắc phục hậu quả vi phạm 
theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành văn bàn thông báo 
danh sách tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn cô hiệu lực của giấy phép môi 
trường thành phần quy định tại khoản này, trong đó xác định rõ thời gian kẻo 
dài, chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khâu dựa trên các cãn cứ 
sau đâỵ: chủng loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải phù hợp 
với giây phép môi trường thành phân và Danh mục phê liệu được phép nhập 
khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban 
hành; khối lượng phế liệu được phép nhập khau lảm nguyẻn liệu sản xuất được 
xác định cụ thể theo số tháng còn lại nhưng không quá 12 tháng của thời gian 
kéo dài giấy phép môi trường thành phan đã được cấp. Văn bản thông báo nêu 
trên phải được gừi cho tồ chức, cá nhân để biết; đồng thời gín tới Sở Tài nguyên 
và Môi trường địa phương nơi có cơ sở sủ dụng trực tiêp phe liệu nhập khâu và 
Tổng cục Hài quan để giám sát việc thực hiện.
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Tổ chức, cá nhân được kéo dài giấy phép môi trường thành phần theo quy 
định tại khoản này có các trách nhiệm sau đây:

a) Bảo đảm cơ sỡ sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu lảm nguyên 
liệu sản xuất của mình đáp ủng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại 
Điều 45 Nghị định này;

b) Sau thời gian kéo dài hiệu lực của giấy phép môi trường thành phần, tồ 
chức, cá nhân phái có giấy phép mồi trường theo quy định của Nghị định này.

19. Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép môi trường thành phẩn là giấy 
phép xử lý chất thải nguy hại đà hết hạn hoặc còn hiệu lực dưới 12 tháng kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được kéo dài thời hạn hiệu lực của 
giấy phép môi trường thành phần đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, trừ 
trường hợp cơ sờ thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại của tổ chức, cá 
nhân dã giải thể, phá sản hoặc trường hợp cơ sở bị xứ lý vi phạm pháp luật về 
bảo vệ môi trường nhưng chưa chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm của 
cơ quan nhà nước có thâm quyền hoặc chưa khắc phục xong hậu quả vi phạm 
theo quy định cùa pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành văn bản thông báo 
danh sách tô chức, cá nhân được kéo dài thời hạn có hiệu lực của giấy phép môi 
trường thành phần quy định tại khoản này, trong đó xác định rõ thời gian kéo 
dài, mã, khối lượng chất thài nguy hại được phép thu gom, xử lý dựa trên các 
căn cứ sau đây: mã chất thải nguy hại phải phù hợp với giấy phép môi trường 
thảnh phần; khối lượng chất thải nguy hại được xác định cụ thể theo sổ tháng 
còn lại nhưng không quá 12 tháng của thời gian kẻo dài giẩy phép môi trường 
thảnh phần đã được câp. Văn bàn thông báo nêu trên phải được gửi cho tố chức, 
cá nhân để biết; đồng thời gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi 
có cơ sở xử lý chất thải nguy hại để giám sát việc thực hiện.

Tô chức, cá nhân dược kéo dài giấy phép môi trường thành phần theo quy 
định tại khoản này có các trách nhiệm sau đây:

a) Bảo đảm cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại cúa minh đáp 
ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 3 Điều 84 Luật Bảo 
vệ môi trường;

b) Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 85 Luật Bảo vệ môi trường 
và quy định tại Nghị định này;

c) Sau thời gian kéo dài giấy phép môi trường thành phần, tổ chức, cá nhân 
phải có giấy phép môi trường theo quy định của Nghị định này.

Điều 169. Điều khoản thi hành

ĩ. Nghị định này có hiệu lực kề từ ngày ký ban hành.
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2. Các Bộ trưởng, Thú trưởng cơ quan ngang bộ, Thú trường cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch úy ban nhân dân các tỉnh, thảnh phả trực thuộc trung ượpg 
và tô chức, cá nhân có ỉiên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này,/.

Ntìinhận: TM. CHÍNH PHỮ

Lê Văn Thành

- Ban Bí thư Trung ương Đăng;
- Thú lường, các Phó Thủ lưởng Chinh phũ;
- Cac bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh
- HĐND. UBND các tinh, thành phố trực thuộc
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đãng;
- Văn phòng Tong Bí thư;
- Văn phóng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội,
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tỗi cao;
- Viên kiểm sát nhân dân tối cao,
- Kiềm toán nhà nước;
- ửy ban Giám sát tải chính Quổc gia;
- Ngàn hảng Chính sách xã hội;
- Ngàn hàng Phút triển việt Nam;
- Uy ban trung ương Mặt trận Tổ quổc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGD cồng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, 
- Lưu: VT, NN (2).

n (ch văn bản luật I
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DANH MỤC CHIÊN LƯỢC PHÁT TRLẾN NGÀNH, LLNH vực 

QUY MÔ Quóc GIA, CÁP VÙNG, QUY HOẠCH NGÀNH QUÓC GIA 
VA QUY HQẠếlI co TỈNH CHAT KỶ thuật, CHUYÊN NGÀNH 

PHẬT THỰC HĨẸN Đánh giá mội trường chiên lược 
(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày ỈO thảng ồ ĩ năm 2022 của Chinh phù)

STT Dối tượng

I Chiến lirọc phát triển ngảnh, lĩnh vực quy mô quổc gia, cấp vùng

1 Chiến lược phát triển công nghiệp

2 Chiến lược phát triển giao thông vận tảí

3 Chiên lược khoảng sản

4 Chiển lược thủy lợi

5 Chiến lược phát triển thủy sản

6 Chiến lược phát triển chăn nuôi

7 Chien lược phát triển nông nghiệp, nông thôn

8 Chiến lược phát triển năng lượng

9 Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng

II Quy hoạch

1 Ọuy hoạch ngành quốc gia

1.1 Quy hoạch mạng lưới đường bộ

1.2 Quy hoạch mạng lưới đường sắt

1.3 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển

1.4 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống càng hàng không, sân bay toàn quốc

1.5 Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

1.6 Quy hoạch tổng thể về năng lượng

1.7 Quy hoạch phát triển diện lực

1.8 Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí dốt
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1,9 Quy hoạch hệ thống dồ thị và nông thôn

1.10 Quy hoạch tài nguyên nước

1.11 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ

I.Ị2 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

1.13 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng

2 Quy hoạch có tính chất kỹ' thuật, chuyền ngành

2.1 Quy hoạch tỏng hợp lưu vực sồng liên tinh, nguồn nước liên tình

2.2 Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia

23 Quy hoạch thủy lợi

2.4 Quy hoạch đê điêu

2.5 Quy hoạch phát triển điện hạt nhân

1 ích vàn bản luật I



Phu ’llc '*
USẬ-N XUẤT, KINH DOANH, DỊCH vụ CÓ NGUY cơ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNGDANH MỤ'

i. (Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 thảng 01 năm 2022 của Chính phủ)

TT

____________________ > ■ 1K X

Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Công suất

Lớn Trung bình Nhỏ

(1) (2) (3) 0) (5)

I Mứcl

1

Làm giàu, chế biến khoáng sản độc hại, 
khoáng sàn kim loại; chế biến khoảng sàn 
có sử dụng hóa chất độc hại;

Sản xuất thủy tinh (trừ loại hình sử dụng 
nhiên liệu khí, dầu DO)

Từ 200.000 tấn quặng làm 
nguyên liệu đầu vào/năm 
trở len

Từ 200.000 tấn sản 
phẩm/năm trở lên

Dưới 200.000 tẩn quặng 
làm nguyên liệu đầu 
vào/nãm

Dưới 5.000 đến dưới 
200.000 tấn sản phầm/nãm

Không

Dưới 5.000 tấn sản 
phâm/năm

2
Săn xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, 
kéo, đúc từ phôi nguyên liệu)

Từ 300.000 tấn sản 
phâm/năm trở lên

Dưới 300.000 tấn sản 
phẩm/nãm Không

3
Sản xuất bột giấy, sàn xuất giấy từ nguyên 
liệu tái chế hoặc từ sinh khối

Từ 50.000 tấn sản 
phẩm/nãm ưở lên

Từ 5.000 đến dưới 
50.000 tấn sản phẩm/năm

Dưới 5.000 tấn sản 
phâm/nãm

4

Sàn xuất hoá chât vô cơ cơ bản (trừ khí 
công nghiệp), phân bón hóa học (trừ phoi 
trộn, sang chiêt, đóng gói), hóa chât bảo vệ 
thực vật (trừ phôi trộn, sang chiết)

Từ 5.000 tấn sản 
phâm/nãm trở lên

Từ l.ooo đến dưới 
5.000 tân sản phâm/năm

Dưới l.ooo tấn sản 
phẩm/năm

5
Sản xuất vải, sợi, dệt may (có công đoạn 
nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi)

Từ 50.000.000 m2/năm trở 
lên

Từ 5.000.000 đến dưới 
50.000.000 m2/năm

Dưới 5.000.000 m2/iiãm

ĨDÌnam
T ện k h vàn bản luật I
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6
Sân xuất da (có công đoạn thuộc da); thuộc 
da

Từ 10.000 tấn sân 
phâm/năm trở lên

Từ 1.000 đến dưới 
10.000 tan sàn phầm/năm

Dưới 1.000 tấn sản 
phẩm/năm

7
Khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên Tất cả Không Không

Lọc, hóa dầu
Từ. 1.000.000 tấn sản 
phầm/năm trờ lên

Dựói 1.000.000 tấn sàn 
phâm/năm Không

8

Nhiệt điện than Từ 600 MW ưở lên Dưới 600 MW Không

Sản xuất than COC
Từ 100.000 tấn sản 
phâm/nãm trở len

Dưới 100.000 tấn sản 
phẩm/năm

Không

Khí hóa than Từ 50.000 m3 khí/giờ trờ lên Dưới 50.000 m3 khí/giờ Không

n Mức II

9

Tái chế, xir lý chất thài ran sinh hoặt, chất 
thài rắn công nghiệp thông thường Từ 500 tấn/ngày trở lên Dưới 500 tan/ngày Không

Tái chế, xù lý chất thãi nguy hại; phá dỡ 
tàu biển đã qua sử dụng; sử dụng phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Tất cà Không Không

10
Mạ có công đoạn làm sạch bề mặt kim loại 
bằng hóa chất

Từ 10.000 tấn sản 
phầm/nãm trở lên

Từ 1.000 đen dưới 
10.000 tấn sản phầm/năm

Dưới 1.000 tấn sản 
phẩm/nãm

11 Sàn xuất pin, ắc quy Từ 600 tấn sản phẩm hoặc 
200.000 KWh/năm trở lên

Dưới 600 tấn sản phầm 
hoặc 200.000 KWh/năm Không

12 Sàn xuất xi mãng Từ 1.200.000 tấn/năm trở lên Dưới 1.200.000 tấn/năm Không

án bản lui
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in Mức ĩĩĩ

13 Chế biển mù cao su Từ 15.000 tấn/năm trở lên Từ 6.000 đến dưới 
15.000 tấn/nãm Dưới 6.000 tấn/năm

14

Sàn xuất tinh bột sắn, bột ngọt Từ 10.000 tẩn sản 
phẩm/năm trở lẽn

Từ 500 đến dưới 10.000 
tấn sàn phẩm/năm

Từ 5 den dưới 500 tấn 
sán phẩm/nãm

Sản xuất bia, nước giải khát có gas Từ 30 triệu lít sản 
phẩm/nãm trở lên

Từ 01 triệu den dưới 30 
triệu lít sân phẩm/năm

Từ 50.000 lít đến dưới 
01 triệu lít sản 
phẩm/năm

Sân xuất cồn công nghiệp Từ 02 triệu lít sản 
phầm/năm trở lên

Từ 0,5 triệu đến dưới 02 
triệu lít sán phẩm/năm

Dưới 0,5 triệu lít sản 
phầm/năm

15 Sản xuất dường từ mía Từ 10.000 tấn sàn 
phẩm/năm trừ lên

Từ 500 đến dưới 10.000 
tấn sân phẩin/năm

Từ 5 den dưới 500 tấn 
sàn phảm/năm

16

Che biến thủy, hải sản Từ 20.000 tấn sản 
phầm/năm trờ lên

Từ 1.000 đến dưới 
20.000 tấn sản phẩm/năm

Từ 100 đến dưới 1.000 
tấn sàn phẳm/năm

Giết mố gia súc, gia cầm quy mô công 
nghiệp

Từ 1.000 gia súc/ngày 
hoặc từ 10.000 gia 
cầm/ngày trở lên

Từ 100 dến dưới 1.000 gia 
súc/ngảy hoặc từ 1.000 đến 
dưới 10.000 gia cầm/ngày

Từ 10 đến dưới 100 gia 
súc hoặc từ 100 đen dưới 
1.000 gia cầm/ngày

Chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công 
nghiệp

Từ 1.000 đon vị vật nuôi 
trở lên

Từ 100 đến dưới 1.000 
đơn vị vật nuôi

Từ 10 đến dưới 100 
đơn vị vật nuôi

17 Sàn xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử
Từ 01 triệu thiết bị, linh 
kiện/nãm hoặc 1 000 tân 
sàn pham/năm trở lên

Dưới 01 triệu thiết bị, 
linh kiện/nàm hoặc dưới 
1.000 tẩn sàn phẩm/năm

Không

án bản lui



Phụ lục III
T T. N ĐẦU TU NHÒM i CÓ NGUY cơ TÁC ĐỘNG XÂU

ĐÈN MƠI TRƯỜNG Ở MỨC Độ CAO QUY ĐỊNH TẠI 
’Sỉ 3 ĐDỀU 28 LUẬT BẢÒ VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10 thảng 01 năm 2022 của Chính phũ)

STT Dự án đầu tir

Quy mô, công suất/mức độ 
nhạy cảm môi trường/thẩm 
quyền cấp phép khai thác 

tài nguyên thiên nhiên

(I) (2) (3)

l
Dự án đầu tu’ quy định tại điếm a khoản 3 
Điều 28 Luật Bão vệ môi trường

1

Dự án đầu, tư có cấu phần xây dựng thuộc thâm 
quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư 
của Quốc hội, Thù tướng Chính phù (trừ dự án: 
kinh doanh vận chuyển hành khách bằng dường 
hàng không; kinh doanh đặt cược, casino; kinh 
doanh dịch vụ viên thông có hạ tâng mạng; ưông 
rừng; xuât bản; báo chí); Dự án nhóm A có câu 
phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy 
định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và 
thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tất cả

2

Dự án tái chê, xừ lý chất thải nguy hại; Dự án 
phá dõ tàu biển đâ qua sử dụng; Dự án có sử dụng 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuât; Dự 
án xây dựng lò phản ứng hạt nhân, điện hạt nhân.

Tất cả

3

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ cỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
với công suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này.

Tất cả

ĩĩ
Dự án đầu tư quỵ định tại điểm b khoản 3 
Điều 28 Luật Bảo vệ môi trườ ng

4

Dự án thuộc loại hình sàn xuất, kinh doanh, dịch 
vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công 
suất trung bình quy định tại Cột 4 Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định này.

Có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường quy định tại khoản 4 
Điểu 25 Nghị định này

Tiện ích văn bản I
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5

Dự án nhóm A có cấu phần xây đựng được 
phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 
về đàu tư công, xây dựng và không thuộc loại 
hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy Cữ 
gây ô nhiễm môi trường.

in. Dự án đầu tư quy định tại điếm c và điểm đ 
khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ mói trường

6

Dự án sử dụng đất, đất cỏ mặt nước quy mô 
lớn (trừ các dự án phát triển rừng, lâm sinh, 
nuôi trồng thủy sàn theo phương pháp tự 
nhiên, quảng canh theo quy định của pháp luật 
về lâm nghiệp, thủy sản).

Từ 100 ha trờ lên

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu 
báo tồn thièn nhiên, di sàn thiên nhiẻn, khu dự 
trữ sinh quyển, vùng đẩt ngập nước quan 
trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ các 
dự án đầu tư xây dựng còng trình phục vụ quản 
lý, bào vệ rừng, bão tôn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh 
được cấp có thẩm quyển phê duyệt);

Từ 01 ha đối với khu bào tồn 
thiên nhiên, từ 01 ha vùng lòi 
của khu dự trữ sinh quyển 
hoặc từ 20 ha ưở lên đôi với 
vùng đệm của di sàn thiên 
nhiên thế giới, khu dự trữ 
sinh quyển, vùng đất ngập 
nước quan trọng; từ 20 ha đôi 
với rừng tự nhiên hoặc từ 50 
ha rừng phòng hộ trở lên;

7

Dự án có yêu cầu chuyên đổi mục đích sử 
dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tòn 
thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trừ sinh 
quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng 
tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ các dự án đầu tư 
xây dựng công trình phục vụ quản lý, bảo vệ 
rừng, bảo tồn thiên nhiên và da dạng sinh học, 
phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp 
có thầm quyền phê duyệt);

Tất cả đối với khu bảo tồn 
thiên nhiên, vùng lõi cùa khu 
dự trừ sinh quyền; từ 5 ha trờ 
lên đôi với vùng dệm của di 
sản thiên nhiên thề giới, khu 
dự trữ sinh quyển, vùng đất 
ngập nước quan trọng; từ 03 
ha đổi với rừng tự nhién hoặc 
từ 20 ha rừng phòng hộ trở 
lên;

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất trồng lúa.

Có diện tích chuyển doi thuộc 
thẩm quyền châp thuận cùa 
Thủ tướng Chính phủ theo 
quy định cùa pháp luật vê đât 
dai.
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8

Dự án có sứ dụng đất, đất có mặt nước cùa di 
tích lịch sử - vãn hóa, danh lam thang cảnh đã 
được xếp hạng theo quy định cùa pháp luật về 
di sàn văn hóa (trừ các dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi, tôn tạo, xây dựng công trình nham 
phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo 
vệ di tích lịch sử - vàn hóa, danh lam thăng 
cành và các dự án báo trì, duy tu báo đàm an 
toàn giao thông).

Từ 02 ha đất trở lên cùa khu 
di tích lịch sử - văn hỏa cấp 
quốc gia, quốc gia đặc biệt; từ 
10 ha của khu di sản thế giới 
hoặc khu danh lam thắng 
cảnh đã được xếp hạng cấp 
quốc gia, quốc gia đặc biệt.

9

Dự án có sừ dụng khu vực biển;

Dự án có hoạt động nhận chìm ờ biển;

Dự án có hoạt động lấn biển.

Thuộc thẩm quyền giao khu 
vực biển của Thủ tướng 
Chính phù và Bộ Tài nguyên 
và Môi trường;

Thuộc tham quyền cap giấy 
phép nhận chìm cùa Bộ Tài 
nguyên và Môi trường;

Thuộc thẩm quyền giao khu 
vực biển để lấn biến cùa Bộ 
Tài nguyên và Môi trường.

IV.
Dự án quy định tại điếm d và điểm e khoản 3 
Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

10

Dự án khai thác khoáng sản; dự án khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước;

Dự án cỏ phát sinh nước thải.

Thuộc thẩm quyền cấp giấy 
phép về khai thác khoáng 
sàn, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (trù' dự 
án thủy điện có công suất 
dưới 20MW);

Từ 3.000 m3/ngày đèm trở lên 
(từ 30.000 mVngày đêm trở 
lên đôi với hoạt động nuôi 
ưồng thủy sản).

11 Dự án cỏ yêu cầu di dân, tái định cư.
Từ 10.000 người ở miền núi 
hoặc từ 20.000 người ờ các 
vùng khác trờ lên.

1 ích vàn bản I
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V. Dự án đầu tư mớ rộng

12

Dự án đầu tư mở rộng (mở rộng quy mô, nânậ 
cao cóng suất) theo quy định của pháp luật về 
đầu tư cùa cơ sờ, khu sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt 
động

Có tổng quy mô, công suât 
(tính tổng cả phần cơ sở, khu 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp 
đang hoạt động và phần mở 
rộng, nâng cao công suất) tới 
mức tương đương với dự án 
tại Phụ lục này.



Phụ lục IV
DANH MỤeGẤC DỤ ÁN DÀL TỪ NHÓM II CÓ NGUY cơ TÁC ĐỘNG 

f XẨU SẾOlÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 28 
LLẶTBẢOỲẸMÔI TRƯỜNG, TRỪ Dự ÁN QVY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 111 
V/ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH NÀY

-- (Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày ỈO tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

STT Dự án đầu tu

Quy mô, công suất/mứv độ 
nhạy cảm môi trưòng/ 

thẩm quyền cấp phép khai 
thác tài nguyên thiên nhiên

(1) (2) (3)

T
Dự án đầu tư quy định tại điểm a và 
điếm b khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 
trường

1

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có n^uy cơ gây ô nhiễm môi trường 
với công suất trung bỉnh quy định tại Cột 4 
Phụ lục n ban hành kèm theo Nghị định này.

Tất cả

2

Dự án nhóm A và nhóm B có cấu phần xây 
dựng được phân loại theo tiêu chí quy định 
cúa pháp luật về đầu tư công, xây dựng và 
không thuộc loại hình sản xuất, kỉnh doanh, 
dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tất cà

3

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có nệuy cơ gây ô nhiễm môi trường 
với công suất nhỏ quy định tại Cột 5 Phụ 
lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Có yếu tố nhạy cảm về môi

4

Dự án nhóm c có cấu phân xây dựng được 
phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 
luật về dâu lư công, xây dựng và không 
thuộc loại hình sản xuất, kính doanh, dịch 
vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

trường quy định tại khoản 4 
Điều 25 Nghị định này

:h vàn bản I
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n Dự án đầu tư quy định tại điểm c và điểm đ 
khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường

5

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước quy mô 
trung bình (trừ các dự án phát triển rừng, 
lâm sinh, nuôi trồng thủy sản theo phương 
pháp tự nhiên, quảng canh theo quy định 
cùa pháp luật về lâm nghiệp, thủy sản);

Dự án đầu tư xây dựng vả kinh doanh kết 
cấu hạ tầng cụm cống nghiệp.

Từ 50 ha đến dưới 100 ha;

Tất cà.

6

Dự án có sừ dụng đất, đất có mặt nước của 
khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên 
nhiên, khu dự trữ sinh quyền, vùng đất 
ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên, rừng 
phòng hộ (trừ các dự án đâu tư xây dựng 
công trình phục vụ quản lý, bảo vệ rùng, 
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 
phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh 
được câp có thâm quyển phê duyệt);

Dự án có yêu cầu chuyền đối mục đích sử 
dụng đât, đât có mặt nước của khu bảo tồn 
thiên nhiên, di sàn thiên nhiên, khu dự trử 
sinh quyển, vùng đất ngập nước quan 
trọng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ (trừ 
các dự án đầu tư xây dựng công trinh phục 
vụ quàn lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên 
nhiẻn và đa dạng sinh học, phòng cháy 
chữa cháỵ rừng, lâm sính được cấp có 
thâm quyền phê duyệt);

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sừ 
dụng đất trồng lúa

Dưới 01 ha đối với khu bào 
tồn thièn nhiên, dưới 01 ha 
vùng lõi cùa khu dự trữ 
sinh quyền hoặc dưới 20 
ha đối với vùng đệm cùa di 
sản thiên nhiên thế giới, 
khu dự trử sinh quyên, 
vùng đất ngập nước quan 
trọng, dưới 20 ha đổi với 
rừng tự nhiên hoặc dưới 50 
ha rừng phòng hộ;

Dưới 05 ha đối với vùng 
đệm của di sản thiên nhiên 
thế giới, khu dự trử sinh 
quyển, vùng đất ngập nước 
quan trọng; dưới 03 ha đối 
với rùng tự nhiên hoặc 
dưới 20 ha rừng phòng hộ;

Có diện tích chuyển đoi 
thuộc thẩm quyền chap 
thuận cùa Hội đồng nhân 
dân câp tình theo quy định 
của pháp luật vể đất đai

7

Dự án có sừ dụng đất, đất có mật nước cùa 
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thẳng 
cành đã được xếp hạng theo quy định cùa 
pháp luật về di sản văn hóa (trừ các dự án

Dưới 02 ha của khu di tích 
lịch sử - văn hỏa cấp quốc 
gia, quốc gia đặc biệt; dưới 
10 ha của khu di sản the
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bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, xây dựng 
còng trình nhằm phục vụ việc quàn lý, vệ 
sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh và các dự án bào 
trì, duy tu bảo đảm an toàn giao thông).

giới hoặc khu danh lam 
thắng cảnh đã được xếp 
hạng cấp quốc gia, quổc gia 
đặc biệt.

8

Dự án có sử dụng khu vực biển;

Dự án có hoạt động nhận chìm ở biển;

Dự án có hoạt động lấn biển.

Thuộc thẩm quyền giao 
khu vực biển của ủy ban 
nhân dân cấp tinh;

Thuộc thẩm quyền cấp giấy 
phép nhận chìm của Uy ban 
nhân dân cấp tinh;

Thuộc thầm quyền giao khu 
vực biển để lấn biền của ủy 
ban nhân dân câp tình.

III
Dự án đầu tu quy định tại điểm d và điếm e 
khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trirờng

9

Dự án khai thác khoáng sản; dự án khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước;

Dự án có phát sinh nước thải.

Thuộc thẩm quyền cấp giấy 
phép về khai thác khoáng 
sản, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước của ủy ban 
nhân dân cấp tình;

'rừỡOOđáiáióiỊOOOnửì^/đơn 
(từ 10.000 đến dưới 30.000 
m’.mgay đêm đối với hoạt 
động nuôi trông thủy sản).

10 Dụ án cỏ yêu cầu di dân, tái định cư

Từ 1.000 người đen dưới 
10.000 người ở miền núi; từ 
2.000 người đến dưới 20.000 
người đòi với vùng khác.

IV Dự án đầu tư mỏ’ rộng

11

Dự án đầu tư mở rộng (mớ rộng quy mô, 
nâng cao còng suất) theo quy định cùa 
pháp luật về đầu tư cúa cơ sở sàn xuất kinh 
doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp đang 
hoạt động.

Có tổng quy mô, công suất 
(lính tong câ phần cơ sờ sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ, 
cụm công nghiệp đang hoạt 
động và phần mờ rông, nàng 
cao công suất) tới mức tương 
đương với dự án tại Phụ lục này.

1 ích vàn bản I



Phụ lục V
Dự ÁN ĐẦŨ Tư NHÓM HI ÍT CÓ NGUY co 
XAU ĐÉN MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH 
DIỀU 28 LUẬT BẨO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

. _ Y ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC in VÀ PHỤ LỤC IV 
BAN HÀNH KÈM TTTEO NGHỊ ĐỊNH NẢY 

(Kèm theo Nghị, đỉnh sổ 08/2022/ND-CP 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chỉnh phủ)

n bán I

STT Dự án đầu tu*
Tính chất môi trường hoặc 
tổng khối lưọng chất thải 
rắn phát sinh của dự án

ĩ
Dự án đẩu tu quy định tại điỂm a khoan 5 Điều 
28 Luật Bảo vệ mói truờng

1

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ có nguy cơ gây ô nhiễm mòi trường với công 
suất nhỏ quy định tại Cột 5 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này.

Không cỏ yếu tố nhạy câm 
về môi trường.

11
Dự án đầu tư quy định tại điểm b khoíin 5 Điều 
28 Luật Bảo vệ môi trường

2 Đự án nhóm c được phân loại theo tiêu chí quy đinh 
cùa pháp luật về đầu tư công vả không thuộc loại hình 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường, có phát sinh nước thài, bụi, khí thái phải 
dược xứ lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải 
được quản lý theo quy định VC quàn lý chất thài được 
quy định như sau:

- Nước thài, bụi, khí thải phát sình phải được xử lý 
đạt quy chuần kỹ thuật môi trường trước khi thải ra 
ngoài môi trường hoặc được xứ lý bằng các công 
trình thiểt bị xử lý nước thài tại chỗ theo quy định 
của pháp luật và quy định, quy chuẩn kỳ thuật môi 
trường dịa phương; trường hợp dự án nàm ưong khu 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc nẳm 
trong cụm công nghiệp đã có hệ thống xừ lý nước 
thài lập trung đạt quy chuân kỹ thuật mòi trường về 
nước thải thì phàì xử lý theo yêu cầu cùa chù đầu tư 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó.

Nước thài, bụi, khí thài (nếu 
có) nểu không xừ lỷ thì vượt 
quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường quy định hoặc vượt 
tiêu chuẩn quy định cùa chủ 
đẩu tư xây dưng và kinh 
doanh hạ tầng các khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp.

- Có phát sinh chất thãi nguy hại trong quá trình vận 
hành.

Tồng khối lượng từ 1.200 
kg/nãm trờ lên hoặc từ 100 
kg/tháng trớ lên.



\ Phụ lục VI
MẪU/VÃN.BẬN QOT'lUY Ý KIÊN THAM VẤN TRONG QUẢ TRÌNH 

* THV<: HỈỆỉ> iỊỊánh giá tác động môi trường 
eỡ Nshỉ định số 08/2022/NĐ-CP 

tháng 01 năm 2022 của Chỉnh phủ)

(1) CỢNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sổ:
V/v lay ý kiển tham vân 
trong quá trình thực hiện 
đánh giá lác động môi 

trường của Dự án

Địa danh, ngày ... thảng ... năm ....

Kính gửi: (3)

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, (1) đà thực 
hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2).

(1) gừi đen (3) báo cáo đánh giá tác động môi trường cùa dự án và rất mong 
nhận được ý kiến đóng góp của (3) vê các nội dung: vị trí thực hiện dự án đâu tư; 
tác dộng môi trường cùa dự án đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đen môi 
trường: chương trình quàn lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường; các nội dung khác có liên quan đển dự án đâu tư.

Ý kiến tham vấn của (3) về các nội dung nêu trên xin gừi về (1) trong thời 
hạn không quá 15 ngày kề từ ngày nhận được vãn bản tham vân de (1) hoàn thiện 
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định cùa pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ...(1)...
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đủng dâu)

Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên dự án; (3) Cơ quan, tổ chức dược lấy ý kiến tham vấn.

1 ích vàn bản I



T p 11 ụ lục vn
MẬU VÁN' BÃN TRẲ LỜI CỦA CÁC co QUAN, TÔ CHỨC ĐƯỢC LÁY 
Ý KDÊN THAM VÁN BÁO CẢO ĐÁNH GIA TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

\ ■ ('Ke nì (heo Nghị định sổ 08/2022/NĐ-CP
ngàv ỉ 0 tháng Oỉ năm 2022 của Chỉnh phủ)

(1)

số: ...
V/v ý kiến tham vấn về quá 
trình thực hiện đánh giá tác 
dộng môi trường của Dự ốn

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày ... (háng ... năm......

Kính gửi: (3)

(1) nhận được Vân bản số... ngày... tháng... năm... cùa (3) xin ý kiến tham 
vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2). Sau khi 
xem xét, (1) có ý kiến như sau:

1. về vị trì thực hiện dự án đầu tư

2. về tác động môi trường của dự án đầu tư

3. về biện pháp giảm thiểu tác động xẩu đen môi trường

4. về chương ưình quản lý vả giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường

5. về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư

Trên đây lả ý kiến cùa (ỉ) gừi (3) để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh 
giá tác động môi trường cửa dự án theo quy định của pháp luật.

Nírí nhận:
- Như trên;
* ♦ * * i

- Lưu: ...

QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký cùa người có (hẩm quyền, dẩu/ 

chừ ký sổ của cơ quan, tổ chức)

Họ và ten

Ghi chít: (I) Cơ quan, tồ chức dược lấy ý kiến tham vẩn; (2) Tên dự ản; (3) Chủ 

dự án.



Phụ lục VIII
MÀI BÁỢGẬO ĐÈ XUẤT CAP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

ƯA DỤ’ ÁN Ì>ẦỘ 1TƯDÀ CỎ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KÉT QUẢ 
THẲM DỊNH B:io CÁO ĐẢNH GIÁ TAC ĐỘNG Mỏi TRƯỜNG 
; < TRƯỞỰKITĨ ĐI VÀO VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

1 theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
~ngày ỈO tháng 01 năm 2022 cùa Chỉnh phú)

1. Mẩu trang bìa và phụ bìa báo cáo.

Cơ quan cấp trẽn cũa chú dụ án đẩu tu’

(1)

BÁO CÁO DỀ XUẤT 
CÁP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

cùa dự án đầu tu (2)

CHỦ DỤ ÁN ĐÀU Tư ư) 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Địa danh (**), tháng ... năm ...

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản dự án dầu tư; (2) Tên gọi đẩy đủ, chính 
xác của dự án đầu tu; (*) Chí thể hiện ở trang phụ bìa báo cáo; (**) Ghi địa danh 
cấp tỉnh/huyện/xã nơi thực hiện dự án dầu tư hoặc nơi đặt trụ sở chính của chù dự 
án đẩu tư.
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2. Cẩu trúc, nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự 
án đầu tư.

MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TÁT 

DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

Chưưng I 
THÔNG TIN CHUNG VÈ DỤ .ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chù dự án đầu tư:.......................................................................................

- Địa chí văn phòng:...............................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật của chù dự án đầu tư:.........................................

- Điện ihoại:.............................. ; Fax:...................... ; E-mail:.................................

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:......ngày.......... của chủ dự
án đầu tư hoặc các giẩy tờ tương đương.

2. Tên dự án đau tư:............................................................................................

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:......................................................................

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan
đến môi trường của dự án đầu tư (nếu có):..................................................................

- Quyết định phê duyệt kết quả thầm định báo cáo đánh giá tác dộng môi
trường; văn bản thay đổi so VỚI nội dung quyêt định phê duyệt kêt quà thâm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):.................................................

- Quy mô cùa dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật vê
đẩu tư công):.....................................................................................................................

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đau tư:

3.1. Cồng suất của dự án đầu tư:..........................................................................

3.2. Công nghệ sàn xuất của dự án đầu tư:..........................................................

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:...........................................................................

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phe liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng
phê liệu dự kiên nhập khâu), điện năng, hóa chat sử dụng, nguồn cung câp điện, 
nước của dự án đầu tư:...................................................................

5. Các thông tin khác liên quan đen dự án đau tư (nếu cỏ):.....................

:h vàn bản I
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Chương II
Sự PHÙ HỢP CỦA DỤ ÁN DAU Tư VỚI Qư Y HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CÙA MÔI TRƯỜNG
■

1. Sự phù họp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tinh, phân vùng môi trường (nếu có):

Nêu rõ sự phù hợp cùa dự án đầu tư với quy hoạch bào vệ môi trường quốc 
gia, quy hoạch tỉnh, phàn vùng môi trường.

2. Sự phù hợp cũa dự án dầu tư đoi VỚI khả nãng chịu tãi cùa môi trường 
(nếu có):

Nêu rò sự phù hợp của dự án đầu tư đói với khả năng chịu tải của môi trường 
tiếp nhận chất thải.

Ghi chú: Đối với nội dung đã dược đánh ậiá trong quá trình thực hiện đánh 
giá tác động môi trường nhưng không có thay đổi, chù dự ản không phải thực hiện 
đánh giá lại và ghi là không thay đối.

Chương ỈII
KÉT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHẤP 

BÀO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN ĐÀƯ Tư

1. Còng trình, biện phảp thoát nước mưa, thu gom và xữ lý nước thải (nêu có):

1.1 Thu gom, thoát nước mưa:

- Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) 
cùa công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt; số lượng, VỊ trí từng điểm thoát 
nước mưa bề mặt ra ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng diêm 
thoát (như: tự chày, đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh họa;

- Mô tã các biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác (nếu có).

(ĐÓi với dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thài nguy hại có trạm trung 
chuyển chất thải nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyển 
chất thài nguy hại).

1.2. Thu gom, thoát nước thái:

- Công trình thu gom nước thải: Mô tà chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết 
cấu, kích thước, chiều dài,...) của từng tuyến thu gom nước thải sinh hoạt, công 
nghiệp từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý nước thải;

- Công trình thoát nước thải; Mô tá chi tiết thông so kỹ thuật cơ bản (kết cấu, 
kích thước, chiều dài,...) của từng tuyến thoát nước thải trước khi xả ra môi trường 
tiếp nhận hoặc xả ra ngoài phạm vi cùa công trình xữ lý chât thái;

ện ích vàn bản luật
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- Điểm xà nước thài sau xử lý: Mô tà chi tiết vị tri xả nước thải; đánh giá sự 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đổi với điểm xà nước thài/điêm đau nối 
nước thài; nguồn tiếp nhận nước thài. Trường hợp nguồn tiếp nhận nước thải là 
công trình thủy lợi thi nêu rõ tên công trình thủy lợi, cơ quan nhà nước quản lý 
công trình thủy lợi; việc thực hiện các yêu càu về bảo vệ môi trường đoi với công 
trình thủy lợi;

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thài nêu trèn;

- Mô tã các biện pháp thu gom, thoát nước thài khác (nêu cỏ).
(Đối với dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung 

chuyền chất thải nguy hại, phái báo cáo nội dung này cho từng trạm trung chuyên 
chất thài nguy hại).

1.3. Xử lý nước thải:
- Mô tả rõ từng công trinh xừ lý nước thải dã được xây dựng, lắp đặt (tổn đơn 

vị thiết ke, thi công, giám sát thi công; nhả thầu xây dựng,...) hoặc hệ thong thiêt 
bị xử lý nước thải đông bộ, hợp khôi, trong đó làm rõ: chức nãng cũa từng công 
trình; quy mồ, công suất, công nghệ, quy trinh vận hành vả che độ vận hành cùa 
công trình (có sơ đô minh họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chât, chê 
phẩm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá 
trình vận hành; yêu cầu về quy chuần, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với nước 
thải sau xử lý; CO/CQ cùa hệ thống thiết bị xứ lý nước thải đông bộ, hợp khôi 
(nếu có);

- Các thiết bị, hệ tháng quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ 
và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thứ nghiệm của thiết bị, hệ thông quan trăc 
nước thải lự động, liên tục; làm rô việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, 
liên tục nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra, giám sát;

- Mô tả các biện pháp xử lý nước thái khác (nếu có).

(Đổi với dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại cỏ trạm trung 
chuyên chát thài nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho tìmg trạm trưng chuyên 
chất thải nguy hại).

2. Công trinh, biện pháp xừ lý bụi, khí thải (nếu có):

Đối với lừng công trình xử lý bụi, khí thài cần làm rõ:

- Công trình thu gom khí thải trước khi được xìr lý: Mô tà chi tiết thông số 
kỳ thuật cơ bàn (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của từng công trình thu gom 
khí thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải;

- Công trình xừ lý bụi, klú thài đà được xây dựng, lắp đặt (tên đơn vị thiết 
kế, thi công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng,...) hoặc hệ thống thiết bị xử lý 
khi thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức nàng của công trình (xử lý bụi, 
khí thải cho cổng đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào cùa dự án đầu tư); quy mô, 
còng suất, quy trình vận hành và chế độ vận hành cùa công trình (có sơ dồ minh 
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họa quy trình công nghệ xừ lý); các loại hỏa chất, xúc tác sử dụng; định mức tiêu 
hao điện năng, hóa chất cho quá trinh vận hành cong trinh; yêu cẩu về quy chuân, 
tiêu chuàn (nêu có) áp dụng đôi với bụi. khí thải sau xử lý; CO/CQ cùa hệ thông 
thiết bị xừ lý khí thải đảng bộ, hợp khói (nếu có);

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thài tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ 
và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiêm cùa thiết bị, hệ thong; làm rổ 
việc kết nối và truyền dữ liệu quan trẳc tự động, liên tục khí thải về Sở Tài nguyên 
và Môi trường địa phương đê kiểm tra, giám sát;

- Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thài khác (nểu có).

(Đối với dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xir lý chất thài nguy hại có trạm trung 
chuyên chất thải nguy hại, phải báo cáo nội dung nảy cho từng trạm trung chuyển 
chất thải nguy hại).

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải ran thòng thường:

- Mò tà rõ từng công trình lưu giữ chát thài rắn sinh hoạt, chất thải ran còng 
nghiệp thông thường, gồm: Mò tá chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đảm 
bảo dảp ứng các yêu cầu về bào vệ môi trường trong quá trinh lưu giữ chàt thủi;

- Cồng trinh xử lý chất thài rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh trong 
khuôn viên dự án đầu tư (nếu có): Mô tã chức năng, quy mô, công suất, công 
nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành;

- Đổi với dự án đầu tư xử lý chất thài rắn tập trưng phái nêu rõ các công trình, 
thiết bị, phương tiện thu gom cùa dự ân đầu tư phục vụ cho xử lý chất thải rán;

- Đối với dự án đẩu tư có sữ dụng phe liệu nhập khau từ nước ngoài lảm 
nguyên liệu sản xuất phái nêu rõ: công nghệ sản xuất; điêu kiện kho, bãi lưu giữ 
phế liệu nhập khâu; hệ thống thiết bị tãi chế; phương án xử lý tạp chất; phương 
án tái xuất phe liệu;

- Mô tã các biện pháp lưu giũ, xử lý chắt thải rắn thông thường khác (nếu có).

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xừ lý chất thài nguy hại:

- Dự báo về khối lượng chất thài nguy hại phát sinh ưong quá trình vân hành 
(kg/nãm và kg/tháng);

- Mỏ tả rõ từng công trình lưu giữ chất thải nguy hại, gồm: Mô tả chức năng, 
các thông số kỹ thuât cơ bàn nhằm đáp ứng các yêu cầu về bio vệ môi trường;

- Công trình xù lý chất thải nguy hại tự phát sinh trong khuôn viên dự án đầu 
tư (nêu có): Mô tả chức năng, quy mô, công suât, còng nghê, các thông sô kỹ thuật 
cơ bản kèm theo quy trình vận hành;

- Đối với dự án dầu tư xử lý chất thải nguy hại phải nêu rõ: hệ thống, công trình, 
thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý chất thải nguy hại;

- Mô tà các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thài nguy hại khác (nếu có).
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung cùa dự án đầu tư;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với tiếng ôn, độ rung cùa dự 
án đâu tư.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 
hành thử nghiệm và khi dự án đi vảo vận hành:

- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trưởng đối với nước thài trong quá trình vận hành thừ nghiệm và trong quá trình 
hoạt động (nếu có), trong đó phải làm rõ quy mô, câng suất, quy trinh vận hành 
và các thông số kỳ thuật cơ bản của công trinh;

- Mỏ tà chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường dối với bụi, khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quã trình 
hoạt động (nếu có), trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành 
và các thòng số kỳ thuật cơ bàn của công trình;

- Mô tà chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cả tràn dầu 
và các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nêu có), trong đó 
phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành vả các thông so kỹ thuật cơ 
bàn cùa công trinh;

- Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nêu có).

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):

Mô tả các công trinh bảo vệ môi trường khác (nểu có), trong đó phải làm rõ 
chức năng, các thông số kỳ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp bảo 
vệ mỏi trường khác áp dụng đối với dự án đầu tư.

8. Biện pháp bào vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi 
có hoạt động xã nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có):

Nêu rõ các biện pháp để thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với 
nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xà nước thài vào công trình thũy 
lợi (nếu có).

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quà thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):

Phần này báo cáo về kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phươnẹ án cải tạo, 
phục hôi môi trường, phương án bôi hoàn đa dạng sinh học đà đê xuât trong báo 
cáo đảnh giá tác động môi trường của dự án đẩu tư đà được phẻ duyệt.

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quà thâm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):

- Nêu rõ các nội dung thay đổi cúa dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt 
kết quả tham định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến múc 
phải thực hiện đánh giá tác động động môi trường.
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- Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyét 
định phê duyệt kết quá thẩm định báo cáo đánh giá tác động mỏi trường,

ChuvngIV
NỘI DƯNG DẺ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI T RƯỜNG

ĩ. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

- Nguồn phát sình nước thái: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thâi (sinh 
hoạt, cõng nghiệp) đề nghị cấp phép,

+ Nguồn số 01:

+ Nguồn sổ 02;

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị 
cấp phép.

- Dòng nước thãi: Nêu rõ số lượng dòng nước thài để nghị cấp phép (lả dòng 
nước thãi sau xử lý được xà ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vảo cống trình xử lý 
nước thãi khác ngoài phạm vi dự án).

- Các chất ô nhiễm vả giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải: Nêu rõ các chất ỏ nhiễm đề nghị cấp phép vả giá ưị giới hạn cũa các chất ỏ 
nhiễm theo dòng nước thải, đàm bào phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải 
và quy chuẩn kỹ thuật môi nường.

- Vị trí, phượng thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thài: Ghì rõ vị trí 
xà nước thài (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự cháy, xà cường bức), nguồn 
tiêp nhận nước thải hoặc công trình xử lý nước thài khác ngoài phạm vi dự án.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thài (nếu cỏ):

- Nguồn phát sinh khí thài: Nêu rò từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp 
phép.

+ Nguồn số 01:

+ Nguồn sổ 02:

- Lưu lượng xả khí thài tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thài tối đa đề nghị 
cấp phép.

- Dòng khỉ thài: Nêu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí 
thải sau xử lý được xà ra mói trường)

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cửa các chất ô nhiễm theo dòng khí 
thài: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 
nhiễm theo dòng khí thãi, đảm bào phù hợp với tính chất cùa dự án, nguón thải và 
quy chuẩn kỹ thuật mỏi trường.
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- Vị trí, phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị tri xả khí thải (có tọa độ địa lý), 
phương thức xả thải.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối VỚI tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Nguồn phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề 
nghị cap phép.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Nêu rò giới hạn đổi với tiếng ồn, 
độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thài nguy hại (nếu có):

- Cônệ trình, hệ thống thiết bị xừ lý chất thải nguy hại: Nêu rỗ từng công 
trình, hệ thống thiểt bị xử lý chất thải nguy hại; quy mô, còng suất của từng công 
trình, phương thức xử lý theo bảng sau:

- Mã chất thài nguy hại và khối lượng được phép xứ lý: Nêu rõ từng mà chất 
thải nguy hại và khôi lượng đê nghị cấp phép theo bàng sau:

TT
Tên công trình, hệ thống 

thiết bị xử lý chất thải 
nguy hại

Công suất xử lý 
(kg/năin)

Phương án 
xừlý Ghi chủ

1 Tên công trình 1 . . . r , . , í-
2 Tên. công trình 2 ... 4
3

....

TT Tên chát 
thài

Trạng thái 
tồn tại 

(ran/lỏng/bủn)

sólưựng 
(kg/náni)

Mã chất 
thải 

nguy hại

Phưong 
án xứ lý .Mức độ xử lý

(Tên của tiêu 
chuẩn, quy 
chuồn kỹ thuật 
cần đạt được)

Tồng sổ 
lượng

• Sô hrợng trạm trung chuyên chát thải nguy hại: Nêu rõ sò lượng trạm trung 
chuyển chat thài nguy hại để nghị cap phép; VỊ trí, diện tích từng trạm trung chuyên 
chất thải nguy hại, gồm:

+ Tên trạm trung chuyển chất thài nguy hại số:...........................................

+ Địa chỉ:................................................................................................... . ........

+ Diện tích:..........................................................................................................

4-Điện thoại:....................... Fax:...............................E-mail:...........................

- Địa bàn hoạt động đoi với dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xứ lý chất thái nguy 
hại theo tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương, vùng kinh tế.
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5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phể liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có):

- Loại phe liệu đề nghi nhập khẩu: Nêu rõ loại (có mã HS) phe liệu để nghị 
cap phép.

- Khối lượng phể liệu được phểp nhập khẩu đổi với dự án đầu tư: Nêu rõ 
khối lượng từng loại phế liệu đề nghi nhập khấu.

Chương V
KÉ HOẠCH VẬN HÀNH THỬNGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 
MÔr TRƯỜNG CỦA Dự ÁN

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chữ dự án tự rà soát 
và đề xuẩt kế hoạch vận hảnh thứ nghiệm công trình xử lý chat thải, chương trình 
quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vảo vận hành, cụ thể như sau:

A. Trường hựp dự án đầu tu đưọc phê duyệt báo cáo đánh gỉá tác động 
môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (báo cáo các nội dung 
Mục 1 dưới đây)

1. Ke hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chat thài của dự án:

1.1. Thời gian dự kiên vân hành thử nghiêm:
Lập danh mục chi tiết kể hoạch vận hành thử nghiêm các công trình xừ lý 

chất thải đã hoàn thành của dự án đầu tư, gồm: thời gian bắt đẩu, thời ẸĨan kết 
thúc. Công suất dự kiến đạt được cùa tùng hạng mục hoặc cùa cả dự án đầu tư tại 
thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.

1.2. Kê hoạch quan trắc chẩt thải, đánh giá hiệu quà xừ lý cùa các công trình, 
thiết bị xừ lý chất thải:

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiên lấy các loại mẫu chẩt thài trưóc khi 
thải ra ngoải môi trường hoặc thài ra ngoài phạm vi cũa công trình, thiết bị xừ lý.

- Kẻ hoạch đo dạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quá xử lý 
của công trình, thiết bị xử lý chất thài (lẩy mẫu tổ hợp vả mau đơn). Trường hợp 
công trình, thiết bị xữ lý hợp khói hoậc công trình xừ lý chất thải quy mô nhỏ chí 
thực hiện lẩy mẫu dơn dề quan trắc; thời gian, tần suât lấy mầu phải thực hiện 
theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

- Tồ chức có đù diều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 
phối hợp đê thực hiện ke hoạch.

B. Trưỉmg hợp dự án đẩu tư dang vận hành thứ nghiệm công trình xử 
lý chất thãi trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (báo cáo 
các nội dung Mục 1 dưởi dây)

1. Kết quà vận hành thừ nghiệm cõng trình xử lý chắt thải đã thực hiện:
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1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải (cần nêu rò tên 
và địa chi liên hệ của đơn vị thực hiện việc quan trảc môi trường: thời gian, tần 
suẩt, phương pháp, kết quả đo đạc, lấy và phân tích mầu; thiết bị, phương pháp 
đo đạc, lấy mâu và phân tích mâu được sừ dụng).

Việc đánh giá hiệu quả công trình xừ lý nước thải được thực hiện thông qua 
kết quả quan trắc nước thải (kết quà đo đạc bang thiết bị đo nhanh hiện trường, 
lấy mẫu và phân tích mầu trong phòng thí nghiệm) và số liệu quan trăc nước thài 
tự động, liên tục (nếu có) đối với từng công đoạn và đối với toàn bộ hệ thống xử 
lý (chương trình và phương pháp lấy mẫu tô hợp đê đánh giá), gôm:

- Kết quả đảnh giá hiệu suất của từng công đoạn xừ lý được thực hiện thông 
qua việc đánh giá kết quà quan trác nước thái dối với một số thông số ô nhiễm 
chính đã sừ dụng để tính toán thiết kế cho từng công đoạn cùa hệ thống xừ lý nước 
thải vả dược trình bày theo bảng sau:

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 
tích; hiệu suất xữ lý

Lưu 
lượng 

thài (Đơn 
vị tính)

— ■■ M------TT—TTz-----77—■---- '—A----- z----------Thông sô ô nhiêm chính tại công đoạn 
.(Đon vị tính)

Thông số A Thông số B v.v„.
Trước 
xử lý

Sau 
xử lị

Trước 
xử lý

Sau 
xừ lý

Trước 
xử lý

Sau 
xừ lý

Lần 1
Lần 2
Lần n,.....
Hiệu suất xử lý cùa từng công 
đoạn xử lý nước thài (%)

- Kẻt quà đánh giá sự phù hợp cùa toàn bộ hệ thống xử lý nước thài được 
thực hiện thòng qua việc đánh giá kết quá quan trắc nước thài (kết quả đo đạc 
bằng thiểt bị đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí 
nghiêm) cùa các thông số môi trường theo quy chuân kỹ thuật quôc gia vê môi 
trường đôi với ngành, lĩnh vực có quy chuân riêng hoặc quy chuân kỹ thuật quôc 
gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải (sinh hoạt, công nghiệp). Đối với 
một sổ ngành công nghiệp đặc thù phải thực hiện quan trắc các thông sô môi 
trường theo quyết định của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và được trình bày theo bảng sau:

Lần đo đạc, lẩy mẫu phân 
tích; quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng

Lưu 
ỉưựng 

thải (Don 
vị tinh)

Thông số môi trường của dụ án

Thông sổ A 
(Doti vị tính)

Thông số B 
(Đơn vị lính)

v.v...

Trước 
xừ lý

Sau 
xứ lý

T rưó c 
xừ lý

Sau 
xừ lý

Trưóc 
xừ lý

Sau 
xử lý

Lần 1
Lần 2
Lần n,.,.
Theo QCVN (tưomg ửng với 
từng loại hình sản xuất).
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- Ket quả đánh giá hiệu quá xử lý của hệ thống xừ lý nước thải thông qua 
số liệu quan trắc nước thài tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lăp đặt) cùa 
các ngày đã thực hiện lấy, phân tích mẫu nước thải trong phòng thí nghiệm. Kêt 
quả quan trăc tự động, liên tục được so sánh, đôi chiêu với kêt quả đo nhanh hiện 
trường và kết quả lẩy, phân tích mầu trong phòng thí nghiệm. Giá trị trung bình 
theo ngày cùa các kêt quả quan trác nước thải tự động, liên tục được so sánh với 
giá trị tối đa cho phép các thông so môi trường của các quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường tương ứng đe đánh giá sự phù hợp quy chuẩn (không phân biệt phương 
pháp đo đạc, lấy và phân tích mầu trong quy chuân kỹ thuật) và được trình bày 
theo bảng sau:

Giá trị trung bình theo 
ngùy (24 giờ) của các kết 

quả đo dược so sánh với giá 
trị tối da cho phép cùa quy 
chuẩn kỹ thuật ve chất thải

Lưu 
lượng 

thải (Đơn 
vị tính)

Thòng số q uan trắc tự động, liên tục
Thông số A 

(Đon vị tính)
Thông số B 

(Đơn vị tính)
v.v...

Trước 
xử lý

Sau 
xừ lý

Trước 
xử lý

Sau 
xừ lý

Trước 
xử lý

Sau 
xử lý

Ngày thứ 1
Ngày thứ 2
Ngày thứ n (kết quà dánh giá 
theo ngáy lấy mầu đề phàn 
tích trong phòng thí nghiệm)
Theo QCVN (tương ứng với 
từng loại hình sản xuât).

1.2. Kết quà đánh giá hiệu quá xử lý của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí 
thải: Việc đánh giá hiệu quả xử lý được thực hiện thông qua kêt quả quan trăc khí 
thải (kết quả đo đạc bằng thiết bị đo nhanh hiện trường, lẩy mầu và phân tích mẫu 
trong phòng thí nghiệm) và số liệu quan ttắc tự động, liên tục (nếu có) đòi với 
từng công đoạn vả đòi với toàn bộ hệ thông xừ lý. Chủ dự án thực hiện thông kê 
dưới dạng bảng tương tự như đối với nước thái tại Mục 1 nêu trên.

2. Chương trình quan trắc chất thài (tự động, liên tục vả định kỳ) theo quy 
định của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trăc môi trường định kỳ:

- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật 
áp dụng.

- Quan trắc bụi, khí thái công nghiệp: vị trí, tần suất, thông sô giảm sát, quy 
chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thài:

- Quan trắc nước thải: thông số quan trắc, quy chuân kỹ thuật áp dụng.

- Quan trẳc bụi, khí thải còng nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn 
kỷ thuật áp dụng.

1 ích vàn bán lu;
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2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trẳc môi trường lự động, 
liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đe xuất của chũ 
dự án.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hăng năm.

Chương VI
CAM KẾT CỦA CHU Dự ÁN ĐẦU TƯ

Phần này nêu rõ các cam kết của chu dự án đầu tư về các nội dung:

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cẩp giấy phép môi 
trường.

- Cam két việc xử lý chất thài đáp ứng các quy chuẩn, liêu chuẩn kỹ thuật 
về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi hường khác có liên quan.

PHỤ LỰC BÁO CÁO

Phụ lục 1:

- Bản sao giấy chứng nhận đáng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đãng ký 
đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đâu 
tư theo quy định của pháp luật;

- Băn vẽ hoàn còng công trình báo vệ mòi trường, công trì nil phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường theo quy định cùa pháp luật;

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiểt bị xử lý 
chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đà được thương mại hóa;

- Biên bàn nghiệm thu, bàn giao các công ưình bảo vệ môi trường hoặc các 
văn bản khác có liên quan đến các công trinh bảo vệ môi trường cùa dự án đâu tư 
(nếu có);

- Sơ đo vị trí lấy mẫu của chương trình quan trẳc môi trường;

- Văn bàn về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của 
môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Bàn sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt 
theo quy định cùa Luật Bảo vệ môi trưởng) và bàn sao quyết định phê duyệt kết 
quà thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cùa dự án.

Phụ lục 2:

* Dối với dự án phá dỡ tàu biển đã qua sừ dụng: Đính kèm bổ sung các loại 
giấy tờ sau:
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- Quy trình kiểm soát các yểu tố nguy hiềm, yếu tố có hại và phương án xứ 
lý sự cố kỳ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng;

- Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng đối với hạ tầng kỹ thuật, cơ sờ vật 
chất phục vụ cho hoạt động phá dỡ tàu biển (nêu có);

- Các tài liệu khác liẻn quan đến biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó sự 
cố mòi trường trong quá trình phá dờ tàu biển theo quy định cùa Chính phú ve 
nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 (nếu có).

* Đối với dự án có sử dụng phế liệu nhập khấu từ nước ngoài làm nguyên 
liệu sản xuẩt: Đính kèm bổ sung các loại giấy tờ sau:

Bàn sao hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thãi với đơn vị có chức 
năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi 
kèm phế liệu nhập khẩu, chất thài phát sinh), nếu có.

* Đổi với dự án dầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chat thài nguy hại:

Các vãn bản liên quan đến nội dung quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 
Điều 84 Luật Bâo vệ môi trường và văn bàn thẩm định, có ý kiến theo quy định 
cũa pháp luật về chuyển giao công nghệ quy định tại điểm c khoán 3 Điều 84 Luật 
Bảo vệ mỏi trưởng đôi với dự án đầu tư, cơ sỡ thực hiện dịch vụ xù lý chât thải 
nguy hại.

Phụ lục 2.1. Hô sơ pháp lý đôi với dự án thực hiện dịch vụ xừ lý chât thải 
nguy hại:

- Các giấy tờ về đất đai hoặc bàn sao hợp đồng thuê địa điểm làm trạm trung 
chuyển chất thài nguy hại;

- Quyết định phê duyệt kết quà thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường cúa dự án đâu tư; bản sao ke hoạch bảo vệ mồi trường hoặc cam kêt bào vệ 
môi trường được cơ quan nhả nước có thẩm quyển xác nhận cho dự án đàu tư các 
hạng mục công trình phục vụ hoạt động lưu giữ chất thải nguy hại tại trạm trung 
chuyên chất thải nguy hại (trong trường họp các hồ sơ, giấy tờ không dược nộp 
kèm theo thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường).

Phụ lục 2.2. Hồ sơ pháp lý đối với trạm trung chuyền chất thải nguy hại:

- Các giấy tờ về dất dai hoặc bản sao hợp đồng thuê địa điểm làm ưạm trung 
chuyển chất thài nguy hại;

- Bản sao kế hoạch bào vệ môi trường hoặc cam kết bào vệ môi trường (trước 
đây) được cơ quan quản lý nhà nước cỏ thẩm quyền xác nhận cho dự án đầu tư các 
hạng mục công trình phục vụ hoạt động lưu giữ chất thài nguy hại tại trạm trung

uayietnamR v
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chuyển chat thải nguy hại.

Phụ lục 23. Hồ sơ kỹ thuật của các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải nguy hại:

- Sơ đồ phản khu chức năng (hay còn gọi là sơ đồ tống mặt bằng) trơng cơ sờ 
xử lý chất thải và trạm trung chuyên chất thải nguy hại (nêu có); các bản vẽ, hình 
ánh về cơ sở xứ lý và trạm trung chuyến chất thải nguy hại (nêu có);

- Hồ sơ kỹ thuật, bàn vẽ thiết kế, hoàn công của các hệ thống, thiết bị đã đầu 
tư cho việc xử Lý và lưu giữ chất thải (nếu có).

Lưu ý: Trường họp các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải nguy hại dùng chung 
đê xừ lý cả chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường thì chỉ 
mò tả một lần.

Phụ lục 2.4. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị, công trình bảo vệ môi trường:

Bản sao hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình bảo vệ môi hường; 
các chứng chi, chứng nhận, công nhận, giám định, văn bản có liên quan dè kết hợp 
với việc kiêm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo 
đánh giá tác động môi trường dược phê duyệt. Hồ sơ có thê dóng quyển riêng; giây 
tờ, ảnh chụp có liên quan.

Phụ lục 2.5. Hồ sơ nhân lực:

Đính kèm Bản sao các vãn bằng, chứng chi, hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm 
của những cán bộ, công nhân viên có yêu cầu bắt buộc.

Phụ lục 2.6. Bàng hướng dẫn vận hành an toàn phương tiện, thiết bị xừ lý 
chất thải.

Phụ lục 2.7. Bảng hướng dẫn vận hành các thiết bị, công trinh bảo vệ môi 
trường: Bản hướng dẫn dạng rút gọn (hoặc dạng sơ đồ) cho quy trình vận hành, sử 
dụng các công trình bào vệ môi trường (phải ghi chủ vị trí đật bản).

Phụ lục 2.8. Kê hoạch quản lý môi trường

- Chương trình quàn lý môi trường: mục tiêu; tổ chức nhân sự; kể hoạch quản 
lý; kế hoạch vệ sinh các phương tiện, thiết bị và công trình;

- Đánh giá hiệu quà xứ Lý chất thải (ví dụ: các thành phần nguy hại, tính chất 
nguy hại của sản phẩm tái chế, tận thu và chất thải sau xử lý so với quy chuẩn kỳ 
thuật môi trường về ngưởng chất thài nguy hại vả các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn có liên quan);

- Ke hoạch xử lý ô nhiễm và bão vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động (toàn 
bộ hoặc một số khu vực xứ lý chất thái, trạm trung chuyển chất thài nguy hại): Các 
ke hoạch (xir lý triệt để lượng chất thái còn tồn đọng; vệ sinh phương tiện, thiết bị 
và cơ sờ; phá dỡ cơ sở hoặc chuyển dải mục đích; các biện pháp ngăn ngừa, giảm 
thiêu tác động môi trường; cài tạo, phục hồi môi trường; chương trình giám sát môi 
trường sau khi chẩm dứt hoạt động, đặc biệt là nếu có bãi chôn lấp); các thủ tục 

uayietnamR
ện ích ván bán luật



15

(thông báo cho các cơ quan chức nàng, khách hàng và cộng đông, nộp lại giây 
phép); kinh phí dự phòng.

Phụ lục 2.9. Đảm bào an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe:

Bản nội quy an toàn lao động và bảo vệ sức khóe; bàn chi dẫn sử dụng trang 
bị bảo hộ lao động (phải ghi chú vị trí đật bản).

Phụ lục 2.10. Ke hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố:

Bản hướng dẫn dạng rút gọn (hoặc dạng sơ đồ) của các quy trình ứng phó sự 
cố; bán sơ đồ thoát hiêm trong cơ sở (phải ghi chú rõ vị trí đặt bản).

Phụ lục 2.11. Đào tạo. tập huấn định kỳ hàng năm:

Tài liệu đào tạo (nểư tự tổ chức; lưu ý phần tài liệu đào tạo là các kế hoạch, 
quy trình, chương trình đã lập trong bộ hồ sơ đăng ký nảy thì không cẩn nêu lại mà 
chì cần ghi chú).

Phụ lục 2.12: Quy hoạch có liên quan và có nội dung về xử lý chất thài nguy 
hại (nếu có), trừ trường hợp cơ sở đông xử lý chất thải nguy hại;

Phụ lục 2.13: Quy định khoáng cách an toàn về môi trường (nêu có);

Phụ lục 2.14: Văn bản thẩm định hoặc ý kiến về công nghệ xừ lý chất thải 
nguy hại.

* Đối với dự án khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung các loại giấy tờ, 
hồ sơ sau:

Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỳ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bàn đồ địa 
hình có (hoặc không có) lộ via khu mỏ (tỳ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bãn đồ kết 
thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tông mật bàng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 
1/5.000), có thể hiện lất cả các hạng mục công trinh và mạng kỹ thuật; Bản đồ kết 
thúc khai thác mò (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bàn đồ tông mật bằng hiện trạng 
mỏ (tỳ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trinh và 
mạng kỵ thuật; Bàn đồ vị trí khu vực cài tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 
hoặc 1/10.000); Bản đồ cài tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng 
nãm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỳ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000).

ch ván bản luật I



Phụ lục IX
AU BÁO CÁO ỒỀ XUẨT CÁP, CAP LAT GIÂY PHÉP MÔI TRƯỞNG 

CỦA Dự ÁN>Ịư Tư N HÓM II KHồNG THUỘC ĐÓI TƯỢNG 
PHẤÍTHỰC hiện ĐẢNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

\ 'V, (kèm'theo Nghị định sổ 08/2022/NĐ-CP
j^gay ỈO ihárìg 0! nấm 2022 cùa Chỉnh phủ)

1. Mau trang bìa và phụ bìa báo cáo.

Cơ quan cẩp trên cùa clìủ dụ- án đầu tir
(1)

BÁO CẢO ĐÈ XUÁT 
CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của dự án đầu lư (2)

CHỦ Dự ÁN ĐÀU TƯ/*) 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Địa danh (**), tháng ... năm ...

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chú quản dự án dầu tư; (2) Tên gọi dầy đủ, chính 
xác của dự án đầu tư; (*) Chi thể hiện ở trang phụ bìa báo cáo; (**) Ghi địa danh 
cấp tinh/huyện/xã nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc nơi đặt trụ sở chỉnh cùa chủ dự 
án đầu tư.
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2. Cấu trúc, nội dung báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi truòĩig 
cùa dự án đầu tư.

MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC TÙ VÀ CAC KÝ HIẸU VIET TẲT 

DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

ChưoTig I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ Dự ÁN ĐÀU TU

1. Tên chù dự án đầu tư:...................................................................................

- Địa chi văn phòng:..............................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:....................................

- Điện thoại:...............................; Fax:......................; E-mail:............................

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:..... ngày.......... cùa chù dự
án đầu tư hoặc các giẩy tờ tương đương.

2. Tên dự án đầu tư:................................................................................ .......

- Địa diem thực hiện dự án đầu tư:..................................................................

- Cơ quan thẩm định thiết kế xảy dựng, cấp các loại giấy phép cỏ liên quan
đến môi trường cũa dự án đầu tư (nếu có):.......................................................

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định cùa pháp luật vê
đầu tư công):.................................................................................................................

3. Công suất, còng nghệ, sàn phâm của dự án đâu tư:

3.1. Công suất của dự án đầu tư:................................................................

3.2. Còng nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giả việc lực chọn công nghệ
sàn xuât của dự án đầu tư:.................................................................................

3.3. Sàn phẩm cùa dự án đầu tu:..............................................................

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phể liệu, điện năng, hóa chất sừ dụng,
nguồn cung cấp điện, nước cùa dự án đau tư:.......................................

5. Các thông tin khác liên quan đen dự án đâu tư (nêu có):................

án bản I
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Chương 11
Sự PHÙ HỢP CỦA Dự ÁN ĐÀU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NÀNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp cùa dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tình, phân vùng môi trường (nêu cỏ):

Nêu rổ sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quôc 
gia, quy hoạch tinh, phàn vừng môi trường.

2. Sự phù hợp cùa dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải cùa môi trường 
(nếu có):

Nêu rỏ sự phù hợp cùa dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 
tiếp nhận chất thài.

Ghi chú: Đối với nội dung đã được đánh giá trong quá trinh cap giấy phép 
môi trường nhưng không cỏ thay đổi, chù dự án không phải thực hiện đánh giá lại 
và ghi là không thay dổi.

Chương HI 
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

NƠI THỤC HIỆN bự ÁN ĐẰU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng mòi trường và tài nguyên sinh vật: Tong hợp dữ liệu 
(nêu rõ nguồn so liệu sử dụng) về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 
khu vực thực hiện dự án, trong đó làm rõ:

- Chất lượng của các thành phần mòi trường có khả năng chịu tác động trực 
tiếp bới dự án; so liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bời dự án;

- Các đổi tượng nhạy cảm về mỏi trường, danh mục và hiện trạng các loài thực 
vật, động vật hoang dà, trong đó có các loài nguy cap, quý, hiểm được ưu tiên bào 
vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có the bị tác động do dự án; sô liệu, thông tin vê 
đa dạng sinh học biển và đất ngập nước ven biền cỏ thể bị tác động bởi dự án.

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

- Mô tả dặc điềm tự nhiên khu vực nệuồn nước tiếp nhận nước thài: Các yêu 
tổ địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải; hệ thong sông suôi, 
kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải; chế độ thủy vân/hải văn của nguôn 
nước: diễn biến dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong năm, lưu 
lượng dòng chày kiệt nhất trong năm, che độ thủy triêu, hải vãn.

- Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thài: đánh giâ chất lượng nguồn 
nước khu vực tiếp nhận nước thải trên cơ sờ kết quà phân lích chất lượng nước 
nguồn tiếp nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liẻn quan đẻn diên biến chât 
lượng nguôn nước tiêp nhận.

ện ích ván bán luật I
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- MÔ tà các hoạt động khai thác, sừ dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước 
thải: hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ 
các hoạt động, mục đích khai thác, sừ dụng nước chính, khoảng cách, vị trí các 
công trình so với vị trí dự kiến xã nước thải).

- Mô tả hiện trạng xả nước thài vào nguồn nước khư vực ticp nhận nước thải: 
các hoạt động xà nước thải khác vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thài với 
các thông tin chính sau:

+ Thống kê các đối tượng xà nước thải trong khu vực (vị trí, khoảng cách 
đến vị trí xả nước thải).

4- Mỏ tà về nguồn nước thải cùa từng đoi tượng xả nước thải trong khu vực 
(hoạt động sản xuất phát sinh nước thài, các thông sô ô nhiễm chính có trong nước 
thải, lưu lượng, che độ xả nước thài).

- Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường họp xà nước thải vào công 
trình thủy lợi (néu có): Tân, địa chi, sô điện thoại.

3. Đánh giá hiện trạng các thành phẩn môi trường dât, nước, không khí nơi 
thực hiện dự án:

Kết quà đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực 
tiếp nhận các loại chất thài của dự án được thực hiện ít nhât là 03 đợt khao sát. 
Việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích mầu phải tuần thủ quy trình kỹ thuật về quan trắc 
môi trường. Tổng hợp kết quả để đánh giá sự phù hợp cùa địa điểm lựa chọn với 
đặc điểm môi trưởng tự nliiên khu vực dự án; đánh giá được hiện trạng các thành 
phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây dựng.

Việc dánh giá hiện trạng môi trường không khí xung quanh chì yêu cầu đối 
với những dự án phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường hoặc dự án sử 
dụng mồ hình tính toán lan truyền ô nhiễm (nểu có).

ChươngIV
ĐÁNH GIẢ, Dự BẤq TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA Dự ÁN ĐÀU 'tư và đè xuất các công trình, 
BIỆN PHẤP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bào vệ môi trường 
trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

1.1. Đánh giá, dự báo các tác dộng:

Việc đánh giá, dự bảo các tác động đến môi trường của giai đoạn này tập 
trung vào các hoạt động chính sau đây:

- Đánh giá tác động cùa việc chiếm dụng đất;

Tiện (ch văn bán luật I
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- Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng;

- Khai thảc vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự án);

- Vân chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiểt bị;

- Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình 
xây dựng;

- Lảm sạch dường ống, lảm sạch các thiết bị sàn xuất, công trinh bảo vệ môi 
trường cùa dự án (như: lảm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước,...).

Yêu cầu: Đối với nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải cần cụ thể 
hóa về thải lượng, tải Lượng vả nồng độ cùa tết cá các thông số chat thải đặc trưng 
cho dự án và so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, cự thể hóa 
về không gian và thời gian phát sinh chất thài.

(Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép môi trường phải đánh giả tồng hợp 
các tác động từ việc thay đổi nội dung dự ản đầu tư)

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đe xuất thực hiện:

- về nước thài: Thuyết minh chi tiểt về quy mô, công suất, công nghệ của 
công trình thu gom, xữ lý nước thãi sinh hoạt và nước thài công nghiệp (nếu có):

+ Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của từng nhà thầu thi còng, 
xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;

+ Công trình thu gom, xừ lý các loại chất thải lỏng khác như hóa chat thải, 
hóa chất súc rửa đường ống..., đảm bào đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;

- Vồ rác thài sinh hoạt, chất thài xây dựng, chất thài rắn công nghiệp thông 
thường vả chất thải nguy hại: Mô tá quy mô, vị trì, biện pháp bào vệ môi trường 
cùa khu vực lưu giữ tạm thời các loại chất thải;

- về bụi, khí thải: Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong 
quá trinh thi cỏng xày dựng dự án, dàm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về mỏi trường;

- về tiêng ồn, độ rung: Cấc công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ 
rung do hoạt động của dự án;

- Các biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có).

(Trường hợp có thay đổi công trình bảo vệ môi trường khi đề nghị câp lại 
giấy phép mõi trường, phải liệt kê đầy đừ các công trình bảo vệ mồi trường dự 
kiến thay đổi)
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2. Đánh giá tác động và đề xuẩt các biện pháp, công trinh bào vệ môi trường 
trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

2.1. Đánh giá, dự bảo các tác động:

- Đánh giá, dự báo tác động cúa các nguồn ph«át sinh chắt thải (chất thải rằn, 
chất thải nguy hại, bụi, khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại 
chất thải lỏng khác). Mỗi tác động phải được cụ thê hóa về thải lượng, tài lượng và 
nồng độ của tât cà các thỏng sô chàt thãi đặc trưng cho dự án và so sánh với các quy 
chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc khả năng chịu tài của môi trường tiêp nhận (nếu có).

- Dánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đển chất thài 
(tiếng ồn, độ rung).

- Đổi với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, phải đánh giá bổ sung tác động 
từ việc phát sinh nước thái của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải 
hiện hữu của khu công nghiệp; đánh giá khả nătiẸ tiếp nhận, xử lý cùa công trình 
xử lý nước thai hiện hữu cùa khu công nghiệp đoi với khói lượng nước thài phảt 
sinh lớn nhất từ hoạt đông cùa dự án đau tư.

- Đoi với dự án đầu tư khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suôi, 
kênh, rạch, hồ chứa và vùng cửa sông, ven biền phải đánh giá tác động tới lòng, 
bờ, bãi sông, dòng chảy theo quy định của pháp luật.

- Đổi với dự ăn đàn tư có hoạt dộng xá nước thải vảo công trình thúy lợi phải 
có đánh giá tác động vả biện pháp bảo vệ môi trường đổi VỚI nguồn nước công 
trinh thủy lợi.

- Kết quà tính toán cùa mô hình phát tán chất ô nhiễm, sự cố môi trường đối 
với dự án đau tư xả trực tiếp ra môi trường từ 10.000 m3/ngày (24 giờ) nước thải 
trở lên (trù' nước làm mát thiết bị, nước nuôi trồng thùỵ sàn) hoặc xả bụi, khi thài 
có lưu lượng từ 200.000 niVgỉờ trờ lên, trừ trường hợp dự án đầu tư không thay 
đôi nội dung liên quan đẻn hoạt động xả nước thái, bụi, khí thải so với giãy phép 
môi trường đà được cấp (khi đề xuất cấp lại giấy phép môi trường).

(Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép môi trường phải đánh giá tổng hợp 
các tác động tử việc thay đỏi nội dung dự án đẩu tư).

2.2. Các cỏng trình, biện pháp bào vệ môi trường đề xuầt thực hiện:

Yêu càu chung: Trên cơ sở kểt quả đánh giá các tác động tại Mục 2.1, hiện 
trạng vả khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, chủ dự án đẩu tư phái căn 
cứ vào từng loại chât thải phát sinh (với lưu lượng và nông độ các thông sô ô 
nhiễm đặc trưng) để đề xuất lựa chọn các thiết bị, công nghệ xù lý chất thãi phù 
hợp, đảm bảo đáp ửng yêu cầu bảo vệ môi trường quy dị till.

a) Vc cóng trình, biện pháp xữ lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý 
nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp vả các loại chất thài lòng khác):
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- Thuyết minh chi tiết về quy mô, cỏng suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất 
xức tác sử dụng của từng còng trinh xử lý nước thài dự kiến xây dựng hoặc hệ thống 
thiết bị xừ lý nước thãi đồng bộ, hợp khói (có sư đồ minh họa quy trinh cỏng nghệ 
xừ lý); yêu câu vê quy chuân, tiêu chuần (nêu có) áp dụng đỏi với nước thài sau xù 
lý; CO/CQ của hệ thông thiêt bị xứ lý nước thài đông bộ, hợp khỏi (nêu có).

- Các thông số cơ bàn của tửng hạng mục và của cả công trình xừ lý nước 
thải, kèm theo bàn vẽ thiết kế co sở hoặc thiết kế bàn vẽ dù công đối với dự án 
chĩ yêu cầu thiết kế một bước (sau đây gọi tắt lả bàn vẽ thiết ké, đính kèm tại Phụ 
lục cùa báo cáo),

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có). CO/CQ 
và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thứ nghiệm của thiểt bị, hệ thống quan trẳc 
nước thái tự động, liên tục (nếu có).

- Mô tả các biện pháp xử lý nước thài khác (nếu cỏ).

b) về công trình, biện pháp xử lý bụi, kill thài:

- Thuyết minh chi tiểt về quy mô, công suất, quy trinh vận hành, hóa chất, 
chất xúc tác sư dụng của từng công trinh xử lý bụi, khí thãi; yêu cẩu về quy chuẩn, 
tiêu chuân (nếu có) áp dụng đói với bụi, khí thài sau xử lý. CO/CQ của hệ thống 
thiết bị xừ lý khỉ thải đồng bộ, hợp khối (nếu có);

- Các thông sá cư bản của từng hạng mục và cùa cả công trinh xử lý bụi, khí 
thải, kèm theo bản vẽ thiết kế (đính kèm tại Phự lục báo cáo);

- Các thiết bị, hệ thong quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ 
vả phiêu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thừ nghiệm của thiết bị, hệ thong quan trác 
khí thài tự động, liên tục (nếu có).

- Mô tả các biện pháp xù lý bụi, khí thải khác (nếu có).

c) về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thái sinh 
hoạt, chât thải rắn công nghiệp thông thường, chất thài nguy hại):

- Dự báo về khối lượng chất thải rắn sình hoạt, chất thải ran công nghiệp 
thông thường phát sinh trong quá trình vận hành; chat thải nguy hại phát sinh 
(kg/năm và kg/tháng);

- Thuyét minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, 
chất xúc tác sử dụng của từng công trinh lưu giữ, xử lý chất thái;

- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình lưu giữ, xử lý 
chất thải, kèm theo dự thảo bản VẼ thiết kể (đính kèm tại Phụ lục báo cáo);

- Mô tã các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn khác (ncu có).

d) về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rưng, bảo đảm quy chuẩn 
kỹ thuật về môi trường:

- Mò ta chi tiết các cóng trình giảm thiêu tiếng ồn, độ rung phát sinh trong 
giai đoạn vận hành của dự án;
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- MÔ tá các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung khác (nếu có).

đ) Phương án phỏng ngừa, ứng phó sự cổ môi trường trong quá trình vận 
hành thử nghiệm vả khi dự án đi vào vận hành:

- Mô tà chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường đổi với nước thài trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình 
hoạt động (nếu có), trong đó phái làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành 
vả các thông số kỹ thuật cơ bàn cùa công trình;

- Mô tá chi tiết từng công trinh, thiết bị phóng ngừa, ứng phó sự cổ môi 
trường đổi VỚI bụi, khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trinh 
hoạt động (nếu có), trong đó phài làm rõ quy mô, công suất, quy trinh vận hành 
và các thông số kỹ thuật cơ bản cùa công trình;

- Mò tả chi tiết từng công trinh, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu 
vả các công trình phòng ngửa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có), trong đó 
phải lảm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông so kỹ thuật cơ 
bàn cùa công trình;

- Mỏ tã biện pháp phùng ngừa, úng phó sự cố môi trường khác (nểu có).

(Trường hợp có thay đổi công trinh bào vệ môi trưởng khi đề nghị câp lại 
giấy phép môi trường, phải hệt kè đẩy đủ các công trình bảo vệ môi trường dự 
kiến thay đổi)

3 . Tó chức thực hiện các công trình, biận pháp báo vệ môi trưởng

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ mỏi trường của dự án đẩu hr;

- Kc hoạch xây lap các công trình xừ lý chat thải, bảo vệ môi trường, thiết bị 
quan trác nước thải, khí [hải tự động, liên tục;

- Ke hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác;

- Tóm tắt dự toán kinh plú đối với từng cóng trinh, biện pháp báo vệ môì trưởng;

- Tở chức, bộ máy quàn lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy cùa các kết quà đánh giá, dự báo:

Nhận xét khách quan về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quà đánh giá. 
dự báo về các tác động môi trường có khả nàng xày ra trong quá trình triền khai 
dự án đẩu lu. Đoi với các van dề còn thiêu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý 
do khách quan, chủ quan.
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ChưoTig V
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HÒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BÒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC
(Chìyêu cầu đôi với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lâp chăt thải, 

dự án gởy tôn thất, suy giảm đa dạng sinh học)

1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản

1.1. Phưomg án cài tạo, phục hồi môi trường

- Căn cứ vào diều kiện thực tố của từng loại hình khai thác khoáng sân, ành 
hưởng của quá trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; cãn 
cứ cấu tạo địa chất, thành phần khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực; 
quy hoạch sử dụng đất sau khai thác (nếu có), tô chức, cá nhân phải xây dựng 
phương án cài tạo, phục hồi môi trường khả thi.

- Phương án cài tạo, phục hoi mòi trường đưa ra cân lảm rõ các nội dung sau:
+ Xác định thời điểm, nội dung thực hiện một phẩn công tác cài tạo, phục 

hồi môi trường (ngay trong quá trinh khai thác) đối với các hạng mục công ưinh 
mỏ (công trinh phụ trợ khai thác, bãi thài mỏ,...) và khu vực khai thác (nường hợp 
mỏ khai thác theo hình thức “cuốn chiêu”, có thể thực hiện được công tác cãi tạo, 
phục hồi môi trường đối với phần diên tích đã khai thác hêt trừ lượng);

+ Xác định các hạng mục công trinh mỏ, các hạng mục công việc cân cài tạo, 
phục hồi môi trường tại khu vực khai thác (moong khai thác đối với mỏ lộ thiên; 
hệ thống đường lò/giếng thông gió, vận chuyển, lò chợ ... đổi với mõ ham lò) 
trong giai đoạn đóng cửa mỏ (thời điểm kết thúc khai thác mỏ theo dự án đầu tư 
đà lập);

+ Mô tả các giải pháp, công trình và khối lượng, kinh phí để cải tạo, phục 
hồi môi trường; lập bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác và thê hiện các công 
trình cải tạo, phục hồi môi trường;

- Đánh giá ảnh hường đền môi trường, tính bên vừng, an toàn cùa các công 
trình cái tạo, phục hồi môi trường của phươnạ án (bao gồm: tác động liên quan 
đến chất thải, tác động không liên quan đên chât thải như: cảnh quan, sinh thái sụt 
lún, trượt lở, chong thẩm, hạ thấp mực nước ngẩm, nứt gãy, sự cổ môi trường,...) 
và đề xuất các công trình, biện pháp giâm thiểu.

- Tính toán “chi số phục hồi đất” cho các phương án lựa chọn. Trên cơ sở 
đánh giá và so sánh “chì số phục hồi đất” và ưu điểm, nhược điểm của các phương 
án, lựa chọn phương án cái tạo, phục hồi môi trường tối ưu.

1.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường

Từ phương án cài tạo, phục hồi môi trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, 
danh mục, khối lượng các hạng mục công trình cài tạo, phục hôi môi trường, cụ the:

- Thiết kể, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, 
phục hồi môi trường;
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- Thiết kế, tính toán khói lượng công việc đề cài tạo, phục hồi môi trường 
đáp ứng mục tiêu đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế;

- Thiết kế các công trình phòng ngừa và ửng phó sự cố môi trường từng giai 
đoạn trong quá trình cài tạo, phục hỏi môi trường;

- Lập bảng các công trình cãi tạo, phục hồi môi trường; khối lượng còng việc 
thực hiện theo từng giai đoạn vả toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi mỏi trường;

- Lập bàng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh 
sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn và toàn 
bộ quá trình cãi tạo, phục hồi môi trường.

1.3. Ke hoạch thực hiện
- Sơ đồ tồ chức thực hiện cãi tạo, phục hồi môi tnrờng;

- Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chat 
lượng công trình;

- Ke hoạch tổ chức giám định các công trình cài tạo, phục hồi môi trường dê kiêm 
tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hôi môi trường;

- Giài pháp quàn lý, bảo vệ các công trình cài tạo, phục hồi môi trường sau 
khi kiểm tra, xác nhận.

Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi mòi trường theo mẫu sau:

1.4. Dự toán kinh phí cãi tạo, phục hồi môi trường

TT Tên công trình
Khối lượng/ 

dim vị
Đtm 
giá

Thành 
tiền

Thòi gian 
thực hiện

Thời gian 
hoàn thành Ghi chú

1 Khu vực khai thác

1
Cài tạo bờ mỏ, đáy 
mỏ, bờ moong, đáy 
mong khu A

2 Trồng cây khu A
. . .

a) Dự toán chi phí cải tạo, phục hoi môi trường
Lập bảng tổnơ hợp chi phí và tiến độ thực hiện các công trình cải tạo, phục 

hôi môi trường; khôi lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn 
và tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trcn cơ sờ định mức, đơn giá mới 
nhât của địa phương hoặc theo các bộ, ngành tương ứng, giá thị trường trong 
trưởng hợp địa phương chưa có định mức, đơn giá.

b) Tính toán khoán tiền ký quỷ và thời điềm ký quỷ:

Trình bày cụ thề các khoản tiền ký quỹ lằn dầu và các lằn tiếp theo, thời điểm 
ký quỹ lân đâu vả các lân tiếp theo.

c) Đơn vị nhận ký quỷ:

Tồ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị và tổ chức thực hiện ký quỳ cải tạo, phục 
hồi môi trường theo quy định của pháp luật.
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2. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án chôn lấp chất thải

2.1. Lựa chọn giái pháp cải tạo môi trường
- Cân cứ vào điều kiện thực tế cùa từng loại hinh xử lý chat thải, ảnh hường 

của quá trình xử lý chất thải đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; cãn 
cứ cáu tạo địa chất và chất lượng môi trường của khu vực, tổ chức, cá nhân phải 
xây dựng các giải pháp cái tạo môi trường khà thi. Giãi pháp cải tạo môi trường 
phải đảm bảo không đề xảy ra các sự co môi trường.

- Việc cài tạo môi trường thực hiện theo quy định có liên quan.
- Mô tá khái quát các giải pháp; các công trình và khối lượng công việc cải 

tạo môi trường. Xây dựng bản đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải sau 
khi đóng bài chôn lấp chất thài sinh hoạt.

- Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tỉnh bền vừng, an toàn của các công trình 
cải tạo môi trường cùa phương án (bao gầm: sụt lún, trượt lờ, chống thấm, hạ tháp 
mực nước ngầm, sự co môi trường,...) để lựa chọn phương án cài tạo môi trường.

2.2. Nội dung cải tạo môi trường

Từ giải pháp cải tạo môi trường đà lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, 
khối lượng các hạng mục công trình cái tạo môi trường, cụ thể:

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cài tạo môi 
trường;

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc để cải tạo môi trường đáp ứng mục 
tiêu đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tể;

- Thiết kế các công trình để giám thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó 
sự cổ môi trường đối với từng giai đoạn trong quá trình cài tạo môi trường;

- Lập bảng các công trình cái tạo môi trường; khối lượng công việc thực hiện 
theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo môi trường;

- Lập bảng thống kê các thiết bị, mảy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh 
sử dụng trong quá trình cài tạo môi trường theo từng giai đoạn vả toàn bộ quá 
trình cài tạo môi trường;

- Xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cãi 
tạo môi trường.

Các chi tiêu kỹ thuật để thiết kế, thi công các công trình cải tạo môi trường 
dựa trên báo cáo nghiên cứu khá thi hoặc thiết ke cơ sở.

2.3. Ke hoạch thực hiện
- Trình bày sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo môi trường;

- Trinh bày tiến dộ thực hiện cài tạo môi trường và kế hoạch giám sát chất 
lượng công trình;

- Kê hoạch tô chức giám định các công trình cải tạo môi trường đê kiêm tra, 
xác nhận hoàn thành các nội dung cùa phương án cải tạo môi trường;

ch ván bán I
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- Giải pháp quàn lý, bảo vệ các công trình cải tạo môi trường sau khi kiêm 
tra, xác nhận.

Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo môi trường theo mẫu sau:

TT Tên công trình Khối lượng/ 
đon vị

Đơn 
giâ

Thành 
tiền

Thời gian 
thực hiện

Thòi gian 
hoàn thành Ghi chú

[ Khu vực 0 chôn lấp 
chắt thài

1
Hệ thống xử lý nước 
thai

2 Hệ thống xứ lý khí 
thải

3
Hệ thông quan trăc, 
giám sát môi trường

í É ■ ■ in

2.4. Dự toán chi phí câi tạo mỏi trường
a) Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi mỏi trường:

Lập bảng tổng hựp chi phí và tiến độ thực hiện các công trình cài tạo môi 
trường; khối lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tông 
chì phí cải tạo môi trường trên cơ sờ định mức, đơn giá mới nhất của địa phương 
hoặc theo các bộ, ngành tương ứng, giá thị trường trong trường hợp địa phương 
chưa có định mức, đơn giá.

b) Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ:

Trình bày cụ thể các khoản tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm 
ký quỹ làn đầu và các lần tiếp theo.

c) Đơn vị nhận ký quỳ:
Tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị và tổ chức thực hiện ký quỳ cải tạo, phục 

hoi môi trường theo quy định cùa pháp luật.
3. Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có)

Chương VI
NỘI DƯNG ĐÈ NGHỊ CÁP, CÁP LẠI GĨÁY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

- Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thài (sinh 
hoạt, công nghiệp) đề nghị cấp phép.

+ Nguôn sô 01:

4- Nguồn số 02:

- Lưu lượng xà nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thái tối đa đề nghị 
cấp phép.

:h vàn bản I
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- Dòng nước thài; Nêu rỏ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng 
nước thải sau xử lý được xả ra môi trường tiêp nhận hoặc xả vào công trình xừ lý 
nước thái khác ngoài phạm vi dự án).

- Các chất ô nhiềm và giá trị giới hạn cùa các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải: Nêu rõ các chất ô nhiêm đe nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chat ô 
nhiễm theo dòng nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất cùa dự án, nguồn thải 
và quy chuân kỹ thuật môi trường,

- VỊ trí, phương thức xả nước thài và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí 
xả nước thài (có tọa độ địa lý), phương thức xã thải (tự chày, xà cường bức), nguôn 
tiếp nhận nước thải hoặc công trình xừ Lý nước thải khác ngoài phạm vi dự án.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):

- Nguồn phát sinh khí thải: Nêu rô từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị 
câp phép.

+ Nguồn số 01:

+ Nguồn số 02:

- Lưu lượng xả khí thái tối đa: Nêu rõ lưu lượng xâ khi thài tối đa để nghị 
cấp phép.

- Dòng khí thải: Nêu rõ số lưựng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khi 
thải sau xử lý được xả ra môi trường)

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 
thải: Nêu rõ các chât ô nhiễm đê nghị câp phép và giá trị giới hạn cùa các chầt ô 
nhiễm theo dòng khí thãi, đảm bào phù hợp với tính chất cùa dự án, nguôn thãi vả 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

- Vị trí, phương thức xà khí thải: Ghi rõ vị tri xả khí thài (có tọa độ địa lý), 
phương Lhức xà thài.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Nguồn phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề 
nghị cấp phép.

- Giá trị giới hạn đổi với tiếng ồn, độ rung: Nêu rò giới hạn đối với tiếng ồn, 
độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Chương VII
KẾ HOACH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH xử LÝ CHÁT 
THẢI VÀ CHƯỜNG TRÌNH QUAN TRÁC MÒI TRƯỜNG CỦA DỤ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường cùa dự án đau tư, chủ 
dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thừ nghiệm công trình xử lý chất thài, 
chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thê 
như sau:
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ĩ. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trinh xứ Lý chất thải của dự án đầu tư:

LI. Thời gian dự kiến vận hành thứ nghiệm:

Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thứ nghiệm các công trình xử lý 
chất thài đà hoàn thành của dự án đẩu tư, gồm: thời gian bắt đẩu, thời ệian kết 
thúc. Công suất dự kiến đạt được cùa từng hạng mục hoặc cùa cá dự án đau tư tại 
thời điềm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.

1.2. Kế hoạch quan trắc chắt thài, đảnh giá hiệu quả xử lý cùa các công trình, 
thiết bị xù lý chất thải:

- Ke hoạch chi tiết về thời gian dự kiển lấy các loại mẫu chất thài trước khi 
thải ra ngoài môi trường hoặc thài ra ngoải phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.

- Ke hoạch đo đạc, lẩy vả phân tích mẫu chất thải đe đánh giá hiệu quà xử lý 
của công trình, thiết bị xử lý chất thải (lấy mẫu tỏ hợp và mâu đơn). Trường hợp 
công trình, thiết bị xừ lỷ hợp khổi hoặc công trình xử lý chat thải quy mô nhỏ chỉ 
thục hiện lấy mẫu đơn đề quan trắc; thời gian, tân suất lấy mẫu phải thực hiện 
theo cốc tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

- TỔ chức có đũ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trưởng dự kiến 
phổi hựp đe thực hiện kể hoạch.

2. Chương trình quan trắc chai thãi (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định cùa pháp luật.

2.1. Chương trinh quan trác môi trường định kỳ:
- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông sổ giám sát, quy chuẩn kỹ thuật 

áp dụng.
- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, làn suất, thông số giám sát, quy 

chuẩn kỹ thuật áp dụng

2.2. Chương trinh quan trắc tự động, liên tục chất thãi:

- Quan trắc nước thái: thỏng số quan trẳc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: so lượng, thông sả giám sát, quy chuẩn 
kỹ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỷ, quan trắc môi trường tự động, 
liên tục khác theo quy dịnh cùa pháp luật cỏ liên quan hoặc theo dề xuất của chủ 
dự án.

3. Kinh phí thực hiện quan trảc môi trường hang năm.

Chương VIII
CAM KÉT CŨA CHU DỤ ÁN ĐÀU TƯ

Phau này nêu rõ các cam kết cùa chù dự án dâu tư về các nội dung:

- Cam kểt vê tính chính xác, tnuig thực của ho sơ de nghi cap giấy phép mòi ttirờng.



15

- Cam kết việc xử lỷ chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỷ thuật 
về môi trường và các yêu cều về bảo vệ môi trường khác cô liên quan.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO

Phụ lục 1:

- Bàn sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đãng ký 
đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Bàn vè thiết kế cơ sờ hoặc bản vẻ thiết kế thi cỏng các công trình bảo vệ 
môi trường, công trinh phòng ngừa, ứng phó sự cổ môi trường kèm theo thuyết 
minh về quy trình vận hành của còng trình xử lý chất thải;

- Các chứng chì, chứng nhận, công nhận cùa cảc công trinh, thiểt bị xử lý 
chất thài đổng bộ được nhập khẩu hoặc đà được thương mại hóa (nếu có);

- Các phiếu kểt quả đo đạc, phân tích mẫu mói trường ít nhai lả 03 đợt khảo sát;

- Phiếu kiềm định, hiệu chuẩn cùa cơ quan, tổ chức có chức năng đoi với các 
thiết bị quan trắc tụ động, liên tục chất thải đà được lắp đặt (nếu có);

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu cùa chương trình quan trắc mòi trưởng;

- Văn bản về quy hoạch tình, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của 
môi trường được cơ quan nhả nước có thẩm quyền ban hành.

Phụ lục 2: Đối vớỉ dự án đẩu tư khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung các 
loại giấy tờ, hồ sơ sau:

Bàn đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc l/l0.000); Bàn đồ địa 
hình có (hoặc không có) lộ via khu mò (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đô kết 
thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tồng mặt bằng mò (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 
1/5.000), có thể hiện tất cà các hạng mục công trinh và mạng kỹ thuật; Bản đồ kết 
thúc khai thác mò (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tồng mặt bằng hiện trạng 
mò (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và 
mạng kỹ thuật; Bản đả vị trí khu vực cài tạo, phục hồi môi trưởng (tỳ lệ 1/5.000 
hoặc 1/10.000); Bàn đồ cài tạo, phục hòi môi trường theo từng giai đoạn, từng 
năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ ỉệ 1/1.000 hoặc 1/2.000).

Ghi chứ: Trường họp cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định 
tại đièm b và điẽm d khoàn 4 Điểu 30 Nghị định này, có tièu chí về mõi trường 
tương đương VỚI dự án nhóm n, báo cáo đề xuất cấp lại ẸÌấy phép mòi trường chi 
thể hiện các nội dung thay đổi so với nội dung báo cáo đề xuất cấp giày phép môi 
trường trước đó.



B Phụ lục X
z MẨU BẢỘ CÁO ĐỀ XUẤT CÁP, CAP LAI GIÂY PHÉP
/< MÔ í TRƯỜNỢ CỦA cơ SỞ, KHU SẢN XUAT, kính doanh, 
DỊCH VÚ TẬP Til UNG, CỤM CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT DÔNG 
' cớ TIỀU ciĩỊvÊ moi trường Tương đương vớí Dự ấn 

NHÓM I HOẶC nhóm II
(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

ngày ỈO thảng 01 năm 2022 cùa Chỉnh phù)

. — —. X a * % a ■ ■ _ a a1. Mâu trang bìa và phụ bìa báo cáo.

Co- quan cấp trên của chủ cơ sỏ’ 
f 0)

BẢO CÁO ĐÈ XUÁT 
CÁP, CÁP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

cúa cơ sở (2)

CHỦCƠSỞ(*) 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Đỉa danh ợ*), tháng ... năm ...

Ghi chủ: (1) Tên cơ quan chủ quản của cơ sờ; (2) Tên gọi đầy đủ, chính 
xác của cơ sờ; (*) Chỉ thể hiện ờ trang phụ bìa báo cáo; (**) Ghi dịa danh cap 
tỉnh/huyện/xã nơi cơ sờ hoạt động hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ cơ sớ.

n ích vàn bản luật
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2. Cấu trúc, nội dung bảo cáo đề xuất cap, cấp lại giấy phép môi 
trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp đang hoạt động (viết tắt là cơ sờ),

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CAC KÝ HIẼU VIẾT TẮT 

DANH MỰC CẤC BÀNG, CÁC HÌNH VẼ

Chương I 
THÔNG TIN CHUNG VÈ Cơ SỞ

1. TỂn chủ cơ sở:.................................................................................................

- Địa chỉ vãn phòng:.........................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật của chú cơ sờ:.............. ..................................

- Điện thoại:......... ..............Fax:.......................... ; E-mail:.............................

- Giấy chứng nhận dầu tư/đăng ký kinh doanh số:..... ngày.......... cùa cơ sở
hoặc các giấy tờ tương đtĩocng.

2. Tên cơ sờ:......................................................................... .............................

- Địa điểm cơ sở:......................... ........................................................................

- Văn bàn thẩm đinh thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan
den môi trường, phè duyệt dự án ( nếu có):................................................ ..............

- Quyết đinh phê duyệt kết quả thẩm định bão cáo đánh giá tảc động môi
trường; các giấy phép môi trường thành phẩn (nếu có):...........................................

- Quy mô cùa cơ sờ (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu
tư công):.......................................................................................................................

3. Công suất, công nghệ, sàn phẩm sản xuất cùa cơ sở:

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:..................................................................

3.2. Công nghệ sân xuẩt cùa cơ sớ:...................................................................

3.3. Sản phẩm cùa cơ sử:......................................................................................

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phe liệu (loại phe liệu, mã HS, khối
lượng phê liệu dự kiên nhập khâu), điện năng, hóa chât sừ dụng, nguồn cung 
cấp điện, nước cùa cơ sờ:......... .....................................................................

5. Đổi với cơ sờ có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài lảm nguyên 
liệu sàn xuất phải nêu rỏ: điều kiện kho, bãi lưu giử phế liệu nhập khẩu; hệ thống 
thiết bị tái chế; phương án xừ lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu.

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sớ (nếu có);...................................
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Chuong II
Sự PHÙ HỢP CỦA Cơ sơ VỚI 9UY HOẠCH, 
KHẢ NĂNG CHỊƯ TẢI CỦA MOI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp cùa cơ sở với quy hoạch bào vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tình, phần vùng môi trường (nếu có):

Nêu rõ sự phù hợp cùa cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

2. Sự phù hợp cùa cơ sỡ đoi với khả nàng chịu tải cùa môi trường (neu có):

Nẽu rõ sự phù hợp của cơ sờ đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 
nhận chat thải.

Ghi chủ: Đối với nội dung đã được đánh giá trong quả trinh cấp giấy phép 
môi trường nhưng không có thay đôi, chủ cơ sờ không phái thực hiện đánh giá 
lại và ghi lả không thay đôi.

Chương III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA Cơ SỞ

l. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thài (nếu 
có):

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

- Mô tả chi tiết thòng sô kỳ thuật cơ bản (kct cẩu, kích thước, chiều dài,...) 
của công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt; số lượng, vị trí từng điếm thoát 
nước mưa bề mật ra ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng 
điểm thoát (như: tự chảy, đập xá tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh họa;

- Mô tà các biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác (nâu cỏ).

(Đổi với cơ sở thực hiện dịch vụ xừ lý chất thài nguy hại cỏ trạm trung 
chuyẻn chất thải nguy hại, phải bảo cáo nội dung này cho từng trạm trung 
chuyền chất thải nguy hại).

1.2. Thu gom, thoát nước thải:

- Công trình thu gom nước thải; Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bán 
(ket cấu, kích thước, chiều dài,...) của từng tuyến thu gom nước thài sinh hoạt, 
công nghiệp từ nguồn phát sinh dẫn vê cồng trình xừ lý nước thài;

- Công trình thoát nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bàn (kết 
cấu, kích thước, chiều dài, ...) cùa từng tuyển thoát nước thải trước khi xã ra 
môi trường tiếp nhận hoặc xả ra ngoài phạm vi cùa còng trình xừ lý chat thài;

ện ích vàn bản luật



4

- Điềm xả nước thài sau xử lý: Mò tả chí tiết vị trí xả nước thải; đánh giá 
sự đáp ứng yêu cầu kỷ thuật theo quy định đối vói điểm xả nước thài/điêm đâu 
nối nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải. Trường hợp nguồn tiếp nhận nước 
ihải là công trình thủy lợi thì nêu rõ tên công trình thủy lạrìj cơ quan nhả nước 
quản lý công trình thủy lợi; việc thực hiện các yêu cầu về bào vệ môi trường 
đối với công trinh thủy lợi;

- Sơ đồ minh họa tồng thề mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên;

- Mô tả các biện pháp thu gom, thoát nước thải khác (nen có).

(Đối với cơ sờ thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung 
chuyển chất thải nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung 
chuyển chẩt thài nguy hại).

1.3. Xử lý nước thải:

- Mò tã rõ từng công trình xử lý nước thài đã được xây dựng, lắp đặt hoặc 
hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối, trong đó lảm rò: chức nãng 
cùa từng cống trình; quy mô, công suất, công nghệ, quy trinh vận hành và che 
độ vận hành của công trinh (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xứ lý); các 
loại hóa chất, chế phẩm sinh học sừ dụng; định mức tiêu hao điện nâng, hóa 
chất sử dụng cho quá trình vận hành; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) 
áp dụng đối với nước thải sau xứ lý. CO/CQ cùa hệ thống thiết bị xừ lý nước 
thái đồng bộ, hợp khói (nếu có);

- Các thiết bị. hệ thong quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu cỏ), 
CO/CQ vả phiếu kiếm định, hiệu chuẩn hoặc thừ nghiệm cũa thiết bị, hệ thống 
quan trắc nước thải tự động, liên lục; làm rõ vỉệc kết nối và truyền dữ liệu quan 
trắc tự động, liên tục nước thải về Sờ Tài nguyên và Môi trường địa phương để 
kiểm tra, giám sát;

- Mô tà các biện pháp xử lỷ nước thài khác (nếu có).

(Đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung 
chuyển chất thãi nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung 
chuyển chất thài nguy hại).

2. Công trình, biện pháp xừ lý bụi, khí thái (nếu có):

Đổi vớt từng công trinh xừ lý bụi, khí thài cần lảm rõ:

- Công trinh thu gom khí thải trước khi được xừ lý: Mô tà chi tiết thông 
số kỹ thuật cơ bân (kết cẩu, kích thước, chiều dài,...) của từng công trình thu 
gom khí thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải;

- Công trình xừ lý bụi, khí thải đã được xây dựng, láp đặt hoặc hệ thổng 
thiẻt bị xử lý khí thãi đông bộ, hợp khối, trong đó làm rỏ: chức năng cùa công 
trình (xử lý bụi, khi thải cho công đoạn hoặc dây chuyển sản xuất nảo của cơ 
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sờ); quy mô, công suất, quy trình vận hành và chế độ vận hành cùa công trình 
(có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hỏa chất, xúc tác sử 
dụng; định mửc tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành công trinh; 
yêu cầu về quy chuan, tiểu chuẩn (neu có) áp dụng đối với bụi, khí thãi sau xử 
lý. CO/CQ cúa hệ thống thiết bị xìr lý khí thải đông bộ, hợp khôi (nêu có);

- Các thiết bị, hệ thong quan trắc khí thài tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ 
và phiếu kiêm định, hiệu chuân hoặc thử nghiệm cùa thiêt bị, hệ thống; làm rỗ 
việc kết nổi và truyẻn dừ liệu quan trẳc tự động, liên tục khí thải vê Sờ Tài 
nguyên và Môi trường địa phương để kiềm tra, giám sát;

- Mô tà các biện pháp xử lý bụi, khi thãi khác (nếu cỏ).

(Đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trạm trung 
chuyển chất thải nguy hại, phải báo cáo nội dung này cho từng trạm trung 
chuyên chất thải nguy hại).

3. Công trinh, biện pháp lưu giữ, xử lý chẩt thài rắn thông thường:

- Mô tà rõ từng công trình lưu giữ chất thải rẳn sinh hoạt, chất thải rắn công 
nghiệp thông thường, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đàm 
bảo đáp ứng các yêu cẩu vể bảo vệ mòi trường trong quá trình lưu giữ chát thải;

- Công trinh xử lý chất thài ran công nghiệp thông thường tự phát sinh 
trong khuôn viên cơ sở (nếu có): Mô tả chức năng, quy mô, công suât, công 
nghệ, các thông so kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành;

- Đổi với cơ sở xù lý chất thải rắn tập trung phải nêu rõ các công trình, 
thiết bị, phương tiện thu gom phục vụ cho xử lý chất thải ran;

- Báo cáo về chúng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường (rác thài 
sinh hoạt, chất thải ran công nghiệp thông thường,...) phát sinh tại cơ sở;

- Mô tà các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác (nếu có).

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xừ lý chất thải nguy hại:

- Mô tả rõ từng công trình lưu giữ chất thài nguy hại, gồm: Mô tả chức năng, 
các thông số kỳ thuật cơ bàn nhằm đáp ứng các yêu câu vê bào vệ môi trường;

- Còng trình xử lý chat thài nguy hại tự phát sinh tại cơ sờ (nếu có): Mô tả 
chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm 
theo quy trình vận hành;

- Đối với cơ sớ xừ lý chất thải nguy hại phải nêu rồ: hệ thong, còng trinh, 
thiết bị lưu giữ, vận chuyền, trung chuyển, sơ chế, xừ lý chất thài nguy hại;

- Báo cáo về chủng loại, tồng khối lượng chất thài nguy hại phát sinh tại 
cơ sờ (kg/nãm và kg/tháng);

- Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại khác (nếu có).

ch ván bản luật I
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sờ.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sỡ.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố mói trường:

- Mô tả chi tiết từng công trinh, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường đối với nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình 
hoạt động (nếu có), trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành 
và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình;

- Mô tà chi tiết từng công trinh, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự co mòi 
trường đổi với bụi. khí thải trong quá trình vận hành thừ nghiệm và trong quá 
trình hoạt động (nếu cỏ), trong đó phải làm rò quy mô, công suất, quy trình vận 
hành và các thông số kỷ thuật cơ bàn cùa công trình;

- Mô tả chi tiết từng cỏng trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cồ tràn 
dầu và các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nêu có), 
trong đó phải làm rõ quy mô, công suẩt, quy trình vận hành và các thông sô kỹ 
thuật cơ bán cùa công trình;

- Mỏ tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cô môi trường khác (nêu có).

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu cỏ);

Mò tả các công trình bào vệ môi trường khác (nểu có), trong đó phải làm 
rõ chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bán cùa công trình. Mô tả các biện pháp 
bảo vệ môi trường khác áp dụng đoi với cơ sờ.

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thâm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):

Nêu rõ các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết 
quà thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đen mức phải 
thực hiện đánh giá tác động mỏi trường.

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi de 
nghị cấp lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị 
định này)

(Phần nảy nêu chi tiết các nội dung thay đổi so với giấy phép mòi trường 
đâ được cấp trước đó).

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quà thực hiện phương án cài tạo, phục hồi môi 
trường, phưoug án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):

Phần này báo cáo về kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải 
tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học đã đề xuất trong 
báo cáo đánh giá tác động môi trường đà được phê duyệt.

tvictnam [
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Chương IV
NỘI DƯNG ĐỀ NGHỊ CÁP, CẤP LẠI GĨÁY PHÉP MÔT TRƯỜNG

1. Nội dung đe nghị cấp phép đối VỚI nước thài (nếu có):

- Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh 
hoạt, công nghiệp) đề nghị cấp phép.

+ Nguôn sô 01:
+ Nguồn sổ 02:

- Lưu lượng xà nước thài tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề 
nghị câp phép.

- Đòng nước thài: Nêu rõ so lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là 
dòng nước thài sau xử lý được xà ra môi trường tiếp nhận hoặc xá vào công 
trinh xừ lý nước thải khác ngoài phạm vi cơ sở).

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiềm theo dòng nước 
thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cap phép vả giá trị giới hạn của các chất 
ô nhiễm theo dòng nước thải, đảm bào phù hợp với tỉnh chất cùa cơ sở, nguồn 
thải và quy chuẩn kỹ thuật mòi trường.

- Vị trí, phương thức xà nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị 
trí xả nước thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), 
nguồn tiếp nhận nước thải hoặc công trinh xử lý nước thải khác ngoài phạm vi 
cơ sở.

2. NỘI dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):

- Nguồn phát sinh khi thải: Nêu rỏ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị 
cấp phép.

+ Nguồn số 01:

+ Nguồn số 02:

- Lưu lượng xà khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xà khí thải tối đa đề nghị 
cap phép.

- Dòng khí thải: Nêu rõ sô lượng dòng khí thải dề nghị cấp phép (là dòng 
khí thải sau xử lý được xả ra môi trường).

- Các chắt ô nhiềm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 
thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cap phép vả giá trị giới hạn cúa các chất 
ô nhiễm theo dòng khí thài, đảm bảo phù hợp với tính chất cùa cơ sở, nguồn 
thải và quy chuân kỹ thuật môi trường.

- VỊ trí, phương thức xả khí thài: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), 
phương thức xả thải.
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đổì với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Nguồn phát sinh: Nêu rõ tìmg nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính 
đề nghị cấp phép.

- Giá trị giới hạn đổi với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đổi với tiếng 
ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật mòi trường.

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sờ thực hiện dịch vụ xứ lý chất thải 
nguy hại (nểu có):

- Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại: Nêu rõ tùng cõng 
trinh, hệ thổng thiết bị xù lý chat thài nguy hại; quy mô, công suất của từng 
công trình, phương thức xử lý theo bảng sau:

TT
Tên công trình, hệ thồng 

thiết bị xử lý chất thải 
nguy hại

Công suất xử 
lý (kg/năm)

Phuong án 
xử lý Ghi chú

1 Tên công ưình 1 ....
2 Tên công trinh 2 —
3

• , 4-

- Mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý: Nêu rỏ từng mã 
chất thải nguy hại vả khối lượng đề nghị cấp phép theo báng sau:

TT Tên chất 
thải

Trạng thái 
ton tạì 

(rắn/lòng/bùn)

Số lượng 
(kg/năm)

Mã chất 
thải 

nguy hại

Phiromg 
án xử lý Mức dộ xứ lý

(Tên của tiêu 
chuẩn, quy chuần 
kỹ thuật cẩn đạt 
đưạc)

Tống Số lượng

- Sổ lượng trạm trung chuyển chất thài nguy hại: Nêu rõ sổ lượng trạm 
trung chuyền chẩt thái nguy hại đề nghị cap phép; vị trí, diện tích từng trạm 
trung chuyền chất thải nguy hại, gồm:

+ Tên trạm trung chuyển chất thải nguy hại số:...........................................

+ Địa chỉ:..............................................................................................................

+ Diện tích:..........................................................................................................

+ Điện thoại:........................ Fax:.............................. E-mail:...........................

- Địa bàn hoạt động đoi vói cơ sở thực hiện dịch vự xử lý chất thải nguy hại 
theo tỉnh, thành phố trite thuộc trung ưcmg, vùng kinh tế.
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5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sờ có nhập khầu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sán xuât (nêu có):

- Loại phể liệu đề nghị nhập khẩu: Nêu rỏ loại (có mà HS) phể liệu đề nghị 
cấp phép.

- Khối lượng phe liệu được phép nhập khẩu đối với cơ sở: Nêu rõ khối 
lượng tùng loại phê liệu đê nghị nhập khâu.

Chương V
KÉT QUẢ QUAN TRÁC MÔI TRƯỜNG CỦA cơ SỞ

1. Ket quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trẳc nước thãi định kỳ trong 02 năm 
liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong dỏ phải nêu rõ tièu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường ảp dụng để đánh giá nguồn thãi.

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thài.

Lập bàng tảng hợp các kết quà quan ưắc bụi, khí thải định kỳ trong 02 
năm liền kể trước thời diêm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường áp dụng đê đánh giá nguôn thài.

3. Ket quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (Chi áp dụng 
đôi với cơ sở không phải thực hiện quan ưắc chất thải theo quy định):

Lập bâng tảng hợp kết quả quan ưắc nước thải, bụi, khí thải trong quá 
trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Nêu rõ tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.

Chương VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA cơ SỞ

Trên cơ sở các công trinh bảo vệ mòi trường của cơ sở, chù cơ sở tự rà 
soát và đe xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu 
có trong trưởng hợp đề xuất cấp lại giấy phép môi trường) và chương trình quan 
trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thề như sau:

1. Ke hoạch vặn hành thử nghiệm công trình xử lý chất thài:

l. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 
chât thải đã hoàn thành cùa cơ sở, gồm: thời gian bẳt đau, thời gian kết thúc. 
Còng suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cá cư sở tại thời điểm 
kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.

1.2. Ke hoạch quan trấc chất thải, đánh giá hiệu quà xừ lý của các công 
trình, thiết bị xừ lý chất thải:

tvieinamg)
ch ván bán luật
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- Ke hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước 
khi thải ra ngoài mỏi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị 
xử lý.

- Ke hoạch đo đạc, lẩy và phân tích mầu chất thải để đánh giả hiệu quả xử 
lý của công trình, thiết bị xử lý chât thài: Việc đánh giá phái được thực hiên 
cho từng công đoạn xữ lý và toàn bộ hệ thống xử lý (lấy mẫu tổ hợp), trường 
họp công trinh, thiết bị xừ lý hợp khôi hoặc công trình xử lý chất thải quy mô 
nhò chỉ thực hiện lấy mầu đơn để quan trẳc; thời gian, tần suất lẩy mẫu phải 
thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

- TỐ chức có đù điểu kiện hoạt động dịch vụ quan trắc mòi trường dự kiến 
phối hạp để thực hiện ke hoạch.

2. Chương trình quan trắc chất thải (lự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
đính của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỷ 
thuật áp dụng.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông so giám sát, 
quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thài:

- Quan trắc nước thải: diòng số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lượng, thóng số giám sát, quy 
chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt động quan trẳc môi trưởng định kỳ, quan trắc môi trường tự 
động, liên tục khác theo quỵ định của pháp luật có liên quan hoặc theo đê xuât 
cùa chủ cơ sở.

3. Kinh phi thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.

Chuong Vll 
KÉT QUẢ KIÊM TRA, THANH TRA 

VẺ BÂO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI cơ SỎ

Phần này nêu rõ các đợt kiểm tra, thanh tra về báo vệ môi trường cùa cơ 
quan có thẩm quyền đổi với cơ sờ trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập 
báo cáo và đính kèm các quyết định, kểt luận kiểm tra, thanh tra (nếu có). 
Trường hợp có vi phạm về bào vệ môi trường thì nêu rũ việc khẳc phục vi 
phạm.
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Chương VIII 
C AM KÉT CỦA CHỦ cơ SỞ

Phần này nêu rõ các cam kết cúa chủ cơ sớ về các nội dung:

- Cam kết về tính chinh xác, trung thực cũa hồ sơ đề nghị cấp giây phép 
môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thài đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuân kỳ thuật 
về môi trường và các yêu cẩu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

Phụ lục 1:
- Bản sao giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đãng 

ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Giấy tờ về đất đai hoặc bàn sao hợp đồng thuê đất cùa cơ sỡ theo quy 
định của pháp luật.

- Bản vẽ hoàn công công trinh bảo vệ mỏi trường, công trình phòng ngừa, 
ứng phó sự có mói trường theo quy định của pháp luật;

- Các chứng chi, chứng nhận, công nhận của các công trinh, thiết bị xử lý 
chất thài đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các cống trình bào vệ môi trường hoặc 
các văn bãn khác có liên quan đến các còng trình bảo vệ môi trường của cơ sờ;

- Sơ đồ vị trí lay mẫu cùa chương trình quan trắc môi trường;

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của 
môi trưởng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Các phiếu kết quả quan trẳc môi trường tại cơ sở;

- Bân sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt 
theo quy định của Luật Bào vộ môi trường) và bàn sao quyết định phê duyệt 
kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động mòi trường của dự ân; các giấy 
phép môi trưởng thành phẩn (nếu có).

Phụ lục 2:
* Đoi với cơ sỡ có hoạt động phá dữ tàu biển dã (ỊUU sừ dụng: Đính kèm 

bô sung các loại giấy tờ sau:

- Quy trình kiếm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án 
xừ lý sự cố kỹ thuật gây mầt an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (đôi với 
cơ sở phá dờ tàu biển);

- Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng đôi với hạ tang kỳ thuật, cơ sở vật 
chất phục vụ cho hoạt động phả dờ tàu biển (nếu có);

tvieinamg)
ch ván bán luật
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- Các tải liệu khác liên quan đến biện pháp báo vệ môi trường, ứng phó sự 
cố mô ỉ trưởng trong quá trình phá dỡ tàu biên theo quy định của Chính phủ ve 
nhập khấu, phá dỡ tàu biền đã qua sử dụng;

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ĨSO 14001 (nếu cỏ).

* Đồi với cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoải ỉàm nguyên liệu sản 
xuất: Đinh kèm bỏ sung các loại giấy tờ sau:

- Bàn sao hợp đồng chuyền giao, xử lý tạp chất, chất thái với đơn vị có chức 
năng phù họp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xừ lý tạp chát đi 
kèm phe liệu nhập khâu, chất thãi phát sinh), nêu có;

- Giấy chứng nhận Hệ thống quàn lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 (nếu có).

* Đoi vói Cớ' sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại:

Phụ lục 2.1. Hồ sơ pháp lỷ đối với cơ sờ xừ lý chất thãi nguy hại:

- Các giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê địa điểm làm trạm trung 
chuyen chat thải nguy hại;

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cảo đánh giá tác động môi 
trưởng cùa dự án đầu rư; bản sao kê hoạch bão vệ môi trường hoặc cam kết bão 
vệ môi trường được cơ quan nhà ntrớc có thẩm quyền xác nhận cho dự án dầu iư 
các hạng mục công trình phục vụ hoạt động lưu giữ chất thải nguy hại tại trạm 
trung chuyên chất thái nguy hại (trong trường hợp các hồ sơ, giấy tờ không được 
nộp kèm theo thành phần hồ sơ để nghị cấp giày phép môi trường).

Phụ lục 2.2. Hồ sơ pháp lý dổi với trạm trung chuyển chất thải nguy hại:

- Các giấy tờ về đất đai hoặc bán sao hợp đồng thuê địa điểm làm trạm trưng 
chuyển chất thải nguy hại;

- Bàn sao kế hoạch bào vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường 
(trước đày) được cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyền xác nhận cho dự án 
đầu tư các hạng mục công trình phục vụ hoạt động lưu giữ chất thải nguy hại tại 
trạm trung chuyển chất thải nguy hại.

Phụ lục 2.3. Hồ sơ kỹ thuật cùa các hệ thong, thiết bị xử lý chất thãi 
nguy hại:

- Sơ đồ phân khu chức nâng (hay còn gọi là sơ đồ tổng mặt bàng) trong cơ 
sở xừ lý chất thải vả trạm trung chuyển chất thài nguy hại (nếu có); các bân vẽ, 
hình ảnh về cơ sở xử lý và trạm trung chuyến chat thải nguy hại (nểu cỏ);

- Hồ sơ kỷ thuật, bản vẽ thiết kể, hoàn còng của các hệ thống, thiết bi đã 
đầu tư cho việc xữ lý vả lưu giữ chất thải (nếu có);

Lưu ý: Trường hợp các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải nguy hại dùng 
chung đe xử lý cả chất thài rắn sinh hoạt và chất thải ran công nghiệp thông 
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thường thì chỉ mô tả một lần.

Phụ lục 2.4. Hô sơ kỹ thuật của thiêt bị, công trình bâo vệ mồi trường:
Bản sao hồ sơ thiết kể kỳ thuật, hoàn công các công trình bảo vệ môi trường; 

các chứng chỉ, chúng nhận, công nhận, giám định, văn bân có liên quan đế kết hợp 
với việc kiểm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bào vệ môi trường theo báo 
cáo đánh giá các động môi trường được phê duyệt. Hồ sơ có thể đóng quyển riêng; 
giấy tờ, ảnh chụp có liên quan.

Phụ lục 2.5. Hồ sơ nhản lực:

Đính kèm Bân sao các văn bàng, chứng chỉ, hợp đồng lao động, số bào 
hiểm cùa những cán bộ, công nhân viên có yêu cầu bắt buộc.

Phụ lục 2.6. Bàng hướng dần vận hành an toàn phương tiện, thiết bị xủ lý 
chất thải.

Phụ lục 2.7. Bảng hướng dàn vận hành các thiết bị, công trình bào vệ môi 
trường: Bán hướng dẫn dạng rút gọn (hoặc dạng sơ đồ) cho quy trình vận hành, 
sử dụng các còng trình bảo vệ mòi trường (phâi ghi chú vị trí đật bản).

Phụ lục 2.8. Kể hoạch quhn lý môi trường

a) Chương trình quàn lý môi trường: mục tiêu; to chức nhân sự; ke hoạch 
quản lý; kế hoạch vệ sinh các phương tiện, thiết bị và công trình.

b) Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải (ví dụ: các thành phần nguy hại, tính 
chất nguy hại của sản phẩm tái chế, tận thu và chất thải sau xừ lý so với quy 
chuàn kỷ thuật môi trường về ngưởng chất thài nguy hại và các quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuân có liên quan).

c) Kể hoạch xử lý ô nhiễm và báo vệ môi trường kill chấm dứt hoạt động 
(toàn bộ hoặc một số khu vực xử lý chất thải, trạm trung chuyển chát thài nguy 
hại); Các kế hoạch (xử lý triệt để lượng chất thài còn tồn đọng; vệ sinh phương 
tiện, thiết bị và cơ sờ; phá dỡ cơ sở hoặc chuyển đồi mục đích; các biện pháp 
ngăn ngừa, giảm thiếu tác động môi trường; cài tạo, phục hồi môi trường; chương 
trình giám sát môi trường sau khi chấm dứt hoạt động, đặc biệt là nếu có bãi 
chôn lap); các thủ tục (thông báo cho các cơ quan chức nãng, khách hàng và cộng 
đồng, nộp lại giấy phép); kinh phí dự phòng.

Phụ lục 2.9. Đám bào an toàn lao động và bào vệ sức khòe:

Bản nội quy an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; bàn chí dẫn sử dụng trang 
bị bảo hộ lao động (phải ghi chú vị trí đặt bàn).

Phụ lục 2.10. Ke hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố:

Bản hướng dẫn dạng rút gọn (hoặc dạng sơ đồ) của các quy trình ứng phó 
sự co; bản sơ đồ thoát hiểm trong cơ sở (phải ghi chú rõ vị trí đặt bản).

Phụ lục 2.11. Đào tạo, tập huấn đình kỳ hàng năm:

Tải liệu đào tạo (nếu tự tổ chức; lưu ý phần tài liệu đào tạo là các kế hoạch, 
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quy trình, chương trình đã lập trong bộ hồ sơ đăng ký này thí không cần nêu lại 
mả chỉ cân ghi chú).

Phụ lục 2.12: Đính kẻm giấy chúng nhận Hệ thống quản lý môi tnrờng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuân quốc tê ISO 14001.

Phụ lục 2.13: Quy hoạch cớ liên quan vả có nội dung về xử lý chất thải 
nguy hại (nếu có), trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại;

Phụ lục 2.14: Quy định khoáng cách an toàn về môi trường (nếu có);

* Đổi vói cơ sở khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung các loại gĩẩy tờ, 
hồ sơ sau:

Bản đồ vị trí khu vực khai thác mò (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ 
địa hình cỏ (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỳ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000), Bản đồ 
kết thúc từng giai đoạn khai thác; Bân đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 
1/5.000), có thê hiện tâi cà các hạng mục công trình và mạng kỳ thuật; Bản đồ 
kểt thúc khai thác mỏ (tỳ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tông mật băng hiện 
trạng mò (tý lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), cố thể hiện tất cả các hạng mục công trinh 
và mạng kỹ thuật; Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 
1/5.000 hoặc 1/! 0.000); Báu đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo tùng giai đoạn, 
từng năm; Bản đồ hoàn thả không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000).

Ghi chủ: Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường theo quy định tại điểm a 
vả điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này, báo cáo đề xuẩc cấp lại giấy phép môi 
trường không thẻ hiện nội dung quy định tại Chương T và Chương III (trừ mục 9) 
Biểu mẫu này.



Phụ lục XI 
/MẶỰTIẮO-.ẾẬO ĐỀ XUẤT CÁP, CÁP LẠI GTẨY PHÉP 

MÔI TRI ỎNG CỦA Dự ÁN ĐẦU TƯ NHÓM III 
(fcrntyeo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Ví ngdy ỉĩụháng 01 năm 2022 của Chính phủ)
——

1. Mẩu trang bìa và phụ bìa báo cáo.

Cư quan cắp trên của chủ dự án đầu Ểir 

(1)

BÁO CÁO ĐỀ XUÁT 
CÁP, CÁP LẠI GIÁY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của dự ản đầu tu (2)

CHỦ Dự ÁN ĐÀU TƯ (*) 
(Ký, ghì họ tên, đóng dấu)

Dị a danh (★*), thảng ... nấm ...

Ghi chít: (1) Tên cơ quan chủ quản dự án đầu tư; (2) Tên gọi đầy dù, chính 
xác của dự án đầu tư; (♦) Chĩ thể hiện ờ trang phụ bìa bảo cáo; (♦♦) Ghi dịa danh 
cấp tĩnh/huyện/xã nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ dự 
án đầu tư.

1 bản li
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2. Cấu trúc, nội dung báo cáo để xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trưởng 
của dự án đầu tir nhóm III.

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỤ VÀ CAC KÝ HIẼU VIẾT TẨT

D ANH MỤC CÁC BẢNG, CẤC HÌNH VẼ

Chưong I 
THÔNG TIN CHUNG VÊ Dự ÁN ĐÀU TU

1. Tên chù dự án đầu tư:.................................................................................

- Địa chỉ vãn phòng:..............................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật cùa chù dự án đầu tư:...........................—

- Điện thoại;.............................. ; Fax:...................... ; E-mail:.................... .......

- Giấy chứng nhận đầu tư/đãng ký kinh doanh số:..... ngày.......... cùa chù dự
án đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương.

2. Tên dự án đầu tư:............................................................................................

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:....................................................... .............

- Quy mò của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về
đầu tư công):................................................................................................................

3. Công suẩt, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

3.1. Công suất của dự án đầu tư:.........................................................................

3.2. Công nệhệ sản xuất của dự án đầu tu, mô tà việc lực chọn công nghệ sản
xuất cùa dự án đấu tư:...............................................................................................

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:.........................................................................

4. Nguyền liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng,
nguồn cung cấp điện, nước cùa dự án đàu tư:..................... .......................

5. Các thòng tin khác liên quan đển dự án đầu tư (nếu có):.....................

Chưong II
Sự PHÙ HỢP CỦA DỤ ÁN ĐAU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quôc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng mởi trưởng (nếu có):

Nêu rõ sự phũ hợp của dự án dầu tư với quy hoạch bào vệ môi trường quốc 
gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.
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2. Sự phù hợp của dự ản đẩu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 
(nếu có):

Nêu rõ sự phù hợp cùa dự án đầu tư đổi với khả năng chịu tải cùa môi trường 
tiểp nhận chất thái.

Ghi chú: Đối với nội dung đã được đánh giá trong quá trình cấp giấy phép 
môi trường nhưng không có thay đồi, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại 
vả ghi là không thay dổi.

Chương III
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THựC HIỆN Dự ẤN ĐÀU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: Tồng hựp dữ liệu 
(nêu rỏ nguồn sổ liệu sử dụng) về hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, 
trong đó lảm rõ:

- Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác dộng trực tiếp bởi dự án;

- Các đôi tượng nhạy cảm vê môi trường gân nhât có thê bị tác động của dự 
án (nếu có).

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

- Mô tà đặc điểm lự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thài: hệ thong 
sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thài; chế độ thủy văn/hài vãn 
cùa nguồn nước: diễn biến dòng chảy mùa lù, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhât trong năm, 
lưu lượng dòng chảy kiệt nhất ưong năm, chế độ thùy triều, hải văn.

- Mô tà chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: đánh giá chất lượng nguồn 
nước khu vực tiếp nhận nước thổi trên cơ sờ kết quả phân tích chat lượng nước 
nguồn tiếp nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến diễn biến chất 
lượng nguồn nước tiếp nhận.

- Đơn vị quân lý công trình thủy lợi trong trường hợp xà nước thài vào công 
trình thủy lợi (nếu có); Tên, địa chi, số điện thoại.

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đẩt, nước, không khí nơi thực hiện 
dự án:

Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giả hiện trạng môi trường khu vực 
tiếp nhận các loại chất thải cùa dự án được thực hiện ít nhất là 03 đợt kháo sát. 
Việc đo đạc, lẩy mẫu, phân tích mẫu phài tuân thủ quy trinh kỷ thuật về quan trắc 
môi trường. Tổng hợp kết quả để làm rõ sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với 
đặc điềm môi trường lự nhiên khu vực dự án.

:h vàn bản I
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Chương IV
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỬA DỤ ÁN ĐÀU TƯ

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 
công xây dựng dự án:

1.1. về công trình, biện phảp xử lý nước thài: Thuyết minh chi tiểt về quy 
mô, công suất, công nghệ của công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và 
nước thái công nghiệp (nếu có).

1.2. về công trình, biện pháp lưu giữ rác thái sinh hoạt, chất thải xày dựng, 
chất thải rấn công nghiệp thông thường và chất thài nguy hại: Mô tả quy mô, vị 
trí cùa khu vực lưu giữ tạm thời các loại chất thải.

1.3. về công trình, biện pháp xừ lý bụi, kỉú thài: Các công trình giảm thiểu bụi, 
khí thài trong quá trình thi công xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuần kỳ thuật 
môi trường.

1.4. về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Mô tả các công trình, 
biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung.

1.5. Các biện pháp bào vệ môi trường khác (neu có).

2. Đe xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 
án đi vào vận hành

2.1. về công trình, biện pháp xử lý nước thãi:

- Thuyết minh về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc 
tác sử dụng cùa từng công trình xù lý nước thài dự kiến xây dựng hoặc hệ thông 
thiết bị xừ lý nước thãi dong bộ, hợp khối (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ 
xử lý); yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với nước thải sau 
xừ lý; CO/CQ cùa hệ thống thiết bị xừ lý nước thải đồng bộ, hợp khôi (nếu có);

- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cà công trình xử lý nước 
thài, kèm theo bản vê thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vè thi công đối với dự án 
chỉ yêu cau thiết kế một bước (sau đây gọi tẳt là bản vẽ thiết kế, đính kèm tại Phụ 
lục cùa báo cáo);

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự dộng, liên tục (nếu có). CO/CQ 
và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm cùa thiết bị, hệ thống quan trắc 
nước thài tự động, lien tục (nếu có);

- Mô tã các biện pháp xử lý nước thài khác (nểu có).
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2.2. về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

- Thuyết minh chi tiểt về quy mô, cồng suất, quy trình vận hành, hóa chất, 
chất xúc tác sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thài; yêu cẩu vê quy chuân, 
tiêu chuân (nêu có) áp dụng đôi với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thông 
thiết bị xử lý khí thãi đồng bộ, hợp khối (nếu có);

- Các thông số cơ bản cùa từng hạng mục vả của cà công trình xử lý bụi, khí 
thãi, kèm theo bàn vẽ thiết kế (đỉnh kèm tại Phụ lục báo cáo);

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ 
và phiêu kiêm định, hiệu chuân hoặc thử nghiệm cùa thiết bị, hệ thông quan trãc 
khí thải tự động, liên tục (nếu có);

- Mó tả các biện pháp xử lý bụi, khí thài khác (nêu có).

2.3. về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh 
hoạt, chất thải rẳn công nghiệp thông thưởng, chất thái nguy hại):

- Dự bảo về khối lượng chất thài rắn sinh hoạt, chất thài rắn công nghiệp thông 
thường phát sinh trong quá trình vận hành; chất thài nguy hại phát sinh (kg/năm và 
kg/tháng);

- Thuyết minh chi tiết về quy mỏ, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, 
chất xúc tác sử dụng cùa từng công trình luu giữ, xù lý chât thài;

- Các thông số cơ bàn của từng hạng mục và cùa cả công trình lưu giữ, xử lý 
chất thải, kèm theo dự thào bàn vẽ thiết kế (đính kèm tại Phụ lục báo cáo);

- Mô tả các biện pháp lưu giữ. xừ lý chất thài ran khác (nếu có).

2.4. về công trình, biện pháp giảm thiều tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường:

- Mô tả chi tiết các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh trong 
giai đoạn vận hành của dự án;

- Mô tả các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung khác (nếu có).

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phỏ sự cổ môi trường trong quá trình vận 
hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:

- Mô tà chi tiết các công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố mỏi trường 
trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có), trong 
đó phải làm rõ quy mô, công suât, quy trình vận hành và các thông sô kỹ thuật cơ 
bàn của công trình;

- Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có).

2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đổi với nguồn nước công trình thủy lợi khi 
có hoạt động xà nước thài vào công trinh thủy lợi (ncu có).
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3. Tổ chức thục hiện các công trĩnh, biện pháp bảo vệ môi trường

- Danh mục công trình, biện pháp bào vệ môi trường của dự án đau tư.

- Ke hoạch xây lap các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiêt bị 
quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.

- Kể hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.

- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bào vệ môi tnròng.

- Tổ chức, bộ máy quàn lý, vận hành các công trình bào vệ môi trường.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Nhận xét khách quan về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quà đánh giá, 
dự báo về các tác động môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai 
dự án đâu tư. Đôi với các vân đề còn thiêu độ tin cậy cân thiêt, phải nêu rõ các lý 
do khách quan, chú quan.

Chương V
NỘI DUNG DÈ NGHỊ CÁP, CÁP LẠI GIÁY PHÉP MỎI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối VỚI nước thải (nếu có):

- Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh 
hoạt, công nghiệp) đề nghị cấp phép.

-I- Nguồn số 01:

+ Nguồn số 02:

- Lưu lưựng xả nưóc thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xã nước thài tối đa dề nghị 
cap phép.

- Dòng nước thài: Nêu rõ số lượng dỏng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng 
nước thãi sau xừ lý được xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xâ vào công trinh xừ lý 
nước thài khác ngoài phạm vi dự án).

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 
nhiễm theo dòng nước thái, đảm bảo phù hợp với tính chất cùa dự án, nguồn thải 
và quy chuân kỹ thuật môi trường.

- Vị trí, phương thức xà nước thài và nguồn tiếp nhận nước thài: Ghi rõ vị trí xà 
nước thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chày, xả cưỡng bức), nguôn tiếp 
nhận nước thài hoặc công trình xử lý nước thài khác ngoài phạm vi dự án.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đổi với khí thải (nếu có):

- Nguồn phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thài dề nghị 
câp phép.
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- Lưu lượng xả khí thài tối đa: Nêu rõ lưu lượng xà khí thài tối đa đề nghị 
cấp phép.

- Dòng khỉ thài: Nểu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí 
thải sau xừ lý được xà ra môi trường).

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dỏng kill 
thài: Nêu rõ cãc chẩt ô nhiễm đề nghị câp phép và giá trị giới hạn cùa các chất ồ 
nhiễm theo dòng khí thái, đàm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguỏn thải và 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

- VỊ trí, phương thức xá khí thái: Ghi rò vị trí xà khí thài (có tọa độ địa lý), 
phương thức xả thải.

3. Nộí dung để nghị cấp phép dổi với Liêng ồn, độ rung (nểu có):

- Nguồn phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tỉếng ồn, độ tung chính đề 
nghị cấp phép.

- Giá trị giới hạn dải với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đoi với tiếng ồn, 
độ rung theo quy chuẩn kỳ thuật môi trường.

Chương VI
KÉ HOẠCH VẶN HÀNH THU NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỨ LÝ CHÁT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 
MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN

Trân cơ sờ đề xuất các công trình bảo vệ mòi trường cùa dự án đầu tư, chú 
dự án dầu tu đề xuẩt kể hoạch vận hành thừ nghiệm công trình xử lý chất thải, 
chương trinh quan trắc môi trường trong giai doạn dự án di vảo vận hành, cụ the 
như sau:

ì. Ke hoạch vận hành thừ nghiệm công trình xử lỷ chất thài của dự án dầu tư:

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Lập danh mục chi tiết ké hoạch vận hành thử nghiệm các cóng trình xứ lý 
chất thải đã hoàn thành của dự án đầu tư, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian két 
thúc. Công suất dư kiến đạt được của lìmg hạng mục hoặc của cả dự án đau tư tại 
thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.

1.2. Kể hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xừ lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải:

- Kẻ hoạch chi tiết về thời gian dự kiển lấy các loại mẫu chất thài trước khi thài 
ra ngoải môí trường hoặc thãi ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.
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- Ke hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thài để đánh giá hiệu quà xử lý 
của công trình, thiết bị xử lý chất thài (lấy mẫu tổ hợp vá mẫu đơn); thời gian, tần 
suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

2. Chương trình quan trẳc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quỵ 
định cùa pháp luật.

2.1. Chương trình quan trăc môi trường định kỳ:
- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỳ thuật 

áp dụng.
- Quan trẳc bụi, khí thái công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy 

chuẩn kỳ thuật áp dụng.

2.2. Chương ữình quan trắc tự dộng, liên lục chất thài:

- Quan ưấc nước thái: thông số quan trắc, quy chuẩn kỷ thuật áp dụng.

- Quan trăc bụi, khí thài công nghiệp: so lượng, thông so giám sát, quy chuẩn 
kỳ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trưởng định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 
liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề XLiât của chủ 
dự án.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Chương VIII 
CAM KÉT CÙA CHÙ Dự ÁN ĐÀU TƯ

Phần này nêu rõ các cam kết cùa chủ dự án đầu tư về các nội dung:

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ dề nghị cấp giấy phép 
môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thài đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỳ thuật 
về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác cỏ liên quan.

ện ích văn bản I
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PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Bản sao giấy chửng nhận đãng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận dăng ký 
đẩu tư hoặc các giấy tờ rương đương;

- Bàn vẽ thiết kế cơ sở hoặc bàn vẽ thiết kế thi cồng các công trình bảo vệ 
môi trường, kèm theo thuyết minh về quy trinh vận hành các công trinh xử lý 
chất thải;

- Các chứng chì, chửng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý 
chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu mòi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát;

- Phiếu kiêm định, hiệu chuân của cơ quan, tô chức có chức năng đôi với các 
thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất thải đà được lắp đặt (nếu có);

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu cùa chương trình quan trẳc môi trường;

-Văn bàn về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả nàng chịu tải của 
môi trường dược Cữ quan nhà nước cỏ tham quyền ban hành.

Ghi chú: Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quỵ 
định tại diêm b và diêm d khoản 4 Điều 30 Nghị định này, báo cáo đê xuàt câp lại 
giẩy phép môi trường chi thể hiện các nội dung thay dối so với nội dung báo cáo 
để xuat cấp giấy phép môi trường trước đó.



Phụ lục XII
!ĩ'ú'AiAtj í^&rÁO ĐỀ XUẤT CẤP, CẲP LẠI GIÂY PHÉP
MÔI TRƯỜNG ẹỦA cơ SỞ ĐANG HOẠT ĐỎNG CÓ TIÊU CHÍ

VÉ MÔI TRƯỜNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI DựẤN NHÓM III
\&.ỈKèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

■ ' ngày ỉ 0 thảng 0! năm 2022 cùa Chính phù)

1. Mẩu trang bìa và phụ bìa báo cáo.

Cơ quan cấp trên của chủ CO' sớ 

(1)

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 
CẤP, CÁP LẠI GIÁY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của cơ sử (2)

CHỦCƠSỞƯ) 
(Kỷt ghi họ tên, đóng dấu)

Địa danh (**/ tháng ... năm ...

Ghi chủ: (1) Tên cơ quan chủ quán cùa cơ sở; (2) Tên gọi đầy dủ, chính 
xác của Cữ sở; (*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bia báo cáo; (♦*) Ghi dịa danh câp 
tỉnh/huyện/xã noi cơ sở hoạt động hoặc nơi đặt trụ sở chính của chú cơ sở.
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2. Cẩu trúc, nội dung báo cáo đề xuất cẩp, cấp lại giấy phép môi 
trường cùa cơ sở.

MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẤT 

DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VÊ

Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ cơ SỞ

1. Tên chủ cơ sở:..............................................................................................

- Địa chỉ văn phòng:.........................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật của chù cơ sở:................................................

- Điện thoại:.............................. ; Fax:...................... ; E-mail:..........................

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:..... ngày.......... cùa cơ sở
hoặc các giấy tờ tương đương.

2. Tên cơ sở:..........................................................................................................

- Địa điểm cơ sở:..................................................................................................

- Ọuyểt định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác dộng mỏi
trường; các giây phép môi trường thành phần (nêu có):........................................

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định cùa pháp luật về đầu
tư công):........................................... . ...........................................................................

3. Công suẩt, công nghệ, sản phâm sàn xuât của cơ sờ:

3.1. Công suất hoạt động cũa cơ sờ:...................................................................

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:...................................................................

3.3. Sản phẩm cùa cơ sở:.....................................................................................

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phe liệu, điện năng, hóa chất sử dụng,
nguồn cung càp điện, nước cùa cơ sà:....................................................

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có);...............................

1 ích vàn bản I
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Chương IL 
Sự PHÙ HỢP CỦA Cơ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NẰNG CHIU TẢI CÙA MÔI TRƯỜNG

1, Sự phù hợp của cơ sờ với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tĩnh, phân vùng môi trường (nếu có):

Nêu rõ sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bào vệ mỏi trường quốc gia, 
quy hoạch tình, phân vùng mối trường.

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khá năng chịu tài cúa môi trường (nếu 
củ):

Nêu rõ sự phù hợp của cơ sờ đổi với khà nấng chịu tài cúa môi trường nếp 
nhận chât thài.

Ghichủ: Đổi vớĩ nội dung đã được đánh gỉá trong quá trình cấp giấy phép 
môi trường nhưng không có thay đổi, chù cơ sở không phải thực hiện đánh giá 
lại và ghi là không thay đổi.

Cliưoiìg III
KÉT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔL TRƯỜNG CỦA cơ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thài (nếu 
có):

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

- Mô tà chi tiểt thông số kỹ thuật cơ bản (két cấu, kích thước, chiều dài,...) 
của công trình thu gom, thoát nước mưa bể mặt; số lượng, vị trí lừng điêm thoát 
nước mưa bề mật ra ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng 
điềm thoát (như: tự chảy, đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đỏ minh họa;

- Mô tả các biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác (náu có).

1.2. Thu gom, thoát nước thải:

- Công trình thu gom nước thài: Mô là chi tiết thông số kỷ thuật cơ bãn 
(kết cấu, kích thước, chiều dài,...) cùa từng tuyến thu gom nước thài sinh hoạt, 
công nghiệp từ nguồn phát sinh dẫn vê công trình xử lý nước thải;

- Công trình thoát nước thài: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bán (kết 
cẩu, kích thước, chiều dài, ...) của từng tuyển thoát nước thải ưước khi xả ra 
môi trường tiếp nhận hoặc xà ra ngoài phạm vi cùa công trình xử lý chất thải;

- Điếm xả nước thải sau xử lý: Mô tà chi tiết vị trí xà nước thài; đánh giá 
sự đáp ứng yêu cầu kỷ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải/điểm đau 
noi nước thài; nguồn tiếp nhận nước thải. Trường hợp nguồn tiếp nhận nước 



4

thải là công trình thủy lợi thì nêu rõ tên công trình thủy lợi, cơ quan nhà nước 
quản lý công trình thủy lợi; việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
đối với công trình thủy lợi;

- Sơ đồ minh họa tống thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên;

- Mô tà các biện pháp thu gom, thoát nước thải khác (nểu có).

1.3, Xử lý nước thài:
- Mò tả rõ từng công trình xử lý nước thải đã được xảy dựng, láp đặt hoặc 

hệ thong thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng 
của từng công trình; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và che 
độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xù lý); các 
loại hóa chất, chể phầm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao điện nâng, hóa 
chất sử dụng cho quá trình vận hành; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) 
áp dụng đối vởi nước chãi sau xử lý. CO/CQ của hệ thòng thiết bị xử lý nước 
thải đồng bộ, hợp khái (nếu có);

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nểu cỏ), 
CO/CQ và phiêu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thừ nghiệm của thiết bị, hệ thống 
quan trắc nước thãi tự động, liên tục; làm rò việc kết nối và truyền du liệu quan 
trắc tự động, liên tục nước thải về Sở Tải nguyên và Môi trường địa phương để 
kiềm tra, giám sát;

- Mô tã các biện pháp xử lý nước thãi khác (nểư có).

2. Công trinh, biện pháp xử lý bụi, khí thái (nếu có):

Dối với từng công trinh xử lý bụi, kill thái cần làm rõ:

- Công trình thu pm khí thài trước khi được xử lý: Mô tà chi tiết thòng 
sò kỹ thuật cơ bản (kêt câu, kích thước, chiều dài,...) của từng công trình thu 
gom khí thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thãi;

- Công trình xử lý bụi, khí thái ổã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống 
thiết bị xử lỷ khí thài đồng bộ, hợp khối, trong đỏ lảm rõ: chức năng cùa công 
trình (xù lỷ bụi, khí thải cho côug đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào của cơ sờ); 
quy mô, còng suất, quy trình vận hành và chế độ vận hành cùa công trình (có sơ 
đồ minh họa quy trình công nghệ xừ lý); các loại hóa chất, xúc tác sir dụng; định 
mức tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành cõng trình; yêu cầu về 
quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ 
của hệ thong thiết bị xừ lý khí thài dông bộ, hợp khối (nêu có);

- Các thiết bị, hệ thống quan trẳc khí thái tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ 
và phiêu kiêm định, hiệu chuẩn hoặc thừ nghiệm của thiết bị, hệ thống; lảm rõ 
việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục khí thài về Sờ Tải 
nguyên và Môi trường địa phương đe kiểm tra, giảm sát;

- Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thài khác (nếu có).
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3. Công trình lưu giữ, xứ lý chất thải rắn thông thường:

- Mò tả rõ từng câng trinh lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thủi rắn công 
nghiệp thông thưởng, ẹồm: Mô tá chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đảm 
bào đáp ứng các yêu câu về bảo vệ môi trường trong quá trình lưu giừ chất thải.

- Công trinh xừ lý chắt thài ran công nghiệp thông thường lự phát sinh 
trong khuôn viên cơ sở (nếu có): Mô tả chức năng, quy mô, công suất, cồng 
nghệ, các thông sắ kỹ thuật cơ bán kèm theo quy trình vận hành.

- Đối với cơ sớ xừ lý chất thải rắn tập trung phải nêu rõ các cóng trình, 
thiết bị, phương tiện thu gom phục vụ cho xừ lý chất thải rắn.

- Báo cáo về chủng loại, khối lượng chất thài rắn thông thường (rác thải 
sinh hoạt, chất thài rắn câng nghiệp thông thường,...) phát sỉnli tại cơ sờ;

- Mô tà các biện pháp lun giữ, xử lý chất thải ran thống thường khác (nếu cổ).

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

" Mô tà rõ tìmg công trinh lưu giữ chất thãi nguy hại, gồm: Mô tã chức năng, 
các thông số kỹ thuật cơ bản nham đáp ứng các yêu cẩu về bảo vệ môi trường;

- Công trình xử lý chất thài nguy hại tự phát sinh tại cơ sở (nếu có): Mó tà 
chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông so kỹ thuật cơ bàn kèm 
theo quy trình vặn hành;

- Đọi với cơ sở xừ lý chất thải nguy hại phải nêu Tỏ: hệ thống, còng trình, 
thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử lý chất thái nguy hại;

- Báo cáo về chủng loại, tổng khối lượng chất thài nguy hại phát sinh tạĩ 
cơ sờ (kg/năm và kg/tháng);

- Mô tả các biện pháp lưu gĩử, xử lý chất thài nguy hại khác (nếu có).

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Các công trình, biện pháp giảm thiêu tiếng ồn, độ rung của cơ sờ.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn (nểu có) áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sờ.

6. Phương án phòng ngửa, ứng phó sự co môi trường:

- Mô tà chi tiết các cồng trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường trong quả trinh vận hành thứ nghiệm và trang quá trình hoạt động (nêu 
có), trong đó phài làm rõ quy mồ, công suất, quy trình vận hành và các thông 
số kỹ thuật cơ bàn cũa công trinh;
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- Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nểu có),

7. Công trình, biện pháp bào vệ môi trưởng khác (nếu có);

Mô tà các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có), trong đó phái làm 
rỗ chức nãng, các thông so kỷ thuật cơ bàn của công trình. Mô tả các biện pháp 
bào vệ môi trường khác áp dụng đối vói cơ sở.

Chuông IV
NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ CÁP, CÁP LẠI GIẤY PĨĨÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

- Nguồn phái sinh nước thài: Nêu rò từng nguồn phát sinh nước thài (sinh 
hoạt, công nghiệp) đề nghị cấp phép.

+ Nguồn số 01:

+ Nguôn sô 02:

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Nêu rò lưu lượng xả nước thải toi đa đề 
nghị cấp phép.

- Dòng nước thải: Nêu rô sổ lượng dòng nước thải đề nghị cáp phép (là 
dòng nước thài sau xử lý được xả ra mỏi trường tiểp nhận hoặc xả vảo công 
trình xừ lý nước thải khác ngoài phạm vi cơ sờ).

- Các chất ô nhiễm và giá tn giới hạn cùa các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn cùa các chất 
ô nhiễm theo dòng nước thải, đàm bão phù hợp vởi tính chát của cơ sờ, nguồn 
thải vả quy chuấn kỹ thuật môi trường.

- Vị trí, phương thức xả nước thài vả nguồn tiểp nhận nước thài: Ghi rõ vị 
trí xà nước thài (có tọa độ địa lý), phương thức xả thài (tự chảy, xả cường bức), 
nguồn tiếp nhận nước thải hoặc cóng trình xử lý nước thái khác ngoài phạm vi 
cơ sở.

2. Nội dung dề nghị cấp phép dối với khí thái (nếu có):

- Nguồn phát sính khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thài dề nghị 
cap phép.

+ Nguồn số 01:

+• Nguồn sổ 02:

- Lưu lượng xả khí thài tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thài tối da dề nghị 
câp phép.
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- Dòng khi thài: Nêu rõ sổ lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng 
khỉ thải sau xừ lý được xả ra môi trường)

- Các chất ô nhiềm vả giá trị giới hạn cùa các chất ô nhiễm theo dòng khí 
thài: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giả trị giới hạn cùa các chất 
ô nhiễm theo dòng khí thải, đàm bảo phù hợp với tính chất của cơ sở, nguôn 
thãi và quy chuẩn kỳ thuật môi tnrờng.

- Vị trí, phương thức xả khí thái: Ghi rõ vị trí xà khí thải (có tọa độ địa lý), 
phương thức xà thài.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Nguồn phát sình: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rưng chính 
đề nghị cấp phép.

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ổn, độ rưng: Nêu rõ giới hạn đổi với tiêng 
ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Ch iro ng V 
KÉT QUA QUAN TRÁC MÔI TRƯỜNG CỦA cơ SỎ

1. Kết quà quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải.

Lập bàng tồng hợp các kết quả quan trắc nước thài định kỷ trong 01 năm 
liền ke trước thời điểm lập báo cáo đề xuẩt, trong đô phải nêu rõ tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đảnh giá nguồn thãi.

2. Kết quà quan trắc môi trường định kỷ đôi VỚI bụi, khí thải.

Lập báng tồng hợp các két quà quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong 01 
năm liền kê trước thời điêm lập báo cáo đề xuàt, trong đó phải nêu rõ quy chuân 
kỹ thuật mỏi trường áp dụng để đảnh giá nguôn thái.

3. Két quả quan trắc mòi trường trong quá trình lập báo cáo (Chỉ áp dụng 
đổi với cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thài theo quy định):

Lập bàng tổng hựp kểt quà quan trác nước thài, bụi, khí thài trong quá 
trình lập báo cáo đề xuất cấp giây phép môi trường. Nêu rõ tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỷ thuật mỏi trường áp dựng để đánh giá nguồn thải.

Chiromg VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA cơ SỞ

Trên cơ sở các công trình bào vệ môi trưởng của cơ sở, chủ cơ sờ tụr rà 
soát vả đê xuât kẽ hoạch vận hành thử nghiệm còng trình xù lý chât thải (nêu 
có trong trường hựp đề xuất cấp, cấp lại giẩy phép môi trường) và chương trình 
quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau:
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1. Ke hoạch vận hành thử nghiệm công trình xừ lý chất thái:

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thừ nghiệm:

Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thừ nghiệm các công trình xử lý 
chât thải đà hoàn thành của ca sở, gòm: thời gian băt đâu, thời gian kêt thục. 
Công suất dự kiến đạt được cùa từng hạng mục hoặc cùa cà cơ sờ tại thời diêm 
kết thúc giai đoạn vận hành thừ nghiệm.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quà xử lý của các công 
trình, thiết bị xử lý chất thải:

- Ke hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mầu chât thài trước 
khi thãi ra ngoài môi trường hoặc thài ra ngoài phạm vi của cồng trình, thiết bị 
xừ lý.

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phàn tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử 
lý cùa công trình, thiết bị xử lý chat thãi: Việc đánh giá phải được thực hiện 
cho từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ thống xừ lý (lấy mẫu tô hợp), trưởng 
hợp còng trinh, thiết bị xử lý hợp khối hoặc công trình xử lý chât thài quy mô 
nhỏ chi thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải 
thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

- Tổ chức có đù điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 
phối hợp để thực hiện kế hoạch.

2. Chirơng trinh quan trăc chât thài (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định cùa pháp luật.

2.1. Chương trình quan trẳc môi trường định kỳ:

- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ 
thuật áp dụng.

- Quan trẳc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, 
quy chuân kỹ thuật áp dụng.

2.2. Chương trinh quan trẳc tự động, liên tục chất thài:

- Quan trắc nước thải: thông so quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lượng, thông so giảm sát, quy 
chuẩn kỹ thuật áp dụng.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 
động, liên tục khác theo quy định cùa pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 
cùa chù ca sở.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc mỏi trường hằng năm.
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Chirring VII 
KÉT QUẢ KIỀM TRA, THANH TRA 

VÈ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÓI VỚI cơ SỞ

Phần này nèu rõ các đợt kiểm tra, thanh tra về bào vệ môi trường của cơ 
quan có thầm quyền đối với cơ sờ trong 02 nãm gần nhất trước thời điểm lập 
báo cáo và dính kèm các quyết định, kết luận kiểm tra, thanh tra (nêu có). 
Trưởng hợp có vi phạm về bào vệ môi trường thì nêu rõ việc khẳc phục vi phạm.

Chưong vin 
CAM KÉT CỦA CHỦ cơ SỞ

Phần này nêu rõ các cam kết của chủ cơ sở về các nội dung:

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị câp giây phép 
môi trường.

- Cam kết việc xử lý chất thài đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuân kỳ thuật 
về môi trường và các yêu cẩu về bào vệ môi trường khác có liên quan.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giẩy chứng nhận đăng 
ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy 
định của pháp luật;

- Bàn vẽ hoàn cỏng công trinh bào vệ môi trường theo quy định cùa pháp 
luật về xây dựng;

- Các chứng chi, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xứ lý 
chất thải đồng bộ được nhập khau hoặc đã được thương mại hóa (nếu có);

- Biên bàn nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc 
các vân bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường cùa cơ sờ 
(nếu có);

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu cùa chương trình quan trắc mòi trường;

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phàn vùng môi trường, khà năng chịu tài của 
môi trường chưa dược cơ quan nhà nước có thâm quyên ban hành;

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;

- Đản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bàn sao quyết định phê 
duyệt kết quà thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (nếu 
có); các giấy phép môi trường thành phân (nêu có).

Ghi chú: Trường hợp cấp lại giấy phép mỏi trường theo quy định tại điểm 
a khoản 4 Điều 30 Nghị định này, báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường 
không thể hiện nội dung quy định tại Chương 1 và Chương lỉl Biêu mâu này.

:h vàn bản I



. Phụ lục xm
MẨU VẶN HAN ĐÊ NGHỊ CẤP, CẮP DIÈU CHỈNH, CÁP LẠI 

GIẬY 1»HEP MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN ĐÀU Tư, cơ số' 
extern theo Nghị định sổ 08/2022/NĐ-CP 

ng'ciy 10 thảng 01 năm 2022 của Chính phủ)

(1)

sổ: ..........
V/v đề nghị cấp/cấp điều 

chỉnh/cẩp lại giấy phép môi 
trường của dự án, cơ sờ (2)

CỌNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày ... thảng ... năm......

Kính gửi: (3)

1. Chúng tôi là: (1), Chủ đầu tư dự án, cơ sở (2) thuộc mục số ... Phụ lực...
ban hành kèm theo Nghị định số.../....../NĐ-CP ngày .... tháng .... năm ... của
Chính phu quy định chi tiết một số diều của Luật Bảo vệ môi trường.

Căn cứ quỵ định của pháp luật vè bão vệ môi trường, dự án, cơ sở (2) 
thuộc thầm quyền cấp giấy phép môi trường cua (3).

" Dự án, cơ sờ (2) đã được (3) cấp Giẩy phép môi trường số:......... /GPMT-
.....  ngày.... tháng....nãm...... (chỉ nêu trong trường hợp để nghị cấp điều 
chinh, cấp Ịại Ịịiẩy phép môi trường, trừ trường hợp cap điều chinh quy định 
tại khoản 4 Diều 46 Luật Bảo vệ mói trường).

2. Địa chỉ trụ sớ chính của (I):

3. Địa điểm thực hiện dự án, cơ sở (2):

- Giấy chứng nhận đầu tir/đãng Icy kinh doanh số:......... ngày...........cùa (1)
hoặc cảc giấy tờ tương đương.

4. Người đại diện theo pháp luật của (I):...........................Chức vụ:.............

- Điện thoại: ........................; Fax:.................................. ; E-mail:......................

5. Người liên hệ trong quá trinh liến hành thủ tục:.................................. Chức
vụ:................................... Điện thoại:...................................... ; Email:........................

Trường hợp để nghị cấp điều chính giấy phép môi trường thì nêu bổ sung 
mục 6 dưới dây:

6. Nội dung đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường:

Phần này nêu rõ nội dung đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường so 
với giấy phép môi trường đả được cấp, lý do để nghị cấp điêu chính.
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Chúng tôi xin gứi đến (3) hồ sơ gồm (trừ trường hợp dề nghị cấp điều 
chỉnh giấy phép môi trường):

- 01 bàn Báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu 
tư, cơ sờ (2);

- 01 bãn Báo cáo nghiên cứu khà thi hoặc tải liệu tương đương với báo cáo 
nghiên cứu khả thi cùa dự ản (2) (chi gửi trong trường hợp dự án (2) không 
thuộc đổi tượng phải thực hiện đánh giá tác dộng môi trường);

- 01 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc vãn 
bàn tương đương với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi 
trường (bao gồm cả hồ sơ kèm theo văn băn tương đương) có nội dung nhập 
khẩu và sừ dụng phế Liệu nhập khâu từ nước ngoải làm nguyên liệu sản xuât 
(Chỉ áp dụng đoi với dự án đẩu tư, cơ sờ có đề nghị nhập khâu phê liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất).

Chứng tôi cam kết ve độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu 
được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gi sai trái, chủng tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) xem xét cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại giấy phép mỏi trường cùa 
dự án, cơ sờ (2)Z

Mri nhậu: ĐẠI DTỆN HỢP PHÁP CỦA ...(1)...
- Nhu trên; (Ký ghị rQ họ tện; chl'rc rá đỏng dâu)

- Lưu; ...

Ghi chú: (l) Chù dự án đầu tư, cơ sở; (2) Tên đầy đủ, chính xác cùa dự 
án đầu tư, cơ sờ; (3) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cùa (2).

Biểu mẫu này không áp dụng cho trường hợp cấp điều chinh giấy phép 
mòi trường quy định tại khoản 4 Điểu 46 Luật Bào vệ môi trường.



Phụ lục XIV
NGHỊ CẤP i>ỏl GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Dự ÁN DÀƯ Tư, Cơ SỞ
theo Nghị định sổ 08/2022/NĐ-CP

1 thảng Oỉ năm 2022 của Chính phủ)

(í) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ:............. ....................... ................. .................
V/v đề nghị cấp đổi giấy phép Địa đanh, ngày ... tháng ... năm......

môi trường của dự án, cơ sở (2)

Kính gửi: (3)

Chúng tôi là: (1), chủ đầu tư dự án, cơ sở (2).
Để đàm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về bào vệ môi trường, (1) 

đề nghị (3) xem xét, cấp đổi giấy phép môi trường với các thòng tin cụ thê như sau:
1. Thông tin về giấy phép môi trường đã được cấp: Giấy phép môi trường

số......... /GPMT-...... ngày....tháng.......năm 
- Tên dự án dầu tư, cơ sở:.........................................................................................
- Tên chủ đầu tư dự án, cơ sở:.................................................................................
2. Thông tin đề nghị thay đổi trong giấy phép môi trường của (2).
- Tên dự án đầu tư, cơ sở:.......................................................................................
- Tên chú đẩu tư dự án, cơ sờ:..............................................................................
(Chi liệt kê những thay đổi và thuộc trường hợp cấp đồi giấy phép môi trường)

3. Địa chỉ liên hệ của (1):.........................................................................................
- Người dại diện theo pháp luật cua (1):.................Chức vụ.............................
- Điện thoại:........................ ; Fax:.................................. ; E-mail:......................
Chúng tôi xin gửi đến (3) Bản Phụ lục kèm theo Văn bân này, gồm:
Liệt kê danh mục các tài liệu, giấy tờ cùa cơ quan, tố chức có thâm quyên 

đế chứng minh pháp nhân hợp lệ cùa (ỉ) đồi với (2).
Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn cùa các hô sơ, tài 

liệu được cung cấp kèm theo văn bản này, đồng thời cam kết không thay đôi 
các nội dung khác của Giây phép môi trường sô.. ../GPMT- .... ngày .... tháng 
.... năm... nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật của Việt Nam.

Đe nghị (3) xem xét cấp dải giấy phép mòi trường cua dự án, cơ sở (2)./.

Nơinhận: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
- Như trên; (Kỳ' ghì rQ họ Ịên; chức vụ và đóng dầu)
“ * * - 3

- Lưu: ...

Ghi chủ: (1) Tên chù dự án đầu tư, cơ sở; (2) Tên đầy đủ, chính xác cùa dự 
án đầu tư, cơ sở; (3) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của (2).



'A Phụ lục XV

p - Mau B.to'tAO KÉT QUA VẬN HÀNH. THỦ’ NGHIỆM 
CÕNG TRÌNH XỨ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỤ ÁN QUY ĐỊNH

TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 46 LUẬT BẢO VỆ MỒI TRƯỜNG
... ■ (Kem theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

ngày ỈO tháng Oỉ năm 2022 của Chỉnh phũ)

(1) CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:... —---------- ---- ---- --------- -
Địa danh, ngày ... thảng ... nám ...

BÁO CÁO
Kết quả vận hành thủ' nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án (3)

Kính gửi: (2)

1. Thông tin chung về dự án:

- Tên chù dự án đầu tư:............................................................................................

- Địa chỉ văn phòng:.................................................................................................

-Điện thoại:............................................. ; Fax:.......................; E-mail:................

- Địa điểm thực hiện dự án:...................................................................................

- Giấy phép mối trường của dự án số:................................................................

2. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án

a) Hệ thổng xử lý nước thải

Ket quả đánh gíá hiện quả của công trình xử lý nước thái (cần nêu rõ tên 
và địa chi liên hệ của đơn vị thực hiện việc quan trắc môi trường: thời gian, tẩn 
suất, phương pháp, kết quả đo đạc, lấy và phân tích mẫu).

Ket quả đánh giá sự phù họp của hệ thống xử lý nước thải dược thực hiện 
thòng qua việc dánh giả kết quả quan trác nước thải (kết quả đo đạc bằng thiểt bị 
đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm) của 
các thông số môi trường theo quy chuẩn kỳ thuật quốc gia vê môi trường đổi với 
ngành, lĩnh vực có quy chuẩn riêng hoặc quy chuân kỹ thuật quốc gia, quy chuân 
kỳ thuật địa phương về nước thải (sinh hoạt, công nghiệp) và được trinh bảy theo 
bảng sau:
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Lần đo đạc, lấy 
mẫu phân tích; 
hiệu suất xử lý

Lưu 
lượng 
thải 

(Đưn vị 
tính)

Thông sổ ô nhiễm

Thông số A Thông số B v.v...

Trước

(nêu co)

Sau 
xử lý

Trước 
xử lý 

(nếu có)

Sau 
xừ lý

Tnrớc xử 
lý (nếu cỏ)

San 
xử lý

Lần 1

Lần 2

Lần n,.....

Theo QCVN (tương 
ứng với từng loại 
hình sản xuất).

b) Công trình xử lý bụi, khí thài:

Kết quà đánh giá hiệu quả xừ lý cùa công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 
Việc đánh giá hiệu quà xử lý được thực hiện thông qua kết quả quan trắc khí thải 
(két quả đo đạc bằng thiết bị đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu 
trong phòng thí nghiêm) và sổ liệu quan trắc tự động, hên tục (nếu có). Chủ dự án 
đầu tư thực hiện thống kê dưới dạng bảng tương tự như đổi với nước thài tại điểm a 
nêu trên.

3. Các nội dung điều chình về loại, khối lượng chất thài nguy hại so với 
giấy phép môi trường đã được cấp (nếu có):

(Mô tả rổ việc điều chỉnh về loại, khối lượng chất thài nguy hại so với giấy 
phép môi trường dược cấp; giải trinh cụ thể việc điểu chỉnh về loại, khối lượng 
chất thài; các cần cứ pháp lý cho việc điều chình (nếu có). Trường hợp không 
có điểu chình về loại, khối lượng chất thải nguy hại so với giấy phép môi trường 
được cấp thì ghi rõ các nội dung về loại, khối lượng chất thài nguy hại phù hợp 
với giấy phép môi trường được cấp).

4. Nội dung điều chỉnh về khối lượng phế liệu nhập khẩu so với giấy phép 
môi trường đã được cap (nếu có):

(Mô tà rò việc điều chình về khối lượng phế liệu được phcp nhập khẩu so 
với giấy phép môi trường được cấp: giãi trình cụ thể việc điều chính về khối 
lượng phe liệu được phép nhập khau; các căn cứ pháp lý cho việc diều chinh 
(nếu có). Trường hợp không có điều chỉnh về khối lượng phế liệu được phép 
nhập khâu so với giấy phép môi trường được câp thì ghi rõ khôi lượng phế liệu 
được phép nhập khau phù hợp với giấy phép mòi trường được câp).
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Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên lả đúng sự thực; 
nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn loàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

AW nhận:
- Nhu trên;

- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
(Ký, ghi rõ họ tên: chức vụ và đóng dâu)

Ghi chú: (1) Chù dự án đẩu tư; (2) Tên cơ quan kiểm tra, xác nhận hoàn 
thành công trình bão vệ môi trường; (3) Tên đẩy đủ, chính xác của dự án hoặc 
cùa hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án (3).

* Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các câng trình bâo vệ môi 
trường cùa dự án, bao gầm các tài liệu sau (tùy loại hỉnh dự án vả từng dự án 
cụ thể mả có the có một sổ hoặc tất cả cảc tài liệu này); Hổ so hoàn công kèm 
theo thuyết minh về quy trinh vận hành các công trình xử lý chất thải; các chứng 
chi, chửng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đảng bộ nhập 
khẩu hoặc đã được thương mại hóa; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu 
vận hành thứ nghiệm các công trình xứ lý chất thải; các văn bân của cơ quan 
cỏ tham quyền chấp thuận thay đôi, diều chinh báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự ản; Bien bàn nghiệm thu, bàn giao các công trình xứ lý chất thải 
hoặc các vãn bân khác có liên quan đén các công trình xử lý chất thài; nhật ký 
vận hành công trình xử ỉý chất thải; nhật ký vận hành dây chuyền sản xuất có 
sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối với dự án có sử dụng 
phê liệu nhập khâu làm nguyên liệu sản xuất); chửng từ chất thái nguy hại (đôi 
với dự án cỏ hoạt động dịch vụ xử lý chất thải nguy hại),



/oW■ ?'Wo Phụ lục XVI
)ANH MỤC Dự'ẶN ĐẦU TU', cờ SỞ SẢN XUÂT, KINH DOANH, 

ĐỊCH VuỊưỢC MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
- (ịịệỉĩỉ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

ngày ỈO tháng Oỉ năm 2022 của Chỉnh phũ)

1. Hoạt động dào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn, chuyển giao 
công nghệ, dạỵ nghề, dào tạo kỷ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, 
tiếp thị, xúc tiến dầu tư và thương mại.

2. Sản xuất, trình chiếu và phảt hàiìh chương trình truyền hình; sản xuất 
phim điện ảnh, phim video; hoạt dộng huyền hình, hoạt động ghi âm và xuất 
bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sân phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ 
gia dụng có diện tích xây dụng dưới 200 m2.

5. Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sứa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện lử.

8. Canh tác trên đât nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thưỷ sản, chăn 
nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.

9. Trồng khào nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha.

10. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

11. Dự án, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chửa có lưu 
lượng nước thãi dưới 10.000 mVngảy đêm.

12. Dự án đầu tư, cơ sờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Không phát sinh khí thải phải xử lý;

- Không phát sinh nước thải hoặc có phát sứih nước thải nhưng đấu nối 
vảo hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cẩp giấy phép môi trường;

- Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trinh hoạt động.



Phụ lục XVII
DANH MỰCCÁC CHẤT POP VA NỘI DƯNG DĂNG KÝ MIÈN TRỪ 

THEO QUY DỊNH CỦA CÔNG ƯỚC STOCKHOLM
;C ■ , (Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

■ ngày ỈO tháng (ỉ ỉ năm 2022 của Chính phù)

TT
Tên chất ô nhiễm hũ’11 cơ 

khó phân hủy

Phụ lục cùa 
Công ước 
Stockholm

Lĩnh 
vực sử 
dụng

Hoạt 
động

Nội dung đăng ký miễn trừ của Công ước 
Stockholm

1
Hexabromodiphcnyl ether 
vả Heplabromodiphenyl 
ether (HBDE)

A Công
nghiệp

Sản xuất Không.

Sử dụng
Cho phép tái chế, sử dụng và tiêu húy theo quy định 
của Công ước Stockholm.

2
Tetrabromodiphenyl ether 
và Pentabromodiphenyl 
ether (POP-BDE)

A
Công 

nghiệp

Sản xuất Không.

Sừ dụng
Cho phép tải chế, sử dụng và tiêu hủy theo quy định 
của Công ước Stockholm.

3

Các axit Perfluorooctane 
sulfonic, muôi của chúng 
(PFOS) và perfluorooctane 
sulfonyl fluoride (PFOSF)

B

Công 
nghiệp, 
nông 

nghiệp

Sàn xuât
- Không được đăng ký' miễn trừ riêng biệt.
- Là h ợp chất trung gian trong trường hợp đăng ký miền 
trừ theo mục đích.

Sử dụng
- Đirọc đăng ký miễn trừ riêng biệt đối với các lĩnh vực: 
+ Mạ kim loại (mạ kim loại cứng) chỉ trong hệ thống 
khép kín;
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+ Bọt chữa cháy (cho đám cháy loại B) trong các hệ 
thống dã lắp đặt, bao gồm cà hệ thống cổ định và dĩ 
dộng.
- Được đãng ký miễn trù theo mục đích đối với lĩnh 
vực: Bả côn trùng bàng sulhuramid (sổ CAS 4151-50-2) 
như hoạt chất nhằm kiểm soát kiến xén lá từ Atta spp. 
và Acrornynnex spp., chi sử dụng trong lĩnh vực nông 
nghiệp.

4 Hexabromocyclododecane
(HBCDD)

A Công 
nghiệp

Sàn xuất
Được sàn xuất đổi với lĩnh vực: Vật liệu cách nhiệt 
(expanded polystyrene - EPS và extruded polystyrene 
“ XPS) trong xây dựng/tòa nhà.

Sừ dụng Vật liệu cách nhiệt EPS và XPS được sử dụng trong 
xây dựng/tòa nhà.

5
Polychlorinated 
naphthalene (PCN)

A, c

Nông 
nghiệp, 

phát 
sinh 

không 
chủ 
định

Sàn xuất Là hợp chất trung gian, bao gồm octaíluoronaphthalcne.

Sừ dụng

Sử dụng trong các sản phẩm chứa PCN Irong lĩnh vực 
nông nghiệp, bao gồm octafluoronaphthalene.

6 Decabromodiphenyl ether
(DBDE)

A Công 
nghiệp

Sàn xuất
Cho phép sản xuất theo quy định cùa Công ước 
Stockholm.
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Sử dụng

Dược sử dụng trong các lình vực:
- Các bộ phận cùa phương tiện giao thòng (sử dụng làm 
vật liệu cách nhiệt, hệ thông dày điện, vài bọc...);
- Mảy bay và các phụ tùng thay the kèm theo (đoi với 
máy bay đang sir dụng trước tháng 12/2018 và nhận 
trươc tháng 12/2022);
- Các sản phẩm dệt may có chứa chất chong cháy, trừ 
quần áo vả đồ chơi;
- Phụ gia trong các sản phẩm nhựa gia dụng, thiết bị 
điện và thiết bị gia dụng (thiết bị sưởi ấm, bàn là, quạt) 
chứa hoặc tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận diện hoặc 
yêu cẩu tuân thủ theo tiêu chuẩn chống cháy với nồng 
độ thắp hơn 10% trọng lượng của thiét bị;
’ Bọt polyurethane cách nhiệt trong lĩnh vực xây dựng.

7
Các paraffin mạch ngắn 
chứa do (SCCP) A Công 

nghiệp

Sàn xuất Cho phép sản xuất theo quy định của Công ưóc Stockholm.

Sử dụng

Được sử dụng trong các lĩnh vực:
- Phụ gia trong sán xuất cao su;
- Chat làm chậm cháy trong cao su, mực, keo dính và 
chất phủ bề mặt;
- Sơn chống cháy và chống thấm;
- Chế phẩm chứa dầu trong sản xuất da;
- Sàn xuất các loại ống cho bóng đẻn trang trí ngoải trời;
- Phụ gia trong dầu bôi ươn hoặc chất làm lạnh trong 
cắt kim loại hoặc tạo hình kim loại;
- Chat làm dèo thứ cấp trong polyvinyl chloride, ngoại 
trừ trong đồ chơi và sàn phầm dành cho trè em.
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8

Perfluorooctanoic acid
(PEOA), muối của chúng 
và các hợp chất liên quan 
đến PFOA

A Công 
nghiệp

Sản xuât
- Không được sản xuất trang bọt chữa cháy.
- Các lĩnh vực sàn xuất khác được thực hiện then quy 
định cùa Công ước Stockholm.

Sir dụng

Được sừ dụng trong các lĩnh vực;
- Lớp phù chụp ành được áp dụng trong tráng phim;
- Lớp phủ hình ảnh áp dụng cho phim;
- Dệt may (làm chất chống thẩm dầu và nước);
- Thièt bị y tê dừng cho cây ghép;
- Bọt chữa cháy (đám cháy loại tì);

Sản xuất polytetrafluoroetylen (PTFE) và 
poly vinylidene fluoride (PVDF): Dùng trong màng lọc 
khí hiệu suất cao, chổng ăn mòn, màng lọc nước và 
màng lọc khí kháng khuẩn cho lĩnh vực y tế; thiết bị 
trao đổi khí thài công nghiệp; chốt bịt kin công nghiệp 
có khà năng ngăn chặn rò ri các hợp châĩ hữu cơ dễ bay 
hơi và bụi PMu.ỉỉ
- Sản xuất polytìuoroetylen propylene (FEP) dùng trong 
lĩnh vực dây và cáp điện cao thế để truyền tài điện;
- Sán xuất fluoroelastomers đề sản xuất vòng chữ o, 
đai và phụ kiện nhựa cho nội thất ô tô;
- Sản xuất dược phẩm.



AW-ipxW Phv lvc XVIỊ1
MALI VÃN BẲN ĐĂNG KÝ MIỄN TRỪ CHÁT POP

' ; -(KẹmỆeo Nghỉ định sổ 08/2022/NĐ-CP
\ . . ngày 1 ÒĂhĩing Oỉ năm 2022 của Chính phủ)

.........

... (1) ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... ..........
V/v đăng ký miền trừ chất POP Địa danh, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: .........(2)................

Căn cử Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số................ /NĐ-CP ngày .... tháng .... năm .... cùa

Chính phú quy định chi tiết một số điều của Luật Bào vệ môi trường.
Chủng tôi là:
Tên tô chức/cả nhân:...............................................................................................
Địa chi: ...............................................................................................
Điện thoại..............................................Fax: ............................................................
Email:..........................................................................................................................
Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp) số.......................... ngày.........tháng...........năm............ tại...................
Lĩnh vực kinh doanh:..............................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký mã so thue so ngày....tháng....... năm... tại..
Họ tên người đại diện pháp luật:...........................Chức danh.........................
Họ tên người liên hệ: ..............................................................................................
Số điện thoại di động:...................................... Email:........................................
Đã thực hiện dăng ký miễn trừ lẩn gẩn nhât (tên chât POP, thời gian đăng 

ký, khối lượng):
Dăng ký nhu cầu miễn trừ các chất POP sau:
1. Đãng ký miễn trừ các chất POP (trừ chất PFOS, các muối của nó và 

PFOSF) thuộc Phụ lục xvn ban hành kèm theo Nghị định số............. /NĐ-CP
ngày .... tháng .... nãm .... của Chính phú quy định chi tiết một 80 điêu 
cùa Luật Bâo vệ môi trường

Tên chẩt POP
Thời gian đăng kỷ miễn trừ (theoyêu cầu 
của Công ước Stockholm)

Sàn xuất:
Ước tỉnh khối lượng chất POP được sản 
xuất, sử dụng hằng năm

Sử dụng:

Các lý do đăng ký miễn trừ

Ghi chú

n ích vàn bản I
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2. Dăng ký miễn trirPFOS. các muối của nó và PFOSF thuộc Phụ lục XVII 
ban hành kẻm theo Nghị định số.............. /NĐ-CP ngày .... tháng .... năm
.... của Chính phủ quy định chi tiết một số điều cúa Luật Bảo vệ moi trường

- Đăng ký miễn trừ riêng biệt đối với PFOS, các muối cùa nó và PFOSF:

Dăng ký miễn trừ: 
(Cớ the chọn nhiều 
nội dung)

o Mạ kim loại (mạ kim loại cửng) trong hệ thống khép 
kín;

□ Bọt chữa cháy (cho đám cháy loại B) trong các hệ 
thống đã lẳp đặt, bao gồm cà hệ thống cố định vả di động.

Nêu số CAS, tên 
thương mại: 
(Có ihẻ chọn một 
hoặc nhiều nội dung)

17 
t 

c 

L 
29

(C 

(C 

su

Either perfluorooctane sulfonic acid (CAS No: 
63-23-1);

Potassium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 2795-39-3);

Lithium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 29457-72-5);

Ammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 
081-56-9);

Diethanolammonium perfluorooctane sulfonate 
AS No: 70225-14-8);

Tetraethylammonium perfluoro octane sulfonate 
AS No: 56773-42-3);

Didecyldimethylammonium perfluorooctane 
fonate (CAS No: 251099-16 8);

Perfluorooctane sulfonyl fluoride (CAS No: 307-35-7),

Thời gian đăng kỵ miễn 
trừ (theo yêu cầu của 
Công uớc Stockholm)

Các lý do đăng ký 
miễn trử

Ghi chú
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- Đăng ký miền trừ theo mục đích đối với PFOS, các muôi của nó và 
PFOSF theo các mục đích được phép:

Chúng tôi xin cam đoan rằng nhũng thông tin cung cấp ở trên là đúng sự 
thật, nếu vi phạm sè chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ị 1A , X
Đăng ký việc sản xuàt Có tiếp tục sản xuất không?: Có 1 1 Không 1 1; 

Thời gian dự kiến từ ngày.... tháng.... nãm.......

Đăng ký việc sử dụng 
(theo yêu cầu cùa 
Công ước Stockholm)

Có tiếp tục sử dụng không?: Có o Không 1 1; 
Thời gian dự kiến từ ngày.... tháng.... năm.......

Cho mục đích sau: Mục đích được phép sản xuất, sừ dụng:
ru Bà côn trùng bằng sulíluramid (số CAS 4151-50-2) 
như hoạt chất nhẳm kiêm soát kiến xén lá từ Atta spp. 
và Acromyrmex spp.

Nêu tên thương mại

Các lý do đăng kỷ 
miền trừ

Ghi chú

Nơi nhận:
- (3)?..
-Lưu,, „

(Ký, ghi rõ họ tên; chúc vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: (1) Tổ chức, cá nhân dăng kỵ miễn trừ chất POP; (2) Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; (3) Nơi nhận khác (nếu có).

1 ích vàn bản I



Phụ lye XIX
1 -1MAC BÁO CAO ĐẢNG KỶ MTỄN TRÙ CHÁT POP
K> (Kèmthco Nghị định so 08/2022/NĐ-CP

ngày íửtháng 0ỉ năm 2022 của Chinh phủ)
----------

(TÊN TỎ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ)

BÁO CÁO ĐÀNG KÝ MIỀN TRỪ CHẤT POP

TẺN TÔ CHỨC, CÁ NHÂN DĂNG KÝ <*> 
(Người đại diện có thẩm quyền 

ký, ghi họ tên, đổng dấu)

Tháng ... lỉãin ...

1 —z >-,1 , 1 Ầ II

Ghi chứ: (*) Chỉ thê hiện ở trang phụ bìa.
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BẢO CÁO ĐẢNG KÝ MIỄN TRỪ CHẮT POP

L Mô tả tóm tắt việc hỉnh thành cơ sở.

ĨT: Mò tá chì tiết loại hỉnh sàn xuất của cơ sờ, công nghệ sân xuất; quy mô; 
công suất; nhu cẩu sàn xuất, sử dụng chất POP.

ill. Mô tả điểu kiện năng lực đăng ký miền trừ chất POP:

1. Đối với trường hợp nhập khẩu chat POP:

- Tên chất POP được nhập khẩu, mã CAS, mã HS, Phiếu an toàn hóa chất 
(MSDS) đối VỚI chất POP, khối lượng dự kiến nhập khẩu theo năm.

- Mỏ tả cụ thề mục đích nhập khẩu chat POP.

- Mô tả các điều kiện về bào vệ mòi trường: Kho lưu giữ, thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, khu vực lưugiữ vảxừ lý các loại chất thài phát sinh: biện pháp 
kiêm soát các yen tô ánh hường đến môi trường...

- Tình trạng tiếp giáp của khu vực lưu giữ chất POP với khu vực xung quanh.

2. Đổ ĩ với trường hợp sản xuất chất POP:

- Tên chất POP được sản xuất, mã CAS, mã HS, Phiếu an toàn hóa chất 
(MSDS) đổi với chất POP, khối lượng dự kiến sản xuất theo năm.

- Mô tả cụ thề mục đích san xuất chat POP.

- Mô tà các điều kiện về bào vệ môi trường: Kho lưu giữ, thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, các biện pháp thu gom, lưu giừ, xừ lý các loại chảt thãi phát 
sinh; công trình, thiết bi xử lý chat thải trong quá trình sản xuất...

- Phương án ký hợp đồng thuê đơn vị cỏ chức nàng để xử lý các loại chẩl 
thải phát sinh từ quá trình sản xuất (kèm theo hợp đồng xử lý chát thài).

3. Đối với trường hợp sử dụng chất POP:

- Tên chất POP được sử dụng, mã CAS, mã HS, khối lượng dự kiến sử 
dụng theo năm.

- Mô tã cụ thể mục đích sử dụng chất POP.

- Mô tả cụ thể loại hình sừ dụng và công đoạn phát sinh chất thải.

- Mô tà các điều kiện vê bào vệ môi trường: Kho liru giữ, thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, khu vực lưu giữ và xử lý cảc loại chất thài phát sinh...

TỎ CHỨC, CÁ NHÂN DĂNG KÝ 
(Ký, ghi rở họ Ịéỉì, chức vụ và đóng dấu (nêu có))



Phu lục XX 
THONG BÁO CHAP THUẬN 
MĨẺN TRỪ CHÁT POP 

(Kèínị^o Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
áng Oi năm 2022 của Chỉnh phủ)

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

sổ:. „ ____ -______ ___ —-----------
V/v thông báo chấp thuận đăng ký Địa danh, ngày ... tháng ... năm ...

miền trù chất POP

Kính gửi:

Cân cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Cán cứ Nghị định số........./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bào vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số . ../ỌD-... ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởnệ 
Bộ Tài nguyôn và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra đề đánh giá hồ 
sơ đăng ký miễn trừ chat POP của (1);

Cán cứ Biên bản kiểm ữa, đánh giá hồ sơ đăng kỷ miễn trừ chất POP ngày 
... tháng ... nãm .... Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo chấp thuận đăng 
ký miễn trừ chất POP với các nội dung như sau:

Tên tổ chức/cá nhân:...............................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax:..........................................................

Email:..........................................................................................................................
Giấy chửng nhân đãng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đãng ký 

doanh nghiệp) số...........................ngày.........tháng...........năm............ tại..................

Lĩnh vực kinh doanh:..............................................................................................
Giấy chứng nhận đàng ký mã số thuế số...ngày.... tháng...năm tại......

Họ tên người đại diện pháp luật:.................................Chức danh:..................
1. về đăng !<ý miễn trừ chất POP (trìr chất PFOS, các muối của nó và PFOSF)

Tên chất POP

Thời gian đãng ký miền trừ (theoyêu cẩu của Công ước Stockholm)

Ước tính khối lượng chất POP được đăng ký’ miễn trừ hằng nãm

Các lý do đãng ký miễn trừ

Ghi chú

ĨDÌ
T ện k h vàn bản luật 1
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2. về đăng ký miễn trù riêng biệt đối với PFOS, các muối của nó và 
PFOSF:

3. về đăng ký miễn trừ theo mục đích đối với PFOS. các muối của 
nó và PFOSF:

Đãng ký nhu cẩu sử dụng trong các 
lĩnh vực sau:

(Đánh giá mội hoặc nhiều nội dung cán 
cứ hồ sơ đăng ký)

Nêu sổ CAS, tèn thương mại: (Đánh giá một hoặc nhiều nội dung căn 
cứ hồ sơ đáng kỹ)

Thời gian đăng ký miễn trừ (theo 
yêu cầu cùa Công ước Stockholm)

Các lý do đãng ký miền trừ

Ghi chú

ATirt nhận:

Đăng ký việc sản xuất 
(theo yêu cẩu cùa 
Công ước Stockholm)

Có tiếp tục sản xuất không?: Có n Không O-, 
Thời gian dự kiến từ ngày.....thảng.... năm.......

Đăng ký việc sử dụng 
(theo yêu cẩu cùa 
Cóng ước Stockholm)

Có tiếp tục sir dụng không?: Có |_J Không O; 
Thời gian dự kiến từ ngày.... tháng.-., năm.......

Cho mục đích sau: (Đảnh giá mục đích được phép sản Xĩỉât, sừ dụng)

Nêu số CAS, tên 
thương mại:

(Đánh giả căn cứ hồ sơ đăng ký)

Các lý do đăng ký 
miễn trừ

Ghi chú

QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦ A NGƯ ỜI KÝ 
(Chữ ký của người cỏ thẩm quyên, dâu/ 

chữ kỷ sở của cơ quan, tổ chức)- Linr ...

Họ và ten

Ghi chủ: (1) Tô chức, cá nhân dăng ký miễn trừ chất POP; (2) Nơi nhận 
khác (nêu có).



Phụ lục XXI
r TÁI XUAT HÒẬC XỬ LÝ PHẾ LĨẺƯ NĩIẬP KIIẢU 
ỤNG YÊU CẦU VỀ BẤO VỆ MỒI TRƯỜNG 
'in theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
10 tháng 01 năm 2022 cùa Chỉnh phù)

(1)

Sô

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày ... tháng ... nãm

BẢN CAM KÉT 
về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khấu 

không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

Kính gửi: Cơ quan hài quan.

I. Thông tin chung:
1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu:.........................................................

2. Địa chi trụ sờ chính:......... ; Điện thoại:.............. ; Fax:......... ; Email: ....

3. Tên và địa chi của cơ sở sàn xuất sù dụng phế liệu nhập khẩu:............

II. Thông tin về phế liệu dự kiến nhập khẩu:

TT
Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng dự kiến cua lô háng phế 
liệu nhập khấu (tán)

Tên phế liệu Mã HS

1

2

III. Nội dung cam kết:

1. Chúng tôi cam kết chi nhập khẩu phế liệu khi biết rõ xuất xứ, thành 
phần và hàm hrợng tạp chất di kèm với phế liệu đã đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật về môi trường quy định.

2. Chúng lòi cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giao dịch 
với bên xuât khâu có điêu khoản yêu câu bên xuât khấu phải nhận lại hàng nếu 
phế liệu không đáp ứng các quy chuẩn kỳ thuật môi trường và quy định hiện 
hành của Việt Nam về bảo vệ môi trường.
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3. Chúng tôi cam kết lưu giữ, vận chuyển phế liệu báo đàm các điều kiện 
về bào vệ môi trường trong nhập khẩu phe liệu làm nguyên liệu sàn xuất theo 
quy định của pháp luật.

4. Chúng tỏi cam kết phế liệu nhập khẩu chi sử dụng làm nguyên liệu sàn 
xuất tại cơ sở sán xuất cùa mình.

5. Nếu đề xây ra vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phe liệu, 
chúng tôi cam kết tải xuất toàn bộ lô hàng phế liệu nhập khẩu vả chịu toàn bộ 
chi phí tài chính để khác phục các hậu quả vi phạm.

Trường hợp không thể tái xuất được, chúng tôi chịu trảch nhiệm xử ỉý lô 
hàng phế liệu nhập khau với các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng các quy đựih về xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bào vệ môi trường đối với phê liệu nhập khẩu.

- Lập phương án chi tiết xử lý lô hảng phế liệu nhập khẩu vi phạm pháp 
luật trình cơ quan quàn lý về mói trưởng xem xét, quyết định.

- Chịu toàn bộ chi phí cho hoạt động xử lý lô hàng phe liệu nhập khâu vi 
phạm quy định về bảo vệ môi trường không tái xuất được.

N<ri nhận:
■ Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nêu có))

Ghi chú: (1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.



A Phụ lục XXI1
DANH Mực SÁN PHÀM, BAO BÌ PHẢI ĐƯỢC TÁI CHÉ KÈM THEO 

TÝ LỆ TẨI CHẾ VÀ QUY CÁCH TẢÌ CHÉ BÁT BUỘC
■ (Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

/ - ngày 10 thảng 0ỉ năm 2022 của Chính phủ)

Tỉ

(1)

Phân nhóm 
sản phẩm, 

bao bì

(2)

Danh mục 
sản phẩm, bao bì

£3)

Tỵ lệ tái che 
bắt buộc cho 

3 năm 
dầu tiên

(4)

Quy cách tái chế bắt buộc
(Thu hồi toi thiểu 40% khối lượng của sản phàm, 

bao bì được tái chế theo tỷ lệ tái chể bắt buộc)

(5)
A. BAO Bì

1 A.Ỉ. Bao hì giấy A.1.1. Bao bì giấy, 
carton

20% Giải pháp tái chế được lựa chọn:
1. Sàn xuất bột giấy thương phẩm.
2. Sân xuẩt các sản phẩm giấy như giấy vệ sinh, giấy bìa, hộp giấy 

hoặc các sản phâm khác.
2 A. 1.2. Bao bì giấy 

hỗn hợp
15% Giãi pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất bột giấy, phôi kim loại và tẩm vật liệu thương phâm.
2. Sản xuất các sản phẩm giấy như giấy vệ sinh, giẩy bìa, hộp giấy; tẩm 

vật liệu thương phàm hoặc các sàn phấm khảc.

3 A.2. Bao bì kim 
ỉoạì

A.2.1. Bao bì nhôm 22% Giãi pháp tái chế dược ỉựa chọn:
1. Sản xuất phôi nhôm sử dụng lảm nguyên liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp.
2. Sàn xuất các sản phâm khác.
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4 A.2.2. Bao bì sắt và 
kim loại khác

20% Giải pháp tái ché được lựa chọn:
1. Sản xuất thành phôi kim loại sử dựng làm nguyên liệu sàn xuất 

cho các ngành công nghiệp.
2. Sản xuất các sản phẩm khác.

5 À. 3. Bao bì 
nhựa

A.3.1. Bao bì PET 
cúng

22% Gi ái pháp tái chê được lựa chọn:
1. Sàn xuất hạt nhựa tái sinh sừ dụng làm nguyên liệu sân xuất cho 

các ngành công nghiệp.
2. Sản xuất sản phẩm khác (bao gồm cả xơ sợi PE).
3. Sản xuất hóa chất (trong dó có dầu).

6 A.3.2. Bao bi 
IIDPE, LDPE, pp, 
PS cửng

15% Giải pháp tái chế được lựa chọn:
1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các 

ngành công nghiệp.
2. Sản xuất sản phẩm khác (bao gồm cà xơ SỢI PE, PP).
3. Sán xuất hóa chất (trong dó có dầu).

7 A.3.3. Bao bì EPS 
cứng

10% Giáipháp tái che dược lựa chọn:
1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp.
2. Sản xuất sàn phầm khác.
3. Sản xuất hóa chắt (trong đó cô dầu).

8 A.3.4. Bao bì PVC 
cứng

10% Giai pháp tái chê đưực lựa chọn:
1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sán xuất cho các ngành 

công nghiệp.
2. Sản xuất sản phẩm khác.
3. Sàn xuất hóa chất (trong đó có dầu).

9 A.3.5. Bao bì nhựa 
cứng khác

10% Giải pháp tải chể dược lựa chọn:
1. Sản xuât hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sàn xuất cho các ngành 

công nẹhiệp.
2. Sản xuất sàn phẩm khác.

Tiện ích văn bản I
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3. Sàn xuất hóa chất (trong dó có dầu).
10 A.3.6. Bao bì đơn 

vật liệu mem
10% Giải pháp tái chế được lựu chọn:

1. Sàn xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sàn xuất cho các ngành 
công nghiệp.

2. Sán xuât sản phãm khác.
3. Sàn xuất hóa chất (trong đó có dầu).

11 A.3.7. Bao bì đa vật 
liệu mềm

10% Giải pháp tái ché dược lựa chọn:
1. Sản xuất hạt nhựa tái sinh làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp.
2. Sản xuất sản phẩm khác.
3. Sàn xuất hóa chẩt (trong đó có dầu).

12 A,4' Bao bì thủy 
tinh

A.4.1. Chai, lọ, hộp 
thủy tinh

15% Giải pháp tái chế được lựa chọn:
1. Làm sạch và tái sử dụng bảo đảm tiêu chuẩn cùa nhà sàn xuất.
2. Xay nghiền thảnh cullet phục vụ sản xuất thùỵ tinh.
3. Xay, nghiền thành cốt liệu phục vụ xây dựng

B. ẮC ỌUY VÀ PIN

13 B, ỉ. Ắc quy B.l.l. Ấc quy chỉ 12% Giải pháp tái chế được lụa chọn:
1. Sản xuất chì lảm nguyên liệu sản xuất cho các ngành cống nghiệp.
2. Sản xuât hạt nhụa tái snih hoặc các sản phâm phụ tìr nhựa như hóa 

chát thương phẩm, dầu nặng, khí tổng họp làm nguyên liệu sản 
xuất cho các ngành công nghiệp.

3. Sản xuất axit/muối sulphate thương phẩm (sàn phẩm phụ).
14 B.1.2. Ac quy các 

loại khác
08% Giải pháp íái chẻ được lụa chọn:

I Sản xuất kim loại dạng phôi hoặc hóa chẩt công nghiệp lảm 
nguyên, nhiêu hệu cho các ngành công nghiệp.
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2. Sàn xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sàn phẩm phụ từ nhựa như hóa 
chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
sản xuẩt cho các ngành công nghiệp.

3. Sàn xuất c, K, Na thương phấm (sản phẩm phụ).
4. Xuất khẩu để tái chế (không quá 20% tổng lượng sàn phẩm).

15 B.2. Pin sạc 
(nhiều lần)

B.2.1. Pin các loại 
(Li, NiMH, v.v.) sử 
dụng cho phương 
tiện giao thông

08% Giải pháp tái chề được lựa chọn:

1. Sàn xuất kim loại dạng phôi hoặc hóa chất công nghiệp làm 
nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.

2. Sàn xuât hạt nhựa tái sinh hoặc các sàn phẩm phụ từ nhựa như hóa 
chât thương phẩm, dâu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
sản xuất cho các ngành công nghiệp.

3. Sản xuất c, K, Na thương phẩm (sản phầm phụ).
4. Xuất khẩu dể tái chế (không quá 20% tồng lượng sân phẩm).

16 B.2.2. Pin các loại, 
sử dụng cho các 
thiết bị điện - điện 
tử

08% Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sàn xuất kim loại dạng phôi hoặc hóa chất công nghiệp làm 
nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.

2. Sàn xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa 
chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
sản xuât cho các ngành cỏng nghiệp.

3. Sàn xuất c, K, Na thương phẩm (sản phẩm phụ).
4. Xuất khẩu đề tái chế (không quá 20% tồng lượng sán phẩm).

c. DẤU NHÓT

17 C.Ỉ. Dầu nhớt 
cho động cơ

c.1.1 Dầu nhớt cho 
động cơ

15% Giải pháp tái chế dược lựa chọn:

1. Chưng thu hồi dầu gốc hoặc loại dầu khác.
2. Chưng thu hôi dâu các phân đoạn.

D. SẢM, LÓP

ăn bản lui
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18 D.l. Săm, lốp 
các loại

D. 1.1. Săm. lốp các 
loại

05% Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Lốp dán công nghệ cao theo tiêu chuẩn cùa nhà sàn xuất.
2. Cắt, thu hồi bột cao su, làm cốt liệu.
3. Chưng phần đoạn thành đẩu.

Đ. ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
19 Đ.l. Thiết bị 

nhiệt lạnh
Đ.l.l. Tủ lạnh, tủ 
đông, thiết bị tự 
động cung cấp sản 
phẩm đông lạnh, 
máy bán hàng tự 
động

05% Giải pháp túi chê được lựa chọn:
1. Thu hồi và tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn kỹ 

thuật cùa nhả sản xuàt.
2. Sản xuất thanh, phôi kim loại là nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp.
3. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa 

chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
sân xuất cho các ngành công nghiệp.

4. Sản xuất các sàn phẩm tái chế khác.
20 Đ.1.2. Diều hòa 

không khí co định, 
di động

05% Giải pháp tải chề được lựa chọn:
1. Thu hồi và tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bão đăm tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất.
2. Sản xuất thanh, phôi kim loại là nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp.
3. Sàn xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa 

chất thương phấm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
sàn xuất cho các ngành công nghiệp.

4. Sản xuất các sản phẩm tải chể khác.
21 D.2. Màn hình 

và thiết bị chứa 
màn hình

Đ.2.1. Máy tính 
bàng, máy tính xách tay 
(laptop, notebook)

09% Giải pháp tải ché được lựa chọn: 1
1. Thu hồi, lái sử dụng linh kiện, phụ kiện bào dào tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất.
2. Sàn xuât thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp.

:h vàn bản I
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3. Sàn xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa 
chất thương phẩm, dầu nặng, khi tổng hợp.

4. Sàn xuất thủy tinh dưới dạng hạt có kích thước < 5mm làm 
nguyên, nhiên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

5. Sàn xuất các sàn phẩm tái chế khác.
22 D.2.2. Ti vi và màn 

hình máy tính, các 
loại màn hình khác

07% Giải pháp tải chế được ỉựa chọn:
1. Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bào đão tiêu chuẩn của 

nhà sân xuất.
2. Sàn xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp.
3. Sán xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sàn phẩm phụ từ nhựa như hóa 

chất thương phẩm, dầu nặng, khí tống hợp làm nguyên, nhiêu liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sàn xuất thủy tinh dưới dạng hạt có kích thước < 5mm làm 
nguyên, nhiên liệu sản xuât cho các ngành công nghiệp.

5. Sàn xuất thành các sàn phẩm tái chế khác.
23 Đ.3. Béng đèn Đ.3.1. Bóng đèn 

compact
08% Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất, chế biển thành bột, hạt thủy tinh/cullet (kích thước 
<5mm) làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

2. Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu sàn xuất cho các 
ngành công nghiệp.

3. Sản xuất các sản phẩm khác.
24 Đ.3.2. Bóng đèn 

huỳnh quang
08% Giải pháp tái chê dược lựa chọn:

1. Sàn xuất, chế biến bột, hạt thủy tiuh/cullet (kích thước <5mm) làm 
nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

2. Sàn xuất thanh, phôi kim loại lảm nguyên liệu sàn xuất cho các 
ngành công nghiệp.

3. Sàn xuất các sản phâm tái che khác.

:h vàn bản lu<



25 Đ.4. Thiết bị lớn Đ.4.1. Bep điện, bếp 
từ, bếp hồng ngoại, 
lò nướng, lò vi sóng

05%

26 Đ.4.2. Máy giật,
-í..may sây

09%

27 Đ.5. Thiết bị vừa 
và nhở

Đ.5.1. Máy ảnh (kể 
cả đèn flash), máy 
quay phim

09%

h vãn bán
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Giải pháp tái che được lựa chọn:
1. Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất.
2. Sàn xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp.
3. Sàn xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sàn phầm phụ lừ nhựa như hóa 

chât thương phâm, dầu nặng, khi tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sàn xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên, nhiên 
liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

5. Sàn xuất các sàn phẩm tái che khác.__________________________
Giải pháp tái che được lựa chọn:

1. Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bào đâm tiêu chuẩn cùa 
nhà sản xuất.

2. Sản xuât thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công 
nghiệp.

3. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ lừ nhựa như hóa 
chắt thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sàn xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên, nhiên 
liệu sản xuât cho các ngành công nghiệp.

5. Sàn xuất thành các sàn phẩm tái chế khác._____________________
Giải pháp tới chế được lựa chọn:

1. Thu hôi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bào đàm tiêu chuẩn của 
nhà sản xuất.

2. Sân xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công 
nghiệp.

3. Sân xuất hạt nhụa tái sinh hoặc các sàn phẩm phụ từ nhựa như hỏa



28 Đ.5.2. Thiết bị âm 
thanh: loa, amply

09%

29 D.6. Thiết bị công 
nghệ thông tin

Đ.6.1. Máy tính để 
bàn

09%

30 Đ.6.2. Máy in, 
photocopy

09%
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chât thương phẩm, dâu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sản xuất hạt thủy tĩnh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản 
xuất cho các ngành cỏng nghiệp.

5. Sân xuất các sản phâm tái che khác.__________________________
Giúi pháp tái chế được lựa chọn:

1. Thu hồi, tái sừ dụng linh kiện, phụ kiện bảo đàm tiêu chuẩn của 
nhà sản xuất.

2. Sản xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.
3. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa 

chất thương phâm, dầu nặng, khí tông hợp làm nguyên, nhiên liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sán xuất cậc sàn phẩm tái chế khác._________ ______
Giải pháp tải chế được lựa chọn:

1. Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện báo đảm tiêu chuẩn của 
nhà sản xuẩt.

2. Sàn xuất thanh, phôi kim làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.
3. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sàn phẩm phụ lừ nhựa như hóa 

chẩt thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
chơ các ngành công nghiệp.

4. Sàn xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sàn 
xuất cho các ngành công nghiệp.

5. Sàn xuất các sàn phẩm tái chê khác._________________
Giải pháp tái chê được lựa chọn:

1. Thu hồi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bào đàm tiêu chuấn của 
nhà sàn xuất.

2. Sản xuất thanh, phôi kim lảm nguyên liệu cho các ngành công 
nghiệp.

3. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa



31 Đ.6.3. Điện thoại di 
động

15%

32 D. 7 Tẩm quang 
năng

Đ.7.1. Tấm quang 
năng

03%

E. PHƯƠNG TIỆN GILAO THÔNG
33 E.l. Phirưngtiện 

gian thông cơ 
giới dường hộ

E.l .1. Xe mô tô hai 
bánh; xe mô tô ba 
bánh

0,5%

34 E.1.2. Xe gan máy 0,7%

văn bản luật
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chat thương phẩm, dầu nặng, kill tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sàn xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản 
xuất cho các ngành công nghiệp.

5. Sân xuất các sàn phẩm tái che khác.__________________________
Giai pháp tái che được lựa chọn:

1. Thu hổi, tái sử dụng linh kiện, phụ kiện bảo đảm tiêu chuẩn cùa 
nhà sản xuẩt.

2. Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên hệu cho các ngành công 
nghiệp.

3. Sàn xuầt hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phâm phụ từ nhựa như hóa 
chắt thương phẩm, dàu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản 
xuất cho các ngành công nghiệp.

5. Sàn xuất các sản phẩm khác._________________________________
Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Thu hồi, tái sử dụng kính, tế bào quang nãng bảo đảm tiêu chuẩn 
kỳ thuật của nhả sản xuât.

2. Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu sản xuất cho các 
ngành công nghiệp.

3. Sản xuât hạt thủy tinh có kích thước <5mm làm nguyên liệu sản 
xuất cho các ngành công nghiệp.

4. Sàn xuất các sàn phẩm khác.

Giải pháp tái chế được lựa chọn:
I. Thu hải, tái sử dụng các hộ phận, thiết bị bảo đảm tiên chuẩn của 

nhà sản xuất.
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kể cả xe máy điện, 
xe đạp điện

2. Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công 
nghiệp.

3. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sàn phẩm phụ từ nhựa như hóa 
chât thương phâm, dâu nặng, khí tông hợp làm nguyên, nhiên liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sàn xuất bột cao su hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất 
thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho 
các ngành công nghiệp.

5. Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản 
xuất cho các ngành công nghiệp.

6. Sản xuất các sàn phẩm khác.

35 E.I.3. Xe ô tô chở 
người (đến 09 chỗ 
ngồi)

0,5%

36 E.l .4. Xe ô tô chờ 
người (trên 09 chỗ 
ngồi)

0,5%

37 E.1.5. Xe ô tò chở 
hàng (xe ô tô tài) các 
loại

0,5%

38 E2 Xc,mí\dunồt 
đừng

E.2.I. Xe, mảy 
công trĩnh tự hành 
các loại

01% Giải pháp tải chế được lựa chọn:
1. Thu hồi, tái sử dụng các bộ phận, thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất.
2. Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công 

nghiệp.
3. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sàn phẩm phụ từ nhựa như hóa 

chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu 
cho các ngành công nghiệp.

4. Sản xuất bột cao su hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất 
thương phẩm, dầu nặng, khí tong hợp làm nguyên, nhiên liệu cho 
các ngành công nghiệp.

5. Sản xuất hạt thủy tinh cỏ kích thước < 5mm làm nguyên liệu sàn 
xuât cho các ngành công nghiệp.

6. Sàn xuất các sán phẩm khác.

1 ích vàn bản I



Phụ lục XXIII
£; DANH Mực SẢN PHẤM, BAO BÌ VÀ MỨC ĐÓNG GÓP HÒ TRỢ xử LÝ CHÁT THẢI

ip I ậ--' “■ vV < Iz ị) (Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
WcA.^'V..--;$zy ngày 10 tháng 01 năm 2022 cùa Chính phũ)

TT
(V

r * v- >•
Loại sản phẩm, bao bì

(2)
Định dạng Dung tích/kỉch thước

(4)

Mức đóng góp hỗ trợ xử lý 
chất thải

(5)
1 Bao bì thuốc bảo vệ thục vật Chai, hộp nhựa Nhỏ hơn 500 ml 50 đồng/cái

Từ 500 ml trờ lên 100 đồng/cái

Bao, gói, túi nhựa Nhỏ hơn 100 g 20 đồng/cái
Từ 100 g đến dưới 500 g 50 đồng/cái

Từ 500 g ttở lên 100 đồng/cải

Chai, bình thủy tinh Nhỏ hơn 500 ml 150 đồng/cái

Từ 500 ml trờ lên 250 dồng/cái

Chai, lọ, bình, hộp 
kim loại

Nhỏ hơn 500 ml 150 đồng/cái

Từ 500 ml trở lên 250 dồng/cái
2 Pin dùng một lần các loại Tất cả Tất cà 01 % doanh thu cùa sàn phâm đôi với 

trường hợp sản xuất hoặc 01% giá trị 
nhập khẩu cùa sản phâm đối với 
trường hợp nhập khâu

3
Tã lót, bỉm, bãng vệ sinh, khăn 
ướt dùng một lần

Tất cả Tất cả 01% doanh thu cùa sản phẩm đoi với 
trường hợp sản xuât hoặc 01% giá trị 
nhập khẩu cùa sản phẩm đối với 
trường hợp nhập khẩu

án bản lu;
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Kẹo cao su

Tất cả

5 Thuốc lá Tất cả

6 Sàn phẩm có Thành phần nhựa 
tong hợp

6.1 Khay, bát, đũa, ly, cốc, dao, kéo, 
đùa, thìa, đĩa, ống hút, que khuấy, 
hộp đựng, màng bọc thực phẩm 
sừ dụng một lần

Tất cả

6.2 Bỏng bay, băng keo dán, tăm 
bỏng tai, tăm chi kẽ răng; bản 
chải đánh răng dũng một lần; 
kem đánh răng dùng một lần; dầu 
gội, dầu xà dùng một lần; dao cạo 
râu dùng một lần

6.3 Quần, áo các loại và phụ kiện

6.4 Đồ da, túi, giày, dép các loại
6.5 Đồ chơi trẻ em các loại

6.6 Đô nội that các loại
6.7 Vật liệu xây dựng các loại
6.8 Túi ni lông khó phân hùy sinh 

học có kỉch thước nhò hơn 50 cm 
X 50 cm và độ dày một lớp mảng 
nhờ hơn 50 pm
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Tất cà 01% doanh thu của sản phẩm đối với 
trường hợp sản xuất hoặc 01% giá trị 
nhập khẩu cúa sán phẩm đối với 
trường hợp nhập khẩu

Tất cả 60 đồng/20 điếu

Tất cà 1.500 đồng/o 1 kg nhựa được sừ dụng



Phụ lục XXIV 
HONG NHẠN ĐỦ ĐIÊU KIỆN HOẠT ĐỘNG 
H Vụ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
Wtheo Nghị định so 08/2022/NĐ-CP 

ngdy.TO thảng 01 năm 2022 cùa Chinh phủ)

BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ
Hà Nội, ngày... thủng... năm ...

GIÂY CHỬNG NHẬN
ĐỦ DIỀU KIỆN HOẠT DỘNG DỊCH vụ QUAN TRÁC MÔI TRƯỜNG

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cán cứ Luật Bảo vệ mỏi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định so ..../NĐ-CP ngày .... tháng .... năm cùa Chỉnh phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số.... /NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chinh phủ
quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Bảo vệ môi trường;

Cấn cừ kết quả thám định về việc cấp/điểu chỉnh Giấy chứng nhận đù điểu 
kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với ...(Ị)...;

Theo để nghị của ...(2)....

CHỨNG NHẶN:

l......................................................(1)......................................................................

Địa chỉ:.........................................(3).....................................................................

Điện thoại:.........................;Fax:..................................... ; Email:.........................

Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo phạm vi chứng 
nhận tại Phụ lục kèm theo.

2. Mã sổ chửng nhận: V1MCERTS ....

3...Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký đốn hết ngày ... thảng... 

nătn 
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4, ...(1).... phải thực hiện đầy dù quy định về chứng nhận theo Nghị định 
số ... ngày ... tháng ... nám ... của Chính phù quy định chi tiết thi hành mật số 
điều cúa Luật Báo vệ môi trường, các quy định pháp luật hiện hành và quan 
trác theo đúng phạm vi được chửng nhận.

.Vơi nhận:
-...(1)...;

- Nơi nhận khác (neu có);
- Lưu; ...

QUYỀN HẠN, CHÚC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ kỷ cùa người có thấm quyển, dầu/ 

chữ ký sổ của cơ quan, ỉô chức)

Họ và tên

Ghì chú:
(1) Tên dẩy đủ cùa tổ chức dề nghị cấp/điều chỉnh gĩẩy chửng nhận đù điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan ưắc môi trường;
(2) Thù trường cơ quan được giao xử lý hồ sơ cấp/điểu chỉnh giày chứng nhận 

đù điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
(3) Địa chi văn phòng và địa chỉ phòng till nghiệm của tô chức đề nghị cấp/điều 

chinh giấy chửng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
(4) Cơ quan dược giao xử lý hò sơ câp/điéu chinh giây chứng nhận đù điêu 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc mòi trưởng.



Phụ lục
PHẠM VI ĐƯỢC CHỦNG ‘nhận í đủ Đ1ÈU KIÊN 

HOẠT ĐỘNG DỊCH vụ ỌƯAN TRÁC MÔI TRưrơNG 
Đối với... (1)...

(Kèm theo Giấy chứng nhận sô ... ngày ... thảng ... năm ... 
cùa Bộ trướng Bộ Tài nguyên và Mói trường)

[Tên nền mẫu môi trường]

- Đo đạc tại hiện trường:

TT Tên thông số
Tên/số hiệu phưorng 

pháp sử dụng
Giới hạn phát 

hiện/Phạni vi đo

1
2

3
• *.

- Lẩy và bào quản mẫu:

TT Loại mẫu Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1
2

3

-*■.

- Xử lý và phân tích mẫu môi trường:

TT Thông số Tên/số hiệu 
phưong pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ 
Phạm vi đo

1

2

3

...



Phụ lục XXV
OfWN BÂN ímNGIIỊ CÁP GỈẢY CHƯNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
ỉ HOẠT ĐộHG DỊCH vụ QUAN TRẲC MÔI TRƯỜNG■ . 'ỉĩtĩỉ I '-J1, - '____ ______________ ____________________

m theo Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP
10 thảng 01 năm 2022 cùa Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VTỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ..
ngày ... thảng ... nấm ...

ĐÈ NGHỊ CÁP GIÁY CHƯNG NHẬN 
ĐỦ ĐIẺU KIỆN HOẠT ĐỌNG DỊCH vụ QUAN TRẤC MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi ưường.

1. Tên tổ chức:.........................................................................................................

2. Người đại diện: Chức vụ:

3. Địa chỉ:...................................................................................................................
4. Số điện thoại: Số fax:

Địa chỉ Email:.............................................................................................................
5. Phạm vi, thành phần môi trường đề nghị chứng nhận:

a) Nước (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

- Nước mặt:a
- Nước dtrới đất:D

- Nước mưa:n

- Nước biểniũ

- Nước thải:D

- Khác:...........................................................................................................................
b) Không khí (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi 

kèm theo)

- Không khí xung quanh:a

- Khí thài:D

- Khí thài phương tiện giao thông cơ giới đường bộ □

- Khác:..........................................................................................................................

Tiện ích văn bản I
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c) Đất (phụ lục thông số vả phương pháp quan trác, phân tích gửi kèm theo)

d) Trầm tích (phụ lực thông số và phương pháp quan trẳc, phân tích gửi 
kèm theo)

đ) Chất thải (phụ lục thông so và phương pháp quan trắc, phân tích gùi 
kèm theo)

e) Bủn (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phán tích gửi kèm theo)

g) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sán phẩm, hàng hóa, thiết bị có chửa chất 
ô nhiễm lĩừu cơ khó phân hủy (phụ lục thòng sổ và phương pháp quan trẳc, phân 
tích gửi kòm theo)

6. Hồ sơ đề nghị chửng nhặn, gồm:

...(!)... cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và sẽ 
thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định về 
chứng nhận.
,cam kết mân thủ mọi quy định kỹ thuật về quy trinh, phương pháp 

quan trác môi trường do Bộ Tải nguyên và Môi trường quy định; xây dựng, thực 
hiện và duy trì chương trình bảo đàm chât lượng, kiêm soát chài lượng phù hợp 
với phạm vi hoạt động quan trắc môi trường. xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các quy định về chứng nhận và quan 
trắc môi trường.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Giấy chứng nhận.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ..
(Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đỏng dà ti)

Ghi chứ: (1) Ten tổ chức đề nghị cap Giấy chửng nhận.



Phụ lục XXVI
MAV HÔ SQNĂNG Lực CƯA TỎ CHỨC HỀ NGHỊ CÁP, 

ĐIÈV CHĨNH GIẤY CHÚNG NHẬN ĐỦ HIỀƯ KĩỆN 
HOẠT DỘNG DỊCH vụ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

{kèm theo Nghị định Sớ 08/2022/ND-CP 
ngày ỈO thảng Oĩ năm 2022 cùa Chính phú)

...(1)... CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----—----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ... ..., ngày ... tháng ... năm ...

HÔ SO NĂNG Lực CỦA 
TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ CHÚNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
HOẠT ĐỘNG DỊCH vụ QƯAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

A. THÔNG TIN CHƯNG

I. Ten tổ chửc đề nghị chứng nhận

Địa chỉ:........................................................................................................................

SỐ điện thoại:............................... số Fax:.........................................................

Địa chì Email: ............................... Website:.. .....................................................

II. Cơ quan chù quan (nếu có)

Địa chỉ:......................................................................................................................
So điện thoại:.......................................... số Fax:....................................................

Địa chỉ Email:........................................Website:.. .............................................

HI. Ngtròi đại diện theo pháp luật

Địa chỉ:........................................................................................................................

Sô điện thoại:.......................................... So Fax:...................................................

Địa chí Email:..........................................................................................................

IV. Người liên lạc

Địa chỉ:......................................................................................................................
só điện thoại:...............  số Fax:..................................................

Địa chi Email:............................................................................................................
(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Quyết định của cấp có tham quyển 

quy định chửc năng, nhiệm vụ của tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đãng ký- kinh 
doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; trường hựp là doanh nghiệp nước ngoải 
phải có Quyết đinh thành lập vãn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam gửi 
kèm theo).

n ích văn bản luật I r
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B. THÔNG TIN VỀ NĂNG Lực

I. Lĩnh vục quan trắc hiện trường

1. Sổ mẫu tiến hành (đốí với đơn vị đã đi vào hoạt động)

- Số mẫu tiến hành (tính trung bình của 3 năm gần nhất): ... mầu/nãm

(Liệt kê theo từng thành phần mòi trường đề nghị chứng nhận)

- Nguồn mẫu (tích vào ô trống nểu thích hợp):

+ Nội bộ □ Chiếm %

+ Khách hàng bên ngoài n Chiếm %

2. Nhàn sự

Danh sách người thực hiện quan trắc tại hiện trường:

(Bản sao có chúng thực các văn bằng, chứng chì và hợp đồng lao động 
hoặc quyết định tuyền dụng kèm theo).

TT Họ vả tên Năm sinh Giới tỉnh
Chức vụ 
(trong tổ 

chức)

Trình độ, 
chuyên 
ngành 

đào tạo

Số năm 
còng tác 

trong 
ngành

3. Danh mục thiết bị (hiện có)

TT
Tên 
thiết 

bị

Dặc 
tính 
kỹ 

thuật 
chính

Mục 
đích 
sử 

dụng

sấ hiệu 
(Serial 

number)

Hăng/ 
nước 
sản 

xuất

Thời 
gian 
bắt 
đầu 
sừ 

dụng

Tần 
suất 
kiểm 
tra

Tần 
suất 
hiệu 

chuồn

Noi 
hiệu 

chuẩn

Thòi 
hạn 
hiệu 

chuẩn

- Điều kiện phòng bảo quàn thiết bị:

+ Nhiệt độ: °c±°c
+ Độ ẩm: % ± %

+ Điểu kiện khác:
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4. Thông số và các phương pháp lấy mẫu, đo, phân tích tại hiện trường

a) Thông so đo, phân tích tại hiện trường;

b) Lây và bào quản mẫu:

IT Tên thông số Thành phần 
môi trường

Tên/số hiệu 
phưưng pháp 

sử dụng
Dải đo

5. Điều kiện về trụ sở, diện tích làm việc

TT Tên thông số^Loại mẫu Thành phần 
môl trường

Tên/số hiệu 
phuo'ng pháp sừ dụng

- Trụ sở làm việc: Có □ Không □

- Tong diện tích:.............m2;

+ Phòng làm việc:.......... m2;
+ Phòng chuẩn bị trước khi đi quan trắc hiện trường:........... m2;

+ Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ:............m2;

+ Phòng xứ lý và lưu trữ số liệu:...............m2;

4- Khu phụ trợ:............. nr.

6. Các tài liệu kèm theo
- Sổ tay chất lượng

- Phương pháp quan trắc, phân tích tại hiện trường/hiệu chuẩn □

- Các tài liệu liên quan khác: (đề nghị Hệt kê) □

II. Lĩnh vực phân tích môi trường
1. Số mẫu tiến hành (đối với đơn vị đã đi vào hoạt động)

- Số mẫu tiến hành (tinh trung bình của 3 năm gần nhất):............mầu/năm

(Liệt kè theo từng thành phần môi trường đãng ký chứng nhận)

- Nguồn mẫu (tích vào ô tương ứng):

4- Nội bộ □ Chiếm %

-I- Khách hàng bên ngoài □ Chiếm %

1 ích vàn bản I
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2. Nhân sự

- Danh sách người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm:

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ

Trình độ, 
chuyền 
ngành 

đào tạo

Sổ năm 
công tấc 

trong ngành

(Bản sao có chứng thực các vân bàng, chứng chi và hợp đồng lao động 
hoặc quyết định tuyển dụng kèm theo)

3. Tiện nghi và môi trường

- Đồ nghị cung cấp sơ đồ mặt băng phòng thí nghiệm và vị trí các thiêr bị 
phân tích môi trường.

- Điều kiện môi trường phòng thí nghiệm:

+ Nhiệt độ: °c± °C

+ Độ ẩm: % ± %

4. Danh mục thiết bị (hiện có)

TT
Tên
thíỂt

bị

Đặc 
tính kỹ 
thuật 
chính

Mục 
đích 

sừ 
dụng

SỐ hiệu 
(Serial 

number)

Hãng/ 
nước 
sản 
xuất

Thài 
gian 
bát 
dầu 
sữ 

dụng

TỒII 
suất 
kiểm 
tra

Tầii 
suất 
hiệu 

chuẩn

Ntrí 
hiệu 

chuẩn

Thời 
hạn 
hiệu 

chuẩn

5. Thông số và các phương pháp xừ lý, phân tích mẫu

TT Tên thông sổ Loại mẫu

Tên/số hiệu 
phưong 
pháp sử 

dụng

Giới hạn 
phát hiện/ 

Phạm vi đo

Độ không 
đảm bảo đo

ăn bản I
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6. Điều kiện về trụ sở, diện tích làm việc

- Trụ sở lảm việc: Có □ Kliông □

- Tông diện tích:.............. nr;

+ Phòng làm việc:.............. m2;

+ Phòng xử lý và phân tích mẫu:................m2;

+ Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ:................m2;

+ Kho chứa mẫu:.................m2;

+ Kho hóa chất:............. m2;

+ Phông đặt cân:..................nr;

- Khu phụ trợ:.................... m2.
(Kèm theo sơ đồ vị trí địa lý và sơ đồ bố trí trang thiết bị phân tích của

phòng thí nghiệm).

7. Các tải liệu kèm theo
- Sổ tay chất lượng □

- Báo cáo đánh giá nội bộ phòng thí nghiêm của lẩn gàn nhất □

- Danh mục hồ sơ, phương pháp thừ/hiệu chuần/giám định nội bộ □

- Danh mục các thù tục, quy trình, hả sơ thực hiện bảo dâm □
chat lượng vả kiểm soát chat lượng n

- Danh mục các tài liệu liên quan khác:

8. Phòng thí nghiệm đă được chứng nhận/công nhận trước dây:

Có □ Chưa □
(Nêu có, đề nghị photo bàn sao có chửng thực các chứng chỉ kèm theo)

NGƯỜI LẶP HÒ Sơ ĐẠi DIỆN HỢP PHÁP CỦA
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đỏng dấu)

Ghi chú: (1) Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận



Phụ Luc XXVII
NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHÚNG NHẶN 

ĐỘNG DỊCH vụ QUAN TRẮC MÔI TRƯ ỜNG 
hn theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
10 tháng Oỉ năm. 2022 của Chính phủ)

Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỌNG HỞA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sẻ: ... ngày ... tháng ... nám ...

ĐƠN ĐÊ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NÔI DƯNG GIẤY CHỦNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỊT QUAN TRẤC MÔI TRỨỜNG

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ĩ. Tên tổ chức:..................................... .....................................................................

2. Người đại diện:...............................................Chức vụ:................................

3. Địa chỉ:.................................................................................................................
4. Số điện thoại:.........................................số fax:..................................................

Địa chi Email:..........................................................................................................
5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

số:... ngày ... tháng ... năm ...

6. Phạm vi, thành phần môi trường được chúng nhận:

a) Nước (phụ ỉục thông sổ và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

- Nước mặt:a

- Nước dưới data

- Nước mưa:a
- Nước biển:a

- Nước thảứn

- Khác:........................................................................................................................
b) Không khí (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gùi 

kèm theo)

- Không khí xung quanh:□

- Khí thải:n
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- Khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ □

- Khác:...................................................................................................................
c) Đất (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

d) Tràm tích (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi 
kèm theo)

đ) Chat thải (phụ lục thông số và phương pháp qnan trắc, phấn tích gửi kèm theo)
e) Bùn (phụ lục thông số và phương pháp quan trẳc, phân tích gửi kèm theo) 

g) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phàm, hàng hóa, thiêt bị có chửa
chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hùy (phụ lục thông sô và phương pháp quan trăc, 
phân tích gửi kèm theo)

7. Phạm vi, thành phần môi trường đãng ký điều chình nội dung:
a) Nước (phụ lục thông so vả phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo)

- Nước mặt:ũ
- Nước dưới đất:ũ

- Nước mưa: □
- Nước biểma

- Nước thảhũ

-Khác:.......................................................................................................... .
b) Không khí (phụ lục thông số vả phương pháp quan trắc, phân tích gừi 

kèm theo)

- Không kill xung quanh: □
- Khí thài:n

-Khác:..........................................................................................................
c) Đất (phụ lục thông số và phương pháp quan trác, phân tích gửi kèm theo)

d) Trầm tích (phụ lực thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi 
kèm theo)

đ) Chất thải (phụ lục thông sổ và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo) 
c) Bùn (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, phân tích gửi kèm theo) 
g) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa 

chất ỏ nhiễm hữu cơ khó phân hủy (phụ lục thông số và phương pháp quan trắc, 
phân tích gửi kèm theo)

8. Giấy chứng nhận đã được cap cỏ hiệu lực đen: ngày.. .tháng.. .năm...
9. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm:
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..(!)••• cam đoan toán bộ các thông tin trong hồ sơ là đủng sự thật và sè 
thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và mọi quy định 
vể chứng nhận.

Tồ chức cam kết tuân thủ mọi quy định kỹ thuật về quy trình, phương pháp 
quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; xây dựng, 
thực hiện và duy trì chương trình bảo đảm chất lượng, kiểm soát chất lượng 
phù hợp với phạm vi hoạt động quan trắc môi trường. Tổ chức xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các quy định về chứng 
nhận và quan trắc môi trường.

Đẻ nghị Bộ Tài nguyên và Mói trường xem xét, điều chỉnh Giấy chứng nhận.

ĐẠT DIỆN HỢP PHÁP CỦA
(Ký. ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dâu)

Ghi chú; (1) Tên tổ chức để nghị điêu chinh Giấy chứng nhận

Tiện ích văn bản luật



Phụ lục XXVIII
SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH vụ TÀI’ TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP 
L MÔI TRƯÒNG PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẢC Tự ĐỌNG, LIÊN TỤC 

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chỉnh phủ)

Sir Loại hình dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

Thông số quan trắc chính của hệ thống 
quan trắc mrớc thải tự dộng, liên tục Lưu lưọng

(1) (2) (3) ơ) (5)

1

Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp (bao gồm cả các dự án, cơ sờ bên 
trong được miễn trừ đẩu nối, xả trực tiếp nước 
thải ra môi trường); hộ thống xử lý nước thải tập 
trung của khu kinh tế (nểu có)

Lưu lượng (đầu vào và đàu ra), pH, nhiệt 
độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni.

Có xả nước 
thài ra môi 
trường

2

Dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiềm môi 
trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này

Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, 
TSS, COD hoặc TOC, Amom (trừ trường 
hợp loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
không phải kiểm soát Amoni theo quy chuẩn 
kỹ thuật môi trưởng về nước thái).

Từ 500 mVngày 
(24 giờ) trờ lên

Từ 200 đến 
dưới 500 mVngày 
(24 giờ)

3

Dự án. cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ cố nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường quỵ định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này

Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pll. nhiệt 
độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni (trừ 
trường hợp loại hình sàn xuất, kinh doanh, 
dịch vụ không phải kiểm soát Amoni theo 
quy chuân kỹ thuật môi trường về nước thải).

Từ 1.000 mVngày 
(24 giờ) trở lên

Từ 500 dển dưới 
L0(X)m3/ngAỵ(24



Phụ lục XXIX
UẤT, KINH DOANH, DỊCH vụ XẢ BỤI, KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP RA MÔI TRƯỜNG 

C HIỆN QUAN TRẲC Tự ĐỘNG, LIÊN TỤC, QUAN TRẤC ĐỊNH KỲ
(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

ngày ỉ 0 thảng Oỉ năm 2022 cùa Chính phủ)

STT Tên dự án, 
cư sư

Công trình, thiết bị xả bụi, 
khí thải

Thông số quan trắc của hệ 
thống, thiết bị quan trắc bụi, 

khí thải tự động, liên tục

Lưu lượng hoặc công suất của 
công trình, thiết bị xử lý bụi, 

khí thải

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ỉ
Dự án, Cữ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy CO' gây ô nhiễm môi trưòng xà bụi, khí thài 
công nghiệp lớn ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, Hên tục, quan trắc định kỳ

1

Sản xuất 
gang, thép, 
luyện kim 
(trừ cán, 
kéo, đúc từ 
phôi nguyên 
liệu)

Lò điện hồ quang (EAF), lò 
điện cảm ứng (lò trung tần), lò 
tinh luyện (LF)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O?, 
Bụi, NOxTsOz, co

Từ 100.000 
m3/giờ (tính 
cho tong lưu 
lượng của cảc 
còng trình, 
thiêt bị cùng 
loại) trở lên

Từ 50.000 đến 
dưới 100.000 
nrVgiờ (tính cho 
lồng lưu lượng 
cùa các công 
trinh, thiết bị 
cùng loại)

Mảy thiêu kết Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
bụi, SO2, NOx

Lô chuyển thoi ôxy (BOF) Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi, 
so2, NOx, CO

Thiết bị đúc Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

Ló nung chảy, gia nhiệt khác sử 
dụng nhiên liệu dầu FO, than

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
bụi, SỎ2, NOx, CO
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2

Sàn xuất 
hoá chất vô 
cơ cơ bản 
(trừ khí công 
nghiệp), phân 
bón vô cơ 
và hợp chất 
ni tơ (trừ 
phối trộn, 
sang chiết, 
đóng gói), 
thuôc bào 
vệ thực vật 
hỏa học (trừ 
phoi trộn, 
sang chiết)

Thiết bị tái sinh xúc tác Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

Từ 100.000 
mVgiờ (tính 
cho tổng lưu 
lượng của các 
công trinh, 
thiết bị cùng 
loại) ttở lên

Từ 50.000 đến 
dưới 100.000 
m3/giờ (tính cho 
tổng lưu lượng 
của các công 
trình, thiết bị 
cùng loại)

Thiêt bị xừ lý SOỉ, thu hôi lưu 
huỳnh

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, SƠ2

Thiết bị đốt CO (công đoạn 
cracking dầu)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
bụi, SO2,NOx,CO

Thiết bị sản xuất axit sulfuric Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, SO2

Thiết bị sàn xuất axit 
phosphoric

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, HF

Thiết bị sản xuất hợp chất flo Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, IIF

Thiết bị sàn xuất axit clohidric Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, HC1

Thiết bị đốt, nung, nung chày 
sừ dụng nhiên liệu dầu FO, 
than

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, 02, 
bụi, so2, NOx, CO

Thiêt bị sản xuảt phân đạm
Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi, 
NHí

Thiết bị sản xuất phân bón hỗn 
hợp (ưừ phối trộn)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi,

Sản xuất, thu hoi axit nitric Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, 
NOx

1 ích vàn bản I
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3 Lọc, hóa đẩu

Thiết bị gia nhiệt
Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, 02, 
NOx và SƠ2 khi sử dụng dầu

Từ 100.000 
mVgiờ (tính 
cho tổng lưu 
lượng cùa các 
công trình, 
thiết bị cùng 
loại) trở íên

Từ 50.000 đến 
dưới 100.000 
mbgiờ (tíĩứi cho 
tồng lưu lượng 
của các công 
trình, thiết bị 
cùng loại)

Thiết bị xử lý khí đuôi Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
SO2

Thiết bị đét khí CO (công doạn 
tái sinh xúc tác)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, Os, 
bụi, SO2, NOx, CO

4

Tái chế, xử 
]ý chất thải 
rắn sinh 
hoạt, chất 
thải ran 
công nghiệp 

chất thải 
nguy hại; 
sừ dụng phế 
liệu nhập 
khẩu làm 
nguyên liệu 
sản xuất

Lò đốt chất thải nguy hại; lò 
đốt chất thải y te

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ 
(buồng dốt sơ cấp, thứ cấp vả ong 
khỏi), bụi, SO2, NOx, HC1, 
CO

Tổng công 
suất các lò đốt
tù 2.000
kg/giờ trở lên

Tổng công suất 
các lò đốt từ 500 
kg/giờ đen dưới 
2.000 kg/gĩờ

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, 
lò đốt chất thải rắn công nghiệp 
thông thường

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ 
(buồng đốt sơ cấp, thứ cấp vả ống 
khói), O2, bụi, SO2, NOx, HClt 
CO

rông công 
suất các lò đốt 
từ 5.000
kg/giờ trò lên

'rồng công suất 
các lò đốt từ 
3.000 kg/gíờ đến 
dưới 5.000
kg/giờ

Lò nung xi mãng đồng xừ lý 
chất thài (theo xi măng)

Lưu lượng, áp suết, nlũệt độ, O2, 
bụi, NOx, HC1

Từ 100.000 
m3/giờ (tính 
cho tổng lưu 
lượng của các 
công trinh, 
thĩêt bị cùng 
loại) trở lên

Từ 50.000 đến 
dưới 100.000 
m3/giờ (tinh cho 
tổng lưu lượng 
của các công 
trình, thiết bị 
cùng loại)

Lù hơi, lò gia nhiệt sử dụng 
nhiên liệu dầu FO, than đá

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, 02, 
bụi, SỠ2, NOx, CO

Thiết bị tạo hạt nhựa Lưu lượng, áp suất, nhiệt dộ, 
Benzen, Syỉen, Etylen oxyt
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Propyl cn oxyt (theo nhựa phế 
liệu)

Thiết bị đốt, nung, nung chảy
Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, CL, 
bụi, SO1, NOx, co

Thiết bị, lò nung nau tái che chì
Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, Oỉ, 
bụi, S02,N0x,HC1, có

Tổng công 
suất các thiết 
bị, lò nung từ 
1.000 kg/giờ 
ưở lên

Tống công suất 
các thiết bị, lò 
nung từ 500 
kg/giờ đến dưới 
1.000 kg/giờ

5

Sản xụất 
than cốc; 
sàn xuất khí 
than

Thiết bị luyện cốc (công nghệ 
có thu hồi sản phẩm phụ)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
Bụi, SO2, NOx

Từ 100.000 
m3/giờ (tính 
cho tổng lưu 
lượng của các 
công trình, 
thiêt bị cùng 
loại) trở lên

Từ 50.000 đến 
dưới 100.000 
ni3/giờ (tính cho 
tổng lưu lượng 
cúa các công 
trình, thiết bị 
cùng loại)

Thiết bị luyện cốc (công nghệ 
không thu hồi sản phẩm phụ)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
bụi, SO2, NOx, CO

Thiết bị dập cốc khô (CDQ) Lưu lượng, áp suẩt, nhiệt độ, bụi

Thiết bị khí hoá than
Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
so2, NOx, CO

6 Nhiệt điện
Thiết bị đốt (trừ nhà máy nhiệt 
điện sử dụng hoàn toàn nhiên 
liệu là khí đoi, dẩu DO)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
bụi, SO2, NOx, CO

Tông công 
suất phát điện 
từ 50 MW trờ 
lẻn

Tong công suất 
phát điện dưới 
50 MW ’

ích ván bán I
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7
Sản xuất xi 
mãng

Lò nung
Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, Ơ2, 
bụi, NOx, CÓ

Từ 100.000 
mVgiờ (tính 
cho tổng lưu 
lượng cùa các 
công trình, 
thiết bị cùng 
loại) trờ lên

Từ 50.000 đến 
dưới 100.000 
m3/giừ (tính cho 
tổng lưu lượng 
cùa các công 
trình, thiết bị 
cùng loại)

Thiết bị làm nguội clinker, 
nghiền than, nghiền xi măng

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

ỗ

Dự án, cơ 
sở khác quy 
định tại Phụ 
1ục ĩĩ ban 
hành kèm 
theo Nghị 
định này.

Thiết bị đốt, nung, nung chảy, 
gianhiệt, lò hơi, lò dầu tài nhiệt 
sử dụng dàu FO, than đá

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, 
bụi, SO2, NOx, CO

Từ 100.000 
m3/giờ (tính 
cho tổng lưu 
lượng của các 
công trình, 
thiết bị cùng 
loại) trở lên

Từ 50.000 đến 
dưới 100.000 
m3/giờ (tính cho 
tong lưu lượng 
cứa các công 
trình, thiết bị 
cùng loại)

II
Dự án, Off sở không thuộc loại hình sản xuất, kỉnh doanh, dịch vụ cỏ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xả bụi, 
khí thải công nghiệp lớn ra môi trường chỉ phải thực hiện quan trắc định kỳ

9

Dự án, cơ 
sớ không 
thuộc quy 
định tại Phụ 
lục II ban 
hành kèm 
theo Nghị 
định này.

Lò, thiết bị đốt, nung, nung 
chảy, gia nhiệt; lò hơi, lò dầu 
tài nhiệt sừ dụng dầu FO, than 
đá và các ống khói, ong thải 
bụi, khí thải công nghiệp khác

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ và 
các thông sô ô nhiễm đặc trung 
được quy định trong giấy phép 
môi trường.

Từ 50.000 m3/giờ 
trở lên (tính cho 
tổng lưu lượng 
của các công 
trì nil, thiết bị xả 
bụi, khí thải 
công nghiệp)



Phụ lục XXX 
àWạt động bảo vẽ môi trường 
11>1 ợc ưu ĐÃI, HÔ TRỢ 
'ắắeo Nghị định so 08/2022/NĐ-CP

5 năm 2022 cùa Chinh phủ)

1. Dự án đầu tu thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng 
chât thải bao gôm:

a) Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn (rác thài);

b) Thu gom chất thải ran (rác thải);

c) Thu gom, xử lý nước thải;
d) Tái chế hoặc tái sử dụng chât thải.
2. Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm vả dịch 

vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ mòi trường, bao gồm:
a) Cung cấp công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, công 

nghệ tiết kiệm năng lượng được đánh giả hoặc thẩm định hoặc có ý kiến theo 
quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

b) Cung cẩp dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt; đồng xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh;

c) Sản xuất năng lượng sạch; năng lượng tái tạo; thiết bị quan trắc môi trường;
d) Sản xuất, cung cấp thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ cho cơ sở 

sán xuất, kinh doanh quy mò hộ gia đình; sản phấm, dịch vụ thân thiện môi 
trường dược Bộ Tài nguyên và Môỉ trường chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam;

đ) Sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chể, xử lỷ chất thải đáp ứng 
các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hốa;

e) Sàn xuất phương tiện giao thông công cộng, trừ phương tiện giao thông 
công cộng sử dụng dầu; sản xuất phương tiện giao thông sử dụng điện, nâng 
lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải; 
dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu sạch, nhiên liệu 
tái tạo.

3. Hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt dộng đầu tư kinh 
doanh, bao gồm:

a) Dổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thài để thực 
hiện lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường; áp dụng kỹ thuật tốt nhất hiện có sớm hơn lộ 
trình dối với trường hợp phải áp dụng hoặc tự nguyện áp dụng đôi với trường 
hợp không phải áp dụng theo quy định của Nghị định này; hoàn thành việc lãp 
dặt hệ thong quan trắc nưởc thải, bụi, khí thài công nghiệp tự động, liên tục 
sớm hơn lộ trình đối với trường hợp phải lấp đặt hoặc tự nguyện lắp dặt dối với 
trường hợp không phải lắp đặt theo quy định cùa Nghị định này;
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b) Di dời hộ gia đỉnh ra khỏi khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp;

c) Di dời cơ sở đang hoạt động để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi 
trường hoặc để thực hiện ]ộ trinh do cơ quan nhà nước cổ thẩm quyền ban hành 
theo quỵ định cùa pháp luật về bảo vệ môi trường;

d) Đầu tư phát triển vốn tự nhiên có khả năng tái tạo, cung cấp dịch vụ hệ 
sinh thái tự nhiên; bảo vệ di sản thiên nhiền;

đ) Nghiên cửu, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thài nhựa trôi nổi 
trên biên và đại dương;

è) Xử lý, cài tạo môi trường bãi chân lấp chất thải rắn sinh hoạt.



Phụ lục XXXI
M CÔNG NGHỆ, THIÉT BỊ, SẢN PHẨM 

CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG 
heo Nghị định sổ 08/2Ữ22/NĐ-CP

'0 tháng 0 ì năm 2022 cùa Chính phú)

1. Thiết bị, sản phẩm đế xử lý khi thải.

2. Thiết bị, sản phẩm để xử lý nước thài, tái sử dụng nước thải.

3. Thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải ran sinh 
hoạt, chát thải ran công nghiệp thông thường, chểt thải nguy hại vả các thiết bị 
tải chể chất thải, phế lỉệu khảc.

4. Thiết bị đề phá dỡ phương tiện giao thông đirờng bộ, đường thủy hết 
thời hạn sử dụng.

5. Thiểt bị, phụ tùng thay thế phục vụ hệ thổng xử lý chất thải, trạm trung 
chuyển và công trình bào vệ mòi trường khác.

6. Thiết bị đo lường, giám sát môi trường.

7. Thiết bị, sàn phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải.

8. Hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất 
thải, bảo vệ mòi trường.

9. Thiết bị, sân phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học.

10. Thiết bị, sán phẩm phục vụ khấc phục sự cổ môi trường.

11. Thiết bị, sản phẩm khác phục vụ yêu cầu báo vệ môi trường.

12. Công nghệ chế tạo, sản xuẩt thiết bị, sản phẩm quy định tại Phụ lục này.



Phụ lục XXXII
chúng nhàn nhân sinh thát việt nam

theo Nghị định so 08/2022/ND-CP
ỈO tháng Oỉ năm 2022 cùa Chính phù)

...(1)... CỌNG HÒA XÃ HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:....  £)ịa danh, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Bộ Tàì nguyên và Môi trường.

Tên tố chức/cá nhân đăng ký chứng nhận:..........................................................

Người đại diện:.................................Chức vụ:.......................................................

Địa chì cơ sở sản xuất:.............................................................................................

Sổ điện thoại:......................Fax:....................... E-mail:......................................

- Để nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối vói sản phẩm, dịch
vụ:................................................... ,.....................................................................................

- Hồ sơ đăng ký chứng nhận bao gồm:

(Liệt kê các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chứng nhận theo danh mục hô sơ 
quy định tại Điểu ... Nghị định này).

(])... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về báo vệ môi 
trưởng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chửng nhận sán phẩm, 
dịch vụ .,.(2)... đáp ứng các tiêu chí Nhãn sinh thải Việt Nam.

Tải liệu gửi kèm theo (ngoài danh mục quy định tại Điều ... Nghị định 
này, nếu có).

(Kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chủ: (1) rên tổ chức/cá nhản đề nghị chửng nhận Nhãn sình thái Việt 
Nam; (2) Tên sản phẩm, dịch vụ đề nghị chửng nhận Nhàn sinh thái Việt Nam.

uatVietnam í
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f I íMÂụBẤO CAO SẤN PHAM, DỊCH vụ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ 
ẩy NHÃN SINH THẢI VIỆT NAM

theo Nghị định sổ 08/2022/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘT CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày ... tháng ... năm ...

Căn cứ Nghị định sổ......./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm.... của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Bào vệ môi trường;

Căn cứ Tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ...(2)...,

(ĩ)... đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, đánh giá sản phấm, 
dịch vụ ...(2)... của đáp ứng các tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam, cụ 
thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VẺ DOANH NGHIỆP VÀ THỤC TRẠNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tên tổ chức, cá nhân:.....................................................................................

Dịachỉ:..............................................................................................................
Đại diện pháp lý:....................................................................................................
Sổ điện thoại.................Fax:............................ Email:......................................

Địa chi website của tổ chức, cá nhân (nếu có):.................................................

Người liên hệ:........................................................................................................
2. Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh: số ... ngày ... tháng ... năm ... do 

... cấp (Gửi kèm bân sao có công chứng giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh 
và danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh)

3. Sản phẩm/dịch vụ đáp ứng tiêu chí Nhàn sinh thái Việt Nam:
Tên sản phẩm/dịch vụ:.......................................................................................

Nhãn hiệu nhận diện:............................................................................................
Sản lượng sàn xuất (trường họp đăng ký sán phẩm thân thiện với môi trường) 

trung bình... tấn/năm (Gửi kèm báo cáo sản xuất kinh doanh năm gần nhất).

4. Lao động hiện có:
- Số cán bộ làm việc toàn thời gian cố định tại tô chức:
- Lao động làm việc theo thời vụ (tổng số tháng/người trong cả năm):
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5. Mô tả về đặc tính sản phẩm/dịch vụ;

5.1. Mô tả về đặc tính kỹ thuật và quy trình công nghệ sản xuất (nếu là sản 
phàm):

a) Chủng loại và định mức nguyên liệu, nhiên liệu chính đe sản xuất sản 
phẩm (ỉiệt kê Lừng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sừ dụng với chỉ 
dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nen cỏ).

b) Quy trình công nghệ sàn xuẩt:
- Liệt kẻ các loại máy móc, thiết bị đang vận hành với chỉ dần cụ thể về: 

tên gọi, nơi sản xuất, năm sán xuất, tình trạng ĩhiểt bị (mứi hay cũ, nêu cũ thỉ 
tỳ lệ còn lại là bao nhiêu phần trăm).

- Mô tã tỏm tắt quy trình công nghệ sản xuẩt/vận hảnh cùa cơ sở kèm theo 
sơ đồ khối để minh họa.

5.2. Mô tả về hoạt động dịch vụ

- Mô tả mục đích dịch vụ.
- Mô tà việc sừ dụng nguyên vật liệu, thiết bị, tiêu hao năng lượng để phục 

vụ việc cung cấp dịch vụ (đặc tính, định mức tiêu thụ, cách thức xừ lý khi thải bỏ).

- Mỏ tả quy trình cung cap dịch vụ.
5.3. Mô tả về kế hoạch thu hồi tái chế (đổi với sấn phẩm đăng ký chứng 

nhận lả túi m lông có độ dày > 30 mỉcromet)
- Kế hoạch thu hồi sản phẩm sau khi thải bỏ: Mô tà về kế hoạch hay giải phốp 

để hạn che lượng, phương pháp thu gom và xử lý chất thải phát sinh sau khi sử dụng 
sản phẩm; dự kiến khối lượng sản phẩm thải bỏ được thu hồi/đơn vị thời gian.

- Mô tả quy trình xữ lý tái chế, khối lượng tái chế; dây chuyền công nghệ, 
nguyên vật liệu đầu vào và đặc tỉnh kỹ thuật sàn phẩm tái che.

Trường hợp phổi hợp các cơ sở liên kểt thực hiện thu hồi hoặc tải chế sàn 
phẩm thì đính kèm theo vãn bản ký kết thỏa thuận/hợp đỏng nguyên tăc vả ghi 
đây đủ các thông tin ve cơ sở liên kết (thông tin chung về cơ sỡ, thù tục pháp 
lý, năng lực của cơ sờ và dự kiến khối lượng sản phẩm thu hổi hoặc tái chế...).

- Giải pháp bảo vệ môi trưởng trong quá trình thu hồi tảỉ chế và sàn xuất 
túi ni lông thân thiện với mới trường.

- Phương án đầu tư nguồn lực cho hoạt dộng thu hồi tái che để sàn xuất túi ni 
lông thân thiện vói môi trường: nhân lực, trang thiết bị, dự trù kinh phí thực hiện...

B. KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỤC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH 
VỤC BẢO VỆ MÔI TRVỜNG

1. Thực hiện thủ tục mồi trường:
- Liệt kê các hồ sơ, thủ tục môi trường đã thực hiện: Báo cáo đánh giá tác 

động môi trưởng, Bản cam kết bảo vệ môi trường, Ke hoạch bão vệ môi trường, 
Đe án bảo vệ mội trường chi liết/đơn giản...

bán I
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(Gửi kèm theo bản sao các quyết định phê duyệt, giấy xác nhận các hồ sơ, 
thủ tục nêu trên)

2. Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường 
(nếu có)

3. Mô tả công trình, biện pháp bảo vệ môi trường:

Mò tả rõ việc tô chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và quản lý, 
xử lý từng loại chất thài phát sinh (nước thải, khí thài, chất thài rắn, chất thài nguy 
hại) trong quá trinh sản xuất (đối với sân phẩm) hoặc vận hành (đối với dịch vụ):

- Các nguồn chất thải (nước thài, khí thỏi, chẩt thải rắn, chất thải nguy hại) 
và khối lượng chất thải phát sinh;

- Công trình, biện pháp xừ lý/quản lý chat thài phát sinh (mỏ tả và thuyết 
minh rõ sơ đồ quy trình xử lý chât thải, các tài liệu kỷ thuật có liên quan);

- Công tác quản lý chất thài nguy hại: sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại do ... cấp ngày... tháng .... năm ...; Mã sổ chù nguồn thái chất thài 
nguy hại; Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ mới nhằt.

(Gửi kèm theo các bản sao tài liệu liên quan như hợp đồng ký với đơn vị 
có chức năng, giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, chứng từ chuyển 
giao chất thái nguy hại).

- Tần suất quan trắc và giám sát mồi trường định kỳ.

(Gửi kèm theo báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới nhất và các bản 
sao tài liệu liên quan).

c. KÉT QUẢ Tự ĐÁNH GIÁ SẢN PHẢM ĐÁP ÚNG TIÊU CHÍ 
NHÃN SINH THÁI VIỆT NAM

1. Kết quả tự đánh giá sản phẩm/dịch XV đáp ứng tiêu chí Nhàn sinh thái 
Việt Nam

TT Tiêu chí 
ban hành

Ket quả tự đánh 
giá mức độ đáp 

ứng tiêu chí
Kết quả thử nghiệm Ghi chú

1 Tiêu chí 1 Mô tả tóm tắt kết quả 
thử nghiệm (nếu có)

2 Tiêu chí 2 Mô tâ tóm tắt kết quả 
thừ nghiệm (nêu có)

Ị ỈỊ ã Tiêu chí n Mô tả tóm tắt kết quà 
thử nghiệm (nếu có)
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2. Các thông tin khác (nếu có)

- Việc sử dụng tài nguyên, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng thân thiện 
với môi trường:

Mô tả phương án hoặc chương trình mà doanh nghiệp đã hoặc đang áp dụng, 
tự đánh giá về hiệu quả kinh tể thông qua các phương án hoặc chương trình.

- Công trình, hiện pháp và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
và cháy, nổ:

Tự mô tá việc thực hiện các biện pháp phòng tránh các nguy cơ xây ra sự 
cố, cháy, nồ theo các kịch bản hoặc phương án được phê duyệt, xác định những 
tiên bộ, ưu điểm vả nhược điểm liên quan đển công tác phòng cháy nồ tạ i doanh 
nghiệp (mô tà rõ tiến độ thực hiện; kinh phí dự kiến; trách nhiệm thực hiện).

Với các nội dung trên đây, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 
chứng nhận Nhãn sinh thải Việt Nam đối với sản phầm/dịch vụ ...(2)...

...(1)...
(Ký, ghi rd họ tên; chức vụ và đóng dâu (nêu có))

Ghi chủ: (1) Tên lổ chức, cá nhân đăng ký chửng nhận Nhãn sinh thải 
Việt Nam; (2) Tên sản phâm, dịch vụ đê nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt 
Nam.
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Phụ lục XXXTV
II CHỬNG NHẬN NHÃN SINH THẢI VIỆT NAM

V : theo Nghị định số 08/20227NĐ-CP
10 tháng 01 năm 2022 cùa Chỉnh phủ)

Bộ TÀĨ NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: .../QĐ-... Địa danh, ngày... thảng... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
về việc chúng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối vói sản phẩm, 

dịch vụ thân thiện vói môi trường

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số...... /NĐ-CP ngày.....tháng.......năm ........của Chình

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tổ chức cùa Bộ Tài 
nguyên và Mói trường;

Cân cứ Nghị định sô ... /NĐ-CP ngày.... tháng.......năm ..... cùa Chinh phú
quy đính chi tiết một số điêu cùa Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định so ...7QĐ-BTNMT ngày....... tháng..... năm..... của Bộ
trường Bộ Tài nguyên và Mói trường về việc ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái 
Việt Nam;

Xét để nghị của tại Côngván/văn bàn so ... ngày ... tháng ... năm ... 
về việc để nghị chứng nhận Nhãn sinh thải Việt Nam đoi với sản phâm/dịch vụ 
thân thiện với môi trường;

Theo để nghị của.........

QUYÉTĐỊNH:

Điều I. Chửng nhận sản phẩm/dịch vụ ... của ...(1)... đáp ứng tiêu chí nhãn 
sinh thái Việt Nam.

Người dại diện pháp lý:......
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh....

Địa chí trụ sở chính và cơ sở sán xuất:....

Mã số chứng nhận: VN-ECO-năm cấp-số thứ tự

1 ích vàn bản I
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Riêu tượng “Nhãn sinh thái Việt Nam”.

Diều 2. ...(1)... thường xuỵên thực hiện và duy trì việc đáp ứng tiêu chí nhãn 
sinh thái Việt Nam của sân phẩm/dịch vụ .. .(2)... như đà đăng ký và được chứng 
nhận theo quy định tại Nghị định ... và các quy định hiện hành của pháp luật; định 
kỳ hằng năm lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, 
kiêm tra.

Diều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đon vị có liên quan và chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sớ TN&MT ... (nơi có cơ sờ sản xuat 

sàn phẩm, dịch vụ. đưực chứng nhận);
- Lira: VT.

QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ kỷ của người có thâm quyền, dấu/chữký 

sô của cơ quan, tô chức)

Họ và tên ■

Ghi chúi (1) Tên tổ chức/cá nhân đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt 
Nam; (2) Tên sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

Biêu tượng Nhãn sinh thái Việt Nam

1 ích vàn bản I


