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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: 05/2008/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008 

 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ 
phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết hệ thống một số nội dung về đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

1.1. Thông tư này hướng dẫn chi tiết thực hiện một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 
29 tháng 11 năm 2005 (sau đây gọi là Luật Bảo vệ môi trường), Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 80/2006/NĐ-CP) và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 21/2008/NĐ-CP), bao 
gồm: 

a) Lập, thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 

b) Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường bổ sung; thực hiện, kiểm tra và xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung và yêu cầu của quyết định phê 
duyệt; 

c) Lập, đăng ký và xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; 

d) Chế độ kiểm tra, báo cáo về công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 

1.2. Thông tư này không áp dụng đối với các dự án đã đi vào vận hành (còn được gọi là cơ sở đang 
hoạt động), kể cả những cơ sở hoạt động từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà trước đó không 
thực hiện các quy định về lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 
không thực hiện các quy định về lập, đăng ký và xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. 

1.3. Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng và thuộc phạm 
vi bí mật quốc gia được hướng dẫn tại văn bản khác. 

2. Đối tượng áp dụng  

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân 
nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến những nội dung nêu 
tại điểm 1.1 mục 1 Phần I của Thông tư này. 

3. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 

Khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường, chủ dự án phải 
áp dụng các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
của Việt Nam; các tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo các điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên. 

II. LẬP, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 
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1. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

1.1. Cơ quan được giao nhiệm vụ lập dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược quy định tại Điều 14 của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là chủ dự án) thành lập tổ 
công tác về đánh giá môi trường chiến lược gồm các chuyên gia về môi trường, các nhà khoa học 
liên quan có trình độ, chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dự án hoặc thuê tổ chức tư 
vấn có đủ năng lực để tiến hành công tác đánh giá môi trường chiến lược và lập báo cáo đánh giá 
môi trường chiến lược của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

1.2. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải được thể hiện theo đúng cấu trúc và đáp ứng 
những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

2.1. Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đến cơ quan tổ 
chức việc thẩm định quy định tại khoản 7 Điều 17 của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.2. Số lượng và mẫu hồ sơ đề nghị thẩm định được quy định như sau: 

a) 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 09 (chín) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của dự án được đóng thành quyển theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh 
của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa; 

c) 09 (chín) bản dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, có chữ ký kèm theo họ tên, chức 
danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. 

Trong trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định cần nhiều hơn 09 (chín) người, hoặc trong 
trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án cung cấp thêm số lượng 
báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo 
yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định. 

3. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

3.1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chỉ định một cơ quan 
chuyên môn của mình làm thường trực hội đồng thẩm định. 

3.2. Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; nhiệm vụ 
của cơ quan thường trực hội đồng thẩm định thực hiện theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành. 

3.3. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng yêu cầu để thẩm định, cơ quan tổ chức việc thẩm định 
tiến hành thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; số lượng thành viên 
hội đồng thẩm định được quyết định căn cứ vào quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật 
Bảo vệ môi trường, tính chất, quy mô của dự án và những yêu cầu đặt ra về môi trường, nhưng phải 
bảo đảm ít nhất là 09 (chín) thành viên. 

3.4. Thời hạn thẩm định được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 80/2006/NĐ-
CP. 

4. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

4.1. Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết về kết quả thẩm định trong thời hạn không quá 05 
(năm) ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp của hội đồng thẩm định. Nội dung của văn bản thông 
báo phải chỉ rõ báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thông qua không cần phải chỉnh sửa, 
bổ sung hoặc không được thông qua và phải trình thẩm định lại hoặc được thông qua nhưng phải 
chỉnh sửa, bổ sung kèm theo các yêu cầu về việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược và các kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh nội dung dự thảo văn bản chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch (nếu có). 

4.2. Rà soát nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược sau khi chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung. 

4.3. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi 
trường chiến lược theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 10 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP 
trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của chủ dự 
án theo quy định tại điểm 5.2 mục 5 Phần II của Thông tư này. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược trình bày dưới dạng văn bản, trong đó thể hiện ý kiến đánh giá và 
những kiến nghị của cơ quan tổ chức việc thẩm định kèm theo bản sao biên bản phiên họp của hội 
đồng thẩm định với đầy đủ các nội dung, kết luận, chữ ký của chủ tịch, thư ký hội đồng thẩm định và 
bản sao văn bản của chủ dự án giải trình về những vấn đề đã được chỉnh sửa, bổ sung đối với 
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trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của 
cơ quan tổ chức thẩm định. 

5. Trách nhiệm của chủ dự án 

5.1. Hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định 
trong trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được hội đồng thẩm định thông qua nhưng 
cần phải được chỉnh sửa, bổ sung (trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược không được 
hội đồng thẩm định thông qua, phải chỉnh sửa báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và gửi lại cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định); điều chỉnh dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch trên cơ sở xem xét; tiếp thu các kiến nghị của cơ quan tổ chức thẩm định và phù hợp với 
những yêu cầu về bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được 
chỉnh sửa, bổ sung. 

5.2. Gửi lại hồ sơ gồm 01 (một) bản dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được điều 
chỉnh, 02 (hai) bản kèm theo 01 (một) bản được ghi trên đĩa CD báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược đã được hoàn chỉnh và văn bản giải trình những vấn đề đã được chỉnh sửa, bổ sung đến cơ 
quan tổ chức thẩm định. 

5.3. Thời gian chủ dự án hoàn chỉnh và gửi lại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo yêu cầu 
của cơ quan tổ chức thẩm định không tính vào thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của 
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

III. LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG; THỰC HIỆN, KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC 
THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  

1.1. Tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường (sau đây gọi là chủ dự án) tự tiến hành hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện theo quy định 
tại Điều 8 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP để tiến hành công tác đánh giá tác động môi trường và lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

1.2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được thể hiện theo đúng cấu trúc và đáp ứng những 
yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Tham vấn ý kiến cộng đồng 

2.1. Chủ dự án gửi văn bản thông báo về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải 
pháp bảo vệ môi trường của dự án và đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi 
thực hiện dự án tham gia ý kiến. Nội dung cụ thể của thông báo bao gồm: những nội dung chính của 
dự án, những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội (trong đó cần 
chỉ rõ chủng loại kèm theo nồng độ, thải lượng các loại chất thải), những biện pháp giảm thiểu các tác 
động tiêu cực sẽ áp dụng và những cam kết khác của chủ dự án về bảo vệ môi trường (trong đó cần 
chỉ rõ công nghệ, thiết bị và công trình xử lý chất thải, mức độ xử lý theo các thông số đặc trưng của 
chất thải so với tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định và các biện pháp khác về bảo vệ môi trường) kèm 
theo những sơ đồ (bản đồ, bản vẽ) thể hiện rõ vị trí của dự án trong mối liên hệ với các đối tượng tự 
nhiên và kinh tế - xã hội ở xung quanh, sơ đồ (bản vẽ) tổng mặt bằng của dự án với các hạng mục 
công trình chính của dự án và các công trình xử lý và quản lý chất thải của dự án, các công trình bảo 
vệ môi trường đối với các yếu tố khác ngoài chất thải (thể hiện rõ các điểm đấu nối hạ tầng cơ sở, kể 
cả các công trình xử lý và quản lý chất thải của dự án với hệ thống hạ tầng cơ sở và các đối tượng tự 
nhiên bên ngoài hàng rào khu vực dự án). 

2.2. Trong thời hạn được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân 
và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm: 

- Công bố công khai để nhân dân biết và trả lời chủ dự án bằng văn bản được lập theo mẫu quy định 
tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ dự án phối hợp thực hiện đối thoại đối với trường hợp cần 
thiết. Kết quả đối thoại giữa chủ dự án, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các bên 
có liên quan được ghi thành biên bản, trong đó có danh sách đại biểu tham gia và phản ảnh đầy đủ 
những ý kiến đã thảo luận, ý kiến tiếp thu hoặc không tiếp thu của chủ dự án; biên bản có chữ ký (ghi 
họ tên, chức danh) của đại diện chủ dự án và đại diện các bên liên quan tham dự đối thoại. 

2.3. Những ý kiến tán thành, không tán thành của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, 
của đại biểu tham gia đối thoại phải được tổng hợp và thể hiện trung thực trong nội dung báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. 
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2.4. Các văn bản tham vấn cộng đồng của chủ dự án, văn bản góp ý kiến của Ủy ban nhân dân, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, biên bản cuộc đối thoại và các văn bản tham vấn cộng đồng khác (nếu 
có) phải được sao và đính kèm trong phần phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

2.5. Các trường hợp không phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và đại diện cộng đồng dân cư 
nơi thực hiện dự án trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại 
khoản 4 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP. 

3. Gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

3.1. Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến cơ quan có 
thẩm quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điểm a, điểm b 
khoản 7 Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP. 

3.2. Số lượng và mẫu hồ sơ đề nghị thẩm định được quy định như sau: 

a) 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được đóng thành quyển theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của 
chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều 
hơn 07 (bảy) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự 
án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ 
chức việc thẩm định; 

c) 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương 
đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. 

3.3. Thời điểm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các 
dự án được quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP. 

4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hình thức hội đồng. 

4.1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ định một cơ quan 
chuyên môn của mình làm thường trực hội đồng thẩm định. 

4.2. Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhiệm vụ 
của cơ quan thường trực hội đồng thẩm định thực hiện theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành. 

4.3. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ và đáp ứng yêu cầu để thẩm định, cơ quan tổ chức việc thẩm 
định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Số lượng thành viên hội 
đồng thẩm định được quyết định căn cứ vào quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 21 Luật Bảo vệ môi 
trường, tính chất, quy mô của dự án và những yêu cầu đặt ra về môi trường, nhưng phải bảo đảm ít 
nhất là 07 (bảy) thành viên. 

4.4. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả của hội đồng 
thẩm định, cơ quan thường trực hội đồng thẩm định có văn bản thông báo cho chủ dự án biết về kết 
quả đánh giá của hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. 

5. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua tổ chức dịch vụ  

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua tổ chức dịch vụ thẩm định được thực 
hiện theo Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Quy định 19). 

6. Hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường  

6.1. Trường hợp thẩm định thông qua hình thức hội đồng: 

Chủ dự án phải tiến hành việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ 
quan tổ chức việc thẩm định, ký vào góc trái phía dưới của từng trang của một (01) bản báo cáo đã 
được hoàn chỉnh, nhân bản và đóng thành quyển gáy cứng với số lượng như nêu ở dưới đây, gửi cơ 
quan tổ chức việc thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể về việc hoàn chỉnh này để được xem 
xét, phê duyệt: 

a) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, số lượng báo cáo phải bảo đảm đủ để gửi đến các địa chỉ: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(03 bản kèm theo 01 bản được ghi trên đĩa CD); Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương nơi có 
đất sử dụng cho dự án (01 bản); Bộ, ngành quản lý dự án (01 bản); Ban Quản lý khu kinh tế, Ban 
Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi là Ban Quản lý) đối với 
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các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 01 (một) bản; 
chủ dự án 01 (một) bản. Trường hợp dự án nằm trên diện tích đất của từ 02 (hai) tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trở lên, gửi thêm số lượng bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng số 
lượng các tỉnh tăng thêm; 

b) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, số lượng báo cáo phải bảo đảm đủ để gửi tới các địa chỉ: Bộ, ngành 
quản lý dự án 03 (ba) bản kèm theo 01 (một) bản được ghi trên đĩa CD; Sở Tài nguyên và Môi trường 
của địa phương nơi có đất sử dụng cho dự án 01 (một) bản; Bộ Tài nguyên và Môi trường 01 (một) 
bản; Ban Quản lý đối với các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao 01 (một) bản; chủ dự án 01 (một) bản; 

c) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, số lượng báo cáo phải bảo đảm đủ để gửi tới các địa chỉ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có 
dự án 01 (một) bản kèm theo 01 bản được ghi trên đĩa CD; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 (bản); 
Ban Quản lý đối với các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao 01 (một) bản; chủ dự án 01 (một) bản. 

6.2. Trường hợp thẩm định thông qua hình thức tổ chức dịch vụ: 

a) Việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hình thức tổ chức dịch vụ thẩm 
định được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Quy định 19; 

b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được hoàn chỉnh phải bảo đảm số lượng và yêu cầu nêu 
tại điểm 6.1 mục 6 Phần III của Thông tư này. 

6.3. Trường hợp việc hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường kéo dài quá 24 (hai mươi 
bốn) tháng tính từ thời điểm có văn bản của cơ quan thường trực hội đồng thẩm định thông báo về 
kết quả đánh giá của hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ báo 
cáo đánh giá tác động môi trường hoặc trong quá trình hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi 
trường nếu có một trong những thay đổi cơ bản về công nghệ sản xuất, công suất hoặc địa điểm thực 
hiện của dự án, chủ dự án phải lập lại hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
cho dự án. 

6.4. Thời gian hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án không tính vào thời 
hạn thẩm định được quy định tại Điều 12 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

7. Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường 

7.1. Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường không được hội đồng thẩm định hoặc tổ chức 
dịch vụ thẩm định thông qua hoặc dự án có những thay đổi như được nêu tại điểm 6.3 mục 6 Phần III 
của Thông tư này, việc thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo đề 
nghị bằng văn bản của chủ dự án. 

7.2. Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường do hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ 
thẩm định trước đó tiến hành; trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập hội đồng mới hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ khác 
để thẩm định lại. 

7.3. Chi phí để thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án chi trả theo các chế 
độ và quy định hiện hành. 

8. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  

8.1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thể hiện dưới hình thức quyết định phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

8.2. Trường hợp xét thấy có khả năng xảy ra những tác động xấu về môi trường nhưng chưa được 
đánh giá một cách đầy đủ trong báo cáo đánh giá tác động môi trường vì những nguyên nhân khách 
quan như: chưa có đủ số liệu về sức chịu tải của môi trường xung quanh, việc đánh giá rủi ro chưa đủ 
tin cậy và nguyên nhân bất khả kháng khác cho đến thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải có lưu ý ở phần các yêu cầu kèm theo của quyết 
định phê duyệt. 

9. Xác nhận và gửi hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt  

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
(hoặc cơ quan được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ủy quyền) có trách nhiệm: 

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của từng bản báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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- Gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác nhận kèm theo quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường cho chủ dự án và các cơ quan liên quan khác theo quy định tại điểm 
6.1 mục 6 Phần III của Thông tư này; 

- Gửi quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều 15 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

10. Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung  

10.1. Chủ dự án thuộc các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định số 80/2006/NĐ-
CP và khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động 
môi trường bổ sung trình cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó của 
dự án để thẩm định và phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. 

10.2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được thể hiện theo cấu trúc và đáp ứng được 
những yêu cầu về nội dung quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này. 

10.3. Số lượng, mẫu hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ 
sung được quy định như sau: 

a) 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được đóng thành quyển theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ 
dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Trong trường hợp cần thiết do yêu cầu của công tác thẩm định, 
chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo yêu cầu 
của cơ quan tổ chức việc thẩm định; 

c) 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án; 

d) 01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án; 

đ) 01 (một) bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu 
tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và 
đóng dấu ở trang phụ bìa. 

10.4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được thực hiện thông qua hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản của các nhà khoa học, quản lý có chuyên môn, trình độ phù hợp và của cơ 
quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương nơi có dự án. Ý kiến nhận xét, đánh giá 
được thể hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường hợp 
cần thiết, việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung có thề được tiến hành thông 
qua hình thức hội đồng thẩm định, hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định. 

10.5. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu để thẩm định, trong thời hạn không quá 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ dự án, cơ quan tổ chức việc thẩm định 
phải có văn bản thông báo cho chủ dự án biết rõ lý do để hoàn chỉnh. 

10.6. Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu để thẩm định, trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày 
làm việc, cơ quan có thẩm quyền thẩm định có trách nhiệm xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường bổ sung; trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt thì phải thông báo bằng văn bản ý 
kiến nhận xét, đánh giá về báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho chủ dự án biết để hoàn 
chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. 

10.7. Hợp đồng đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bao gồm công văn 
giải trình về việc hoàn thiện báo cáo kèm theo 01 (một) báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ 
sung đã hoàn thiện và được chủ dự án ký vào góc trái phía dưới của từng trang, nhân bản và đóng 
thành quyển gáy cứng với số lượng bằng số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 
phê duyệt trước đó của dự án. 

10.8. Việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được thực hiện theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư này với số lượng bản chính quyết định phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung phải đủ để gửi cho các đối tượng đã nhận quyết định 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó. 

10.9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung đã phê duyệt phải được xác nhận ở mặt sau 
trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này. 

10.10. Việc gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung đã xác nhận và quyết định phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được thực hiện tương tự như việc gửi báo cáo đánh 
giá tác động môi trường được phê duyệt và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường trước đó. 
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11. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

11.1. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo 
Thông tư này trong thời hạn chậm nhất 15 (mười lăm) ngày sau khi nhận được quyết định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án. 

11.2. Lập và niêm yết bản tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư này tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi đã lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trước đó. Thời điểm niêm yết chậm nhất là 05 (năm) ngày sau 
khi nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có) và kéo dài cho đến khi dự án đi vào vận hành 
chính thức. 

11.3. Chuẩn bị và gửi cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Sở Tài 
nguyên và Môi trường của tỉnh, thành phố nơi có đất sử dụng cho dự án các báo cáo, văn bản sau: 

a) Báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường được lập theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi dự 
án đi vào vận hành chính thức theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức kèm theo văn bản đề 
nghị xác nhận được lập theo các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 19 và Phụ lục 20 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

11.4. Trường hợp dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được phê duyệt, chủ dự 
án phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 
trường bổ sung trong thời hạn như được nêu tại điểm 11.1 mục 11 Phần III của Thông tư này và cập 
nhật, bổ sung vào các báo cáo được nêu tại điểm 11.3 mục 11 Phần III của Thông tư này các nội 
dung liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được phê duyệt và yêu cầu của 
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. 

11.5. Thực hiện những yêu cầu khác được quy định tại Điều 14 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

12. Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi báo cáo 
đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

12.1. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo 
cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có) được phê duyệt và yêu cầu của quyết định phê 
duyệt trước khi dự án đi vào vận hành chính thức trên cơ sở nghiên cứu, xem xét các báo cáo, hồ sơ 
đề nghị xác nhận do chủ dự án gửi tới. 

Trường hợp cần thiết, thành lập đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 ban hành kèm theo 
Thông tư này để phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra tại địa điểm thực hiện dự án. 
Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông 
tư này và phải được đại diện của cơ quan kiểm tra, của chủ dự án và của các cơ quan phối hợp kiểm 
tra ký, ghi rõ họ tên. 

12.2. Cấp giấy xác nhận về việc chủ dự án đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của 
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường bổ sung (nếu có) trước khi dự án đi vào vận hành chính thức theo mẫu quy định 
tại Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn tính từ ngày nhận được đề nghị kèm 
theo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của chủ dự án theo quy định tại điểm 11.3 mục 11 Phần III của Thông tư 
này, cụ thể như sau: 

a) Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc đối với trường hợp không phải tiến hành các hoạt động 
kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích tại địa điểm thực hiện dự án;  

b) Chậm nhất là 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc đối với trường hợp phải tiến hành các hoạt động 
kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích tại địa điểm thực hiện dự án và dự án đủ điều kiện để xác nhận. 

Trường hợp thấy dự án chưa đủ điều kiện để xác nhận, thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các 
yêu cầu cho chủ dự án biết để tiếp tục thực hiện. Thời gian chủ dự án hoàn thành các yêu cầu này 
của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không được tính vào thời hạn 25 (hai 
mươi lăm) ngày làm việc như nêu trên. 

12.3. Trong quá trình kiểm tra, xác nhận về việc chủ dự án đã thực hiện các nội dung của báo cáo và 
yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, nếu số liệu quan trắc, phân 
tích các thông số về môi trường do chủ dự án báo cáo chưa bảo đảm đủ độ tin cậy, cơ quan xác nhận 
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phối hợp với tổ chức có đủ năng lực chuyên môn, kỹ thuật tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích để 
kiểm chứng; kinh phí tổ chức kiểm tra, lấy mẫu và phân tích các thông số về môi trường để kiểm 
chứng được lấy từ nguồn kinh phí của cơ quan xác nhận theo quy định của pháp luật hiện hành. 

12.4. Thực hiện các quy định khác được nêu tại Điều 15 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. 

13. Giám định kỹ thuật đối với công trình xử lý và bảo vệ môi trường  

13.1. Việc giám định kỹ thuật đối với công trình xử lý và bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đầu tư và xây dựng. 

13.2. Tổ chức đã thiết kế, xây lắp công trình, hạng mục công trình xử lý và bảo vệ môi trường của dự 
án không được thực hiện việc giám định kỹ thuật đối với công trình hoặc hạng mục công trình đó. 

14. Ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu 
tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

14.1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường được ủy quyền bằng văn bản cho Ban Quản lý tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao căn cứ vào các điều kiện quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP, khi 
Ban Quản lý có tổ chức, bộ phân chuyên môn về bảo vệ môi trường là Phòng quản lý môi trường 
được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 
2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà 
nước và doanh nghiệp nhà nước và có đề nghị bằng văn bản của Ban Quản lý. 

14.2. Ban Quản lý được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đầy đủ vai trò như cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trong các hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hình 
thức hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định; thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận và gửi hồ sơ báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đã phê duyệt; thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ 
sung của cùng dự án với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó theo 
hình thức ủy quyền; trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau 
khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo đúng các quy định tại Phần III của 
Thông tư này, gửi báo cáo kết quả về cơ quan có thẩm quyền ủy quyền và tuân thủ chế độ kiểm tra, 
báo cáo quy định tại Phần V của Thông tư này. 

IV. LẬP, ĐĂNG KÝ, XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Lập, bản cam kết bảo vệ môi trường  

1.1. Chủ dự án thuộc các đối tượng quy định tại Điều 24 của Luật Bảo vệ môi trường có trách nhiệm 
lập bản cam kết bảo vệ môi trường. 

1.2. Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục 24 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường  

2.1. Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi có dự án hoặc Ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc huyện (sau đây gọi chung là cấp xã) được ủy quyền để đăng 
ký và cấp giấy xác nhận. 

2.2. Thời điểm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại điểm 1 
khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP. 

2.3. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, chủ dự án cần tiến hành đánh 
giá, so sánh và tự lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp huyện có địa bàn quản lý chịu tác động lớn nhất bởi 
dự án để gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 

2.4. Số lượng và mẫu hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được quy định như sau: 

a) 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 25 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 26 ban hành kèm theo Thông tư này có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án 
và đóng dấu ở trang phụ bìa cứng của từng bản. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) 
huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng 
thêm; 
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c) 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh 
doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án; trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện 
trở lên, số lượng tài liệu này trong hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm. 

3. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường  

3.1. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được thể hiện dưới hình thức giấy xác nhận 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp dự án đầu tư nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
nhận được hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi bản cam kết bảo vệ môi 
trường đến Ủy ban nhân dân của tất cả các huyện khác có đất sử dụng cho dự án để lấy ý kiến trước 
khi cấp giấy xác nhận. 

3.2. Cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải có giấy xác nhận vào 
mặt sau trang phụ bìa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

3.3. Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đủ điều kiện để xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy 
ban nhân dân cấp xã được ủy quyền phải có văn bản chỉ rõ lý do gửi chủ dự án để tiếp tục hoàn thiện 
hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Thời gian hoàn thiện hồ sơ của chủ dự án không tính 
vào thời hạn xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Điều 26 Luật Bảo vệ môi 
trường. 

4. Gửi hồ sơ xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường  

4.1. Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xác nhận đăng 
ký bản cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác 
nhận kèm theo giấy xác nhận đến từng địa chỉ sau: 

a) Chủ dự án để thực hiện; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để báo cáo; 

c) Ủy ban nhân dân của tất cả các huyện khác có đất sử dụng cho dự án đối với trường hợp dự án 
nằm trên phạm vi từ 02 (hai) huyện trở lên. 

4.2. Trường hợp đăng ký và xác nhận ở cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác nhận đăng ký bản 
cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác nhận 
kèm theo giấy xác nhận đến từng địa chỉ sau: 

a) Chủ dự án để thực hiện; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện để báo cáo. 

5. Lập, đăng ký và xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung  

5.1. Các trường hợp sau đây thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung: 

- Dự án có một trong những thay đổi cơ bản về công nghệ hoặc quy mô, công suất hoặc địa điểm 
thực hiện; trường hợp việc thay đổi địa điểm của dự án xảy ra đồng thời với việc thay đổi cơ quan có 
thẩm quyền xác nhận, chủ dự án phải lập hồ sơ đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; 

- Sau 24 tháng kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, dự 
án mới được triển khai thực hiện. 

5.2. Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung phải được thể hiện theo đúng cấu trúc và đáp ứng yêu 
cầu về nội dung theo quy định tại Phụ lục 28 ban hành kèm theo Thông tư này và chủ dự án gửi hồ 
sơ bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đến cơ quan đã cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết 
bảo vệ môi trường trước đó để được xem xét, xác nhận. 

5.3. Số lượng và mẫu hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung được quy định như sau: 

a) 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 29 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó; 

c) 01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận đăng ký bản cam 
kết bảo vệ môi trường trước đó; 

d) 01 (một) bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc 
phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm 
theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa; 

https://moitruongcaogiaquy.vn/


 

Tài liệu được upload bởi công ty môi trường Cao Gia Quý 

đ) Số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đúng bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi 
trường của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước đó. 

5.4. Xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung được tiến hành tương tự như việc xác 
nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó và được thể hiện dưới hình thức giấy xác 
nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 30 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

5.5. Việc gửi hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đã xác nhận được thực hiện tương tự 
như việc gửi hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác nhận trước đó của dự án. 

6. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 

6.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng 
ký bản cam kết bảo vệ môi trường khi xét thấy Ủy ban nhân dân cấp xã có đủ năng lực chuyên môn 
về môi trường và có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận 
đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 31 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

6.2. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn đề nghị ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Gửi văn bản ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ 
môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 32 ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp 
đồng ý ủy quyền; 

b) Gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ dự án thông báo về việc không đồng ý ủy quyền, 
chỉ rõ lý do. 

6.3. Thời gian xem xét, giải quyết đề nghị ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã không tính vào thời 
hạn xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 

6.4. Trường hợp không được đồng ý ủy quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi trả lại hồ 
sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cho chủ dự án để gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện có 
thẩm quyền xem xét, xác nhận theo quy định. 

6.5. Ủy ban nhân dân cấp huyện không ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp dự 
án nằm trên địa bàn của 02 (hai) xã trở lên. 

7. Ủy quyền xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào khu 
kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

7.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường được ủy quyền bằng văn bản cho Ban Quản lý xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường của các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao 
căn cứ vào các điều kiện quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP khi Ban Quản lý có 
tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường là Phòng quản lý môi trường được thành lập theo 
quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 
quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp 
nhà nước và có đề nghị bằng văn bản của Ban Quản lý. 

7.2. Ban Quản lý được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đầy đủ vai trò như Ủy ban nhân dân cấp 
huyện có thẩm quyền trong các hoạt động xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; gửi hồ 
sơ xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường; xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ 
sung của cùng dự án với bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó theo đúng các 
quy định tại phần IV của Thông tư này, gửi báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm 
quyền ủy quyền và tuân thủ chế độ kiểm tra, báo cáo quy định tại Phần V của Thông tư này. 

V. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH 
GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điểm b khoản 7 Điều 21 Luật Bảo vệ môi 
trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu sự kiểm tra 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành; có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 01 hàng năm về công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của năm trước đó kèm theo bảng số  liệu (gửi bản in trên khổ giấy A4 
qua đường bưu điện và tệp thông tin qua địa chỉ thư điện tử) được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 
33 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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2. Ban Quản lý được ủy quyền chịu sự kiểm tra của các cơ quan ủy quyền về công tác thẩm định, phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật hiện hành; có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho các cơ quan 
dưới đây trước ngày 15 tháng 01 hàng năm: 

2.1. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường kèm theo bảng tổng hợp kết quả về hoạt động này (gửi bản in trên khổ giấy A4 qua 
đường bưu điện và tệp thông tin qua địa chỉ thư điện tử) của năm trước đó được lập theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 33 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2.2. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường kèm theo bảng tổng hợp kết quả về hoạt động này (gửi bản in trên khổ giấy A4 qua đường 
bưu điện và tệp thông tin qua địa chỉ thư điện tử) của năm trước đó được lập theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 34 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu sự kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác xác 
nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành; có trách nhiệm 
báo cáo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 10 hàng năm về công 
tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của năm trước đó kèm theo bảng số liệu (gửi 
bản in trên khổ giấy A4 qua đường bưu điện và tệp thông tin qua địa chỉ thư điện tử) được lập theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 34 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm báo cáo 
bằng văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân cấp trên và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 
tháng 01 hàng năm về công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của địa phương 
trong năm trước đó, ghi rõ tổng số dự án đã được cấp giấy xác nhận, nêu những khó khăn, vướng 
mắc và đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại này. 

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện 
Thông tư này. 

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 
08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh 
giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 

3. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường và xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các hồ sơ được cơ 
quan có thẩm quyền tiếp nhận vào thời điểm trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực 
hiện theo quy định của Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để xem xét, giải quyết. 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- các đơn vị thuộc Bộ TN&MT; 
- Lưu VT, PC, TCMT. 

BỘ TRƯỞNG 
 
 
 
 

Phạm Khôi Nguyên 

 

PHỤ LỤC 1 

CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án: 

- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án, trong đó nêu rõ là loại dự án mới, dự án điều chỉnh 
bổ sung, hay dự án loại khác. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): 

Liệt kê các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐMC và lập báo cáo 
ĐMC của dự án, trong đó nêu đầy đủ chính xác: mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của 
từng văn bản. 

3. Tổ chức thực hiện ĐMC: 

- Mô tả mối liên kết giữa quá trình lập dự án và quá trình thực hiện ĐMC, trong đó nêu rõ quá trình 
thực hiện ĐMC được gắn kết như thế nào với quá trình lập dự án. 

- Nêu tóm tắt về việc tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia về ĐMC do chủ dự án thành lập. 

- Danh sách và vai trò của những người trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện ĐMC và trong 
việc lập báo cáo ĐMC. 

- Mô tả cụ thể về quá trình làm việc, thảo luận của tổ chuyên gia về ĐMC với tổ chuyên gia về lập dự 
án nhằm gắn kết các nội dung về môi trường vào trong từng giai đoạn của quá trình xây dựng dự án. 

Chương 1. 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH LIÊN QUAN 
ĐẾN DỰ ÁN 

1.1. Cơ quan chủ dự án: 

Nêu đầy đủ, chính xác: tên của cơ quan chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với cơ quan chủ dự 
án; họ tên và chức danh của người đứng đầu cơ quan chủ dự án. 

1.2. Mô tả tóm tắt dự án: 

Mô tả tóm tắt về nội dung dự án: nội dung, phạm vi nghiên cứu của dự án; các mục tiêu, quan điểm 
và phương hướng phát triển; cơ cấu tổ chức kinh tế, các phương án phát triển; phương án tổng hợp 
về tổ chức kinh tế, xã hội trên lãnh thổ; quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng; định hướng quy hoạch 
sử dụng đất; luận chứng Danh mục dự án ưu tiên đầu tư; luận chứng bảo vệ môi trường; các giải 
pháp về cơ chế, chính sách; các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm; phương án tổ chức thực hiện 
dự án. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC và các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án: 

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu của ĐMC 

- Phạm vi không gian, trong đó chỉ rõ những vùng lãnh thổ cần nghiên cứu trong ĐMC. 

- Phạm vi thời gian cần nghiên cứu trong ĐMC. 

1.3.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án: 

- Nêu rõ các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án cần xem xét trong ĐMC. 

- Nêu rõ các mục tiêu môi trường liên quan đến các vấn đề môi trường đã xác định ở trên. 

Chương 2. 

MÔ TẢ DIỄN BIẾN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

2.1. Mô tả tóm tắt điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu: 

- Điều kiện về địa lý, địa chất: mô tả tổng quát các điều kiện địa lý (bao gồm cả địa hình, địa mạo), địa 
chất thuộc vùng dự án và các vùng kế cận; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Điều kiện về khí tượng – thủy văn: mô tả tổng quát về các điều kiện khí tượng – thủy văn thuộc vùng 
dự án và các vùng kế cận; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên: mô tả tổng quát về hiện trạng các thành phần môi 
trường đất, nước, không khí, sinh vật, hệ sinh thái và các thành phần môi trường tự nhiên khác thuộc 
vùng dự án và các vùng kế cận; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 
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- Điều kiện về kinh tế: mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các ngành kinh tế chính thuộc 
vùng dự án và các vùng kế cận (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, 
thương mại, dịch vụ và các ngành khác); chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Điều kiện về xã hội: mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các công trình văn hóa, xã hội, tôn 
giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các công trình liên quan khác thuộc vùng dự án và các vùng kế 
cận; chỉ dẫn nguồn tài liệu; dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án: dựa trên các 
thông tin, dữ liệu đã có cần mô tả diễn biến của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án, chỉ 
rõ các yếu tố gây ra sự biến đổi của các vấn đề môi trường này. 

2.2. Dự án xu hướng của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án trong trường hợp 
không thực hiện dự án (Phương án 0): xác định các yếu tố có thể tác động đến xu hướng của các 
vấn đề môi trường (như các quy hoạch phát triển khác, các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa 
triển khai, các động lực thị trường, sự biến đổi khí hậu …), dự báo xu hướng của các vấn đề môi 
trường do tác động của các yếu tố này. 

Chương 3. 

DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

3.1. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của dự án và các quan điểm, mục tiêu 
về bảo vệ môi trường: 

- Đối với các quan điểm, mục tiêu đặt ra của dự án với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường 
đã được các cấp, các ngành xác lập trong các văn bản chính thống có liên quan, như: nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ 
môi trường; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
và các văn bản chính thống có liên quan khác. 

- Dự báo sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm, mục tiêu của dự án đến các quan điểm, mục 
tiêu về bảo vệ môi trường liên quan trong văn bản nêu trên. 

3.2. Đánh giá, so sánh các phương án phát triển đề xuất: đánh giá tác động đến môi trường của 
các phương án phát triển đề xuất và đưa ra khuyến nghị về điều chỉnh, bổ sung và lựa chọn phương 
án phát triển dựa trên quan điểm về bảo vệ môi trường. 

3.3. Dự bán xu hướng các vấn đề môi trường trong trường hợp thực hiện dự án: 

Đánh giá tác động tích lũy của dự án đối với từng vấn đề môi trường liên quan: 

- Chỉ rõ các thành phần của dự án (ví dụ như các quy hoạch thành phần, các dự án, các hoạt động 
…) có tác động đáng kể đến vấn đề môi trường liên quan. 

- Đánh giá tác động của từng thành phần dự án đến vấn đề môi trường liên quan: xác định rõ đối 
tượng chịu tác động, phạm vi không gian và thời gian của tác động, đặc tính tác động, xác suất, khả 
năng đảo ngược của tác động; dự báo xu hướng của vấn đề môi trường do tác động của thành phần 
dự án này. 

- Đánh giá tác động tích lũy của toàn bộ dự án đến vấn đề môi trường liên quan và dự báo xu hướng 
của vấn đề môi trường do tác động tích lũy của toàn bộ dự án. 

Chương 4. 

THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐMC 

4.1. Tổ chức việc tham vấn các bên liên quan trong quá trình ĐMC: 

Nêu rõ việc tham vấn các bên liên quan đã được thực hiện ở các bước nào trong quá trình ĐMC, mục 
đích tiến hành tham vấn, đối tượng tiến hành tham vấn, phương pháp tham vấn. 

4.2. Kết quả tham vấn các bên liên quan: 

Nêu rõ kết quả của quá trình tham vấn các bên liên quan trong từng bước thực hiện ĐMC, như các 
thông tin thu thập được, các ý kiến đóng góp (bao gồm cả các ý kiến nhất trí và phản đối), các kiến 
nghị của các bên liên quan; nêu rõ việc các ý kiến, kiến nghị của các bên liên quan đã được nhóm 
ĐMC và cơ quan chủ dự án tiếp thu như thế nào trong quá trình thực hiện ĐMC và lập dự án. 

Chương 5. 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU, CẢI THIỆN VÀ 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và cải thiện đối với dự án: 
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- Mô tả các đề xuất về điều chỉnh, tối ưu hóa các mục tiêu, định hướng và phương án phát triển. 

- Mô tả các đề xuất về điều chỉnh, tối ưu hóa các phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội trên 
lãnh thổ, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất. 

- Mô tả các đề xuất về điều chỉnh, tối ưu hóa các dự án thành phần, hoạt động cụ thể trong dự án (ví 
dụ, các phương án thay thế, địa điểm, quy mô, tiến độ thời gian của các dự án thành phần, hoạt động 
phát triển được đề xuất). 

- Mô tả các đề xuất điều chỉnh, tối ưu hóa các giải pháp, phương án tổ chức thực hiện dự án. 

- Mô tả các đề xuất về các biện pháp giảm thiểu đối với những tác động tiêu cực không thể tránh 
được của các dự án thành phần, hoạt động của dự án. 

- Mô tả các định hướng về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án thành phần trong 
dự án, trong đó chỉ ra những vấn đề môi trường cần lưu ý, những vùng, ngành/lĩnh vực nào cần phải 
được quan tâm về ĐTM trong quá trình xây dựng các dự án thành phần; lý do chủ yếu. 

- Mô tả các đề xuất thay đổi đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan. 

5.2. Chương trình quản lý, giám sát môi trường: 

Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trong 
đó chỉ rõ hoặc đề xuất về: 

- Nội dung giám sát, các thông số/chỉ thị giám sát, địa điểm, trách nhiệm giám sát, cách thức thực 
hiện, nguồn lực cần thiết. 

- Cách thức phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện. 

- Chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện. 

Chương 6. 

CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

6.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu: 

- Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo: 

+ Liệt kê các tài liệu, dữ liệu tham khảo với các thông số về: tên gọi, xuất xứ thời gian, tác giả, nơi lưu 
trữ hoặc nơi phát hành của tài liệu, dữ liệu. 

+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo. 

- Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tự tạo lập: 

+ Liệt kê các tài liệu, dữ liệu đã tạo lập; xuất xứ thời gian, địa điểm mà tài liệu, dữ liệu được tạo lập. 

+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài liệu, dữ liệu tự tạo lập. 

6.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐMC: 

- Danh mục các phương pháp sử dụng: liệt kê đầy đủ các phương pháp đã sử dụng trong quá trình 
tiến hành ĐMC và lập báo cáo ĐMC, bao gồm các phương pháp về ĐMC, các phương pháp về điều 
tra, khảo sát, nghiên cứu, thí nghiệm và các phương pháp có liên quan khác. 

- Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng: đánh giá mức độ tin cậy của phương 
pháp theo thang mức định tính hoặc định lượng tùy thuộc vào bản chất, tính chất và tính đặc thù của 
từng phương pháp áp dụng. 

6.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá: 

Nhận xét khách quan về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá về các tác động có khả năng xảy 
ra, xu hướng biến đổi lớn của các điều kiện tự nhiên, môi trường và kiểm tra – xã hội khi triển khai dự 
án và khi không triển khai dự án. Đối với những vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu lý do 
khách quan và lý do chủ quan (thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; thiếu 
phương pháp; độ tin cậy của phương pháp có hạn; trình độ chuyên môn của đội ngũ ĐMC có hạn; 
các nguyên nhân khác). 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Về hiệu quả của ĐMC đối với quá trình lập dự án: 

- Mô tả các đề xuất, kiến nghị của nhóm ĐMC và của các bên liên quan khác (thông qua quá trình 
tham vấn) đã được cơ quan chủ dự án tiếp thu và thể hiện bằng việc điều chỉnh, bổ sung nội dung 
của dự án. 
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- Mô tả các đề xuất, kiến nghị chưa được cơ quan chủ dự án tiếp thu, giải thích lý do. 

2. Về mức độ tác động xấu đối với môi trường: 

- Kết luận về mức độ tác động xấu về môi trường nói chung trong quá trình triển khai dự án; khả năng 
và mức độ khắc phục. 

- Những tác động môi trường xấu không thể khắc phục được; nguyên nhân; kiến nghị biện pháp giải 
quyết. 

3. Về việc phê duyệt dự án: 

Dựa trên các căn cứ về môi trường, kết luận: 

- Dự án có thể phê duyệt được; những điểm cần lưu ý khi phê duyệt dự án (nếu có); hoặc 

- Dự án chưa thể hoặc không thể phê duyệt được; lý do. 

4. Kết luận và kiến nghị khác. 

 

PHỤ LỤC 2 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ... 

V/v đề nghị thẩm định báo cáo đánh 
giá môi trường chiến lược của Dự án “ 

…(2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

Kính gửi: … (3) … 

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) … 

Dự án (văn bản chiến lược/quy hoạch/kế hoạch) sẽ do … (4) … phê duyệt. 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: 

- 09 (chín) bản dự thảo văn bản chiến lược/quy hoạch/kế hoạch; 

- 09 (chín) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án bằng tiếng Việt. 

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì 
sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Đề nghị … (3) … thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho Dự án. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (5) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 

(2) Tên đầy đủ của dự án; 

(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định; 
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(4) Cơ quan phê duyệt dự án chiến lược, kế hoạch, quy hoạch; 

(5) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. 

 

PHỤ LỤC 3 

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

 

… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) … 

… (tên cơ quan chủ dự án) … 

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

của DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC/QUY HOẠCH/KẾ HOẠCH 

« … » 

 

 

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*) 

(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Địa danh), tháng … năm 200 … 

 

 

Ghi chú: (*) chỉ thề hiện ở trang phụ bìa 

 

PHỤ LỤC 4 

CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án: 

- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án đầu tư, trong đó nêu rõ là loại dự án mới, dự án bổ 
sung, dự án mở rộng, dự án nâng cấp hay dự án loại khác. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án). 

- Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
thẩm định và phê duyệt (nêu rõ hiện trạng của các quy hoạch phát triển có liên quan đến dự án: đã 
được phê duyệt thì nêu đầy đủ tên gọi của quyết định phê duyệt hoặc đang trong giai đoạn xây dựng 
để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt). 

- Nêu rõ dự án có nằm trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất hay 
không? Nếu có thì nêu đầy đủ tên gọi và đính kèm bản sao các văn bản sau vào Phụ lục của báo cáo 
đánh giá tác động môi trường: 

+ Quyết định phê duyệt (nếu có) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng của khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất do cơ quan có 
thẩm quyền cấp; 

+ Văn bản xác nhận (nếu có) đã thực hiện/hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của 
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với 
trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được phê duyệt sau ngày 01 tháng 7 năm 2006). 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐTM): 

- Liệt kê các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập báo 
cáo ĐTM của dự án, trong đó nêu đầy đủ, chính xác mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành 
của từng văn bản. 

- Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng bao gồm các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam; 
tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành; các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác 
được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

- Liệt kê các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường (tên gọi, 
xuất xứ thời gian, tác giả, nơi phát hành của tài liệu, dữ liệu), bao gồm: 

+ Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo; 

+ Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập. 

3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM: 

Liệt lê đầy đủ các phương pháp đã sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM, bao 
gồm các phương pháp ĐTM, các phương pháp điều tra, khảo sát, nghiên cứu, thí nghiệm và các 
phương pháp khác. 

4. Tổ chức thực hiện ĐTM: 

- Nêu tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án, trong đó chỉ rõ việc 
có thuê hay không thuê dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM. Trường hợp có thuê dịch vụ tư vấn, nêu rõ 
tên cơ quan cung cấp dịch vụ; họ và tên người đứng đầu cơ quan cung cấp dịch vụ; địa chỉ liên hệ 
của cơ quan cung cấp dịch vụ; 

- Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án (bao gồm các thành viên của 
chủ dự án và các thành viên của cơ quan tư vấn, nêu rõ học vị, chuyên ngành đào tạo của từng thành 
viên). 

Chương 1. 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Tên dự án: 

Nêu chính xác như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu 
tương đương của dự án. 

1.2. Chủ dự án: 

Nêu đầy đủ: tên của cơ quan chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với cơ quan chủ dự án; họ tên 
và chức danh của người đứng đầu cơ quan chủ dự án. 
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1.3. Vị trí địa lý của dự án; 

Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới …) của địa điểm thực 
hiện dự án trong mối tương quan với các đối tượng tự nhiên (hệ thống đường giao thông; hệ thống 
sông suối; ao hồ và các vực nước khác; hệ thống đồi núi …), các đối tượng kinh tế - xã hội (khu dân 
cư, khu đô thị, các đối tượng sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, các công trình văn hóa – tôn giáo, các 
di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể 
hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng. 

1.4. Nội dung chủ yếu của dự án: 

- Liệt kê đầy đủ, mô tả chi tiết về khối lượng và quy mô (không gian và thời gian) của tất cả các hạng 
mục công trình cần triển khai trong quá trình thực hiện dự án, kèm theo một sơ đồ, bản vẽ mặt bằng 
tổng thể bố trí tất cả các hạng mục công trình hoặc các sơ đồ, bản vẽ riêng lẻ cho từng hạng mục 
công trình. Các công trình được phân thành 2 loại sau: 

+ Các công trình chính: công trình phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án; 

+ Các công trình phụ trợ: công trình hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động của công trình chính, như: giao 
thông vận tải, bưu chính viễn thông, cung cấp điện, cung cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, 
di dân tái định cư, cây xanh phòng hộ môi trường, trạm xử lý nước thải, nơi xử lý hoặc trạm tập kết 
chất thải rắn (nếu có) và các công trình khác. 

- Mô tả chi tiết, cụ thể về công nghệ thi công, công nghệ sản xuất, công nghệ vận hành từng hạng 
mục công trình của dự án, kèm theo sơ đồ minh họa. Trên các sơ đồ minh họa này phải chỉ rõ các 
yếu tố môi trường có khả năng phát sinh, như: nguồn chất thải và các yếu tố gây tác động khác (nếu 
có). 

- Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị cần có của dự án kèm theo chỉ dẫn về nước sản xuất, năm 
sản xuất và hiện trạng mới hay cũ, còn bao nhiêu phần trăm (nếu có) 

- Liệt kê đầy đủ thành phần và tính chất của các loại nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng 
loại sản phẩm (đầu ra) của dự án kèm theo chỉ dẫn về tên thương hiệu và công thức hóa học (nếu 
có). 

- Mô tả chi tiết về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình của dự án từ khi bắt đầu cho đến khi 
hoàn thành và đi vào vận hành chính thức. 

- Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, trong đó, chỉ rõ mức đầu tư cho hoạt động bảo vệ 
môi trường của dự án. 

- Tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 

Chương 2. 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường: 

- Điều kiện về địa lý, địa chất: chỉ đề cập và mô tả những đối tượng, hiện tượng, quá trình bị tác động 
bởi dự án (đối với dự án có làm thay đổi các yếu tố địa lý, cảnh quan; dự án khai thác khoáng sản và 
dự án liên quan đến các công trình ngầm thì phải mô tả một cách chi tiết); chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ 
liệu tham khảo, sử dụng. 

- Điều kiện về khí tượng – thủy văn/hải văn: 

- Điều kiện khí tượng: trình bày rõ các đặc trưng khí tượng có liên quan đến dự án (nhiệt độ không 
khí, độ ẩm, vận tốc gió, hướng gió, tần suất gió, nắng và bức xạ, lượng mưa, bão và các điều kiện về 
khí tượng dị thường khác); chỉ rõ độ dài chuỗi số liệu; nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng; 

- Điều kiện thủy văn/hải sản: trình bày rõ các đặc trưng thủy văn/hải văn có liên quan đến dự án (mực 
nước, lưu lượng, tốc độ dòng chảy và các điều kiện về thủy văn/hải văn khác); chỉ rõ độ dài chuỗi số 
liệu; nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên: chỉ đề cập và mô tả những thành phần môi trường bị 
tác động trực tiếp bởi dự án, như: môi trường không khí tiếp nhập trực tiếp nguồn khí thải của dự án 
(lưu ý hơn đến những vùng bị ảnh hưởng theo các hướng gió chủ đạo), nguồn nước tiếp nhận trực 
tiếp nước thải của dự án, đất, trầm tích và hệ sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chất thải và các 
yếu tố khác của dự án. 

Đối với môi trường không khí, nước, đất và trầm tích đòi hỏi như sau: 

+ Chỉ dẫn rõ ràng các số liệu đo đạc, phân tích tại thời điểm tiến hành ĐTM về chất lượng môi trường 
(lưu ý: các điểm đo đạc, lấy mẫu phải có mã số, có chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, đồng thời, phải 
được thể hiện bằng các biểu, bảng rõ ràng và được minh họa bằng sơ đồ bố trí các điểm trên nền 
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bản đồ khu vực. Các điểm đo đạc, lấy mẫu ít nhất phải là các điểm bị tác động trực tiếp bởi dự án. 
Việc đo đạc, phân tích phải tuân thủ quy trình, quy phạm quan trắc, phân tích môi trường; kết quả 
quan trắc, phân tích môi trường phải được hoàn thiện và được xác nhận của các đơn vị có chức năng 
theo quy định của pháp luật); 

- Nhận xét về mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất và trầm tích so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường. Nhận định về nguyên nhân, nguồn gốc ô nhiễm. Trong trường hợp có đủ cơ sở dữ liệu về 
môi trường, đánh giá sơ bộ về sức chịu tải của môi trường ở khu vực dự án theo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường. 

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội: 

- Điều kiện về kinh tế: chỉ đề cập đến những hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông 
vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác) trong khu vực dự án và vùng kế 
cận bị tác động bởi dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

- Điều kiện về xã hội: Chỉ đề cập đến những các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di 
tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị và các công trình liên quan khác trong vùng dự án và các vùng kế 
cận bị tác động bởi dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng. 

Chương 3. 

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động 

- Việc đánh giá tác động của dự án môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội được thực hiện theo từng 
giai đoạn (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) của dự án và phải được cụ thể hóa cho từng nguồn gây 
tác động, đến từng đối tượng bị tác động. Mỗi tác động đều phải được đánh giá một cách cụ thể, chi 
tiết về mức độ, về quy mô không gian và thời gian (đánh giá một cách định tính, định lượng, chi tiết và 
cụ thể cho dự án đó, không đánh giá một cách chung chung) và so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, quy định hiện hành. Trong đó: 

+ Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: tất cả các nguồn có khả năng phát sinh các loại chất 
thải rắn, lỏng, khí cũng như các loại chất thải khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án; 

+ Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: tất cả các nguồn gây tác động không liên quan 
đến chất thải, như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng 
lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm 
nhập phèn; biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học và các 
nguồn gây tác động khác; 

+ Đối tượng bị tác động: tất cả các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, 
di tích lịch sử và các đối tượng khác trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi từng nguồn 
gây tác động liên quan đến chất thải, từng nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong 
các giai đoạn của dự án (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) và bởi các rủi ro, sự cố môi trường trong 
quá trình xây dựng và vận hành của dự án. 

- Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra: chỉ đề cập đến những rủi ro, sự cố có thể 
xảy ra bởi dự án trong quá trình xây dựng và vận hành của dự án. 

3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá: 

Nhận xét khách quan về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá về các tác động môi trường, các 
rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra khi triển khai dự án và khi không triển khai dự án. Đối với 
những vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do khách quan và các lý do chủ quan 
(như thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; số liệu, dữ liệu tự tạo lập chưa có 
đủ độ chính xác, tin cậy; thiếu hoặc độ tin cậy của phương pháp đánh giá có hạn; trình độ chuyên 
môn của đội ngũ cán bộ về ĐTM có hạn; các nguyên nhân khác). 

Chương 4. 

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ 
MÔI TRƯỜNG 

Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường phải được thể hiện 
đối với từng giai đoạn (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) của dự án, từng đối tượng bị tác động như 
đã nêu trong mục 3.1 và phải là các biện pháp cụ thể, có tính khả thi sẽ được áp dụng trong suốt quá 
trình thực hiện dự án. 

4.1. Đối với các tác động xấu: 
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- Mỗi loại tác động xấu đến các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội đã xác định đều phải có kèm 
theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, có lý giải rõ ràng về ưu điểm, nhược điểm, mức độ khả thi, hiệu 
suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp việc triển khai các biện pháp giảm thiểu của dự án liên quan 
đến nhiều cơ quan, tổ chức, phải kiến nghị cụ thể tên các cơ quan, tổ chức đó và đề xuất phương án 
phối hợp cùng giải quyết. 

- Phải chứng minh được rằng, sau khi áp dụng biện pháp giảm thiểu, các tác động xấu sẽ được giảm 
đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp 
bất khả kháng, phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải 
quyết, quyết định. 

4.2. Đối với sự cố môi trường: 

Đề xuất một phương án chung về phòng ngừa và ứng phó sự cố, trong đó nêu rõ: 

- Nội dung, biện pháp mà chủ dự án chủ động thực hiện trong khả năng của mình; nhận xét, đánh giá 
về tính khả thi và hiệu quả; 

- Nội dung, biện pháp cần phải có sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan nhà nước và các đối tác khác; 

- Những vấn đề bất khả kháng và kiến nghị hướng xử lý. 

Chương 5. 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường: 

Đề ra một chương trình nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây 
dựng các công trình của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành. Chương trình quản lý môi 
trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các chương 1, 3, 4 dưới dạng bảng, bao gồm các 
thông tin về: các hoạt động của dự án trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành; các tác động 
môi trường; các biện pháp giảm thiểu tác động có hại (các công trình xử lý và quản lý chất thải kèm 
theo chỉ dẫn cụ thể về chủng loại và đặc tính kỹ thuật; công trình xử lý môi trường đối với các yếu tố 
khác ngoài chất thải; các biện pháp phòng chống sự cố môi trường; các biện pháp phục hồi môi 
trường nếu có; chương trình giáo dục, đào tạo về môi trường và các biện pháp giảm thiểu các tác 
động có hại khác); kinh phí thực hiện; thời gian biểu thực hiện và hoàn thành; cơ quan thực hiện và 
cơ quan giám sát thực hiện chương trình quản lý môi trường. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường: 

Đề ra chương trình nhằm giám sát các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng và 
vận hành của dự án: 

5.2.1. Giám sát chất thải: đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số 
ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với 
tần suất tối thiểu 03 (ba) tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với 
chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành. 

Đối với các dự án phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở 
mức độ cao, phải có phương án thiết kế và lắp đặt các thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên 
tục các thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải để cơ quan thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường xem xét, quyết định. 

5.2.2. Giám sát môi trường xung quanh: chỉ giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án 
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam trong trường hợp tại khu vực thực hiện 
dự án không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nước, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) 
tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ 
theo quy chuẩn hiện hành. 

5.2.3. Giám sát khác: chỉ phải giám sát các yếu tố: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ 
suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước 
ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động tới các đối tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội 
khác (nếu có) với tần suất phù hợp nhằm theo dõi được sự biến đổi theo không gian và thời gian của 
các yếu tố này. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ 
theo quy chuẩn hiện hành. 

Chương 6. 

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

6.2. Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. 
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(Các điểm 6.1 và 6.2 này được thể hiện theo yêu cầu nêu tại mục 2 Phần III của Thông tư này). 

6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án trước các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã: 

Đối với từng nội dung ý kiến, yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp 
xã, chủ dự án cần nêu rõ quan điểm của mình đồng ý hay không đồng ý; trường hợp đồng ý thì cần 
nêu rõ các cam kết của chủ dự án để đáp ứng ý kiến, yêu cầu này được trình bày ở nội dung 
(chương, mục) nào của báo cáo; trường hợp không đồng ý thì cần nêu rõ lý do tại sao. 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận: 

Phải có kết luận về những vấn đề, như: đã nhận dạng và đánh giá được hết những tác động chưa, 
những vấn đề gì còn chưa dự báo được; đánh giá tổng quát về mức độ, quy mô của những tác động 
đã xác định; mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác động xấu và phòng chống, ứng phó các 
sự cố, rủi ro môi trường; những tác động tiêu cực nào không thể có biện pháp giảm thiểu vì vượt quá 
khả năng cho phép của chủ dự án và nêu rõ lý do. 

2. Kiến nghị: 

Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết những vấn đề vượt khả năng giải quyết 
của dự án. 

3. Cam kết: 

Các cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát 
môi trường như đã nêu trong Chương 5 (bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà 
dự án bắt buộc phải áp dụng); thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.3 Chương 
6 của báo cáo ĐTM; tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai 
đoạn của dự án, gồm: 

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các 
giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức; 

- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ khi 
dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án; 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường 
xảy ra do triển khai dự án; 

- Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi dự án kết 
thúc vận hành. 

PHỤ LỤC 

Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường các loại tài liệu sau đây: 

- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến dự án; 

- Các sơ đồ (bản vẽ, bản đồ) khác liên quan đến dự án nhưng chưa được thể hiện trong các chương 
trình của báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Các phiếu kết quả phân tích các thành phần môi trường (không khí, tiếng ồn, nước, đất, trầm tích, 
tài nguyên sinh học ….) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của Thủ trưởng cơ quan phân tích và 
đóng dấu; 

- Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng và các phiếu điều tra xã hội học (nếu có); 

- Các hình ảnh liên quan đến khu vực dự án (nếu có); 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

 

PHỤ LỤC 5 

MẪU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ TRẢ LỜI CHỦ 
DỰ ÁN VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 

kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

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

Số: ... 

V/v ý kiến cộng đồng đối với báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “ …(2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

Kính gửi: … (3) … 

… (1) … nhận được Công văn số … ngày … tháng … năm … của … (3) … thông báo về các hạng 
mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”. 
Trên cơ sở nghiên cứu bản thông báo này, các tài liệu liên quan (và tổng hợp ý kiến đối thoại nếu có 
giữa Chủ dự án và các bên có liên quan trên địa bàn xã … (4) …), chúng tôi có ý kiến như sau: 

1. Ý kiến về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội: (nêu rõ ý kiến 
đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong bản thông báo nêu trên 
của Chủ dự án; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý). 

2. Ý kiến về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên 
và kinh tế - xã hội: (nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày 
trong bản thông báo nêu trên của Chủ dự án; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề 
cụ thể không đồng ý). 

3. Kiến nghị đối với Chủ dự án: (nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với Chủ dự án 
liên quan đến việc cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động xấu về môi 
trường của Dự án và các kiến nghị khác có liên quan đến Dự án nếu có). 

Trên đây là ý kiến của … (1) …, gửi … (3) … để tổng hợp và xử lý./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu … 

… (5) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên của Ủy ban nhân dân hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) 
Tên cơ quan chủ dự án; (4) Tên của xã nơi triển khai dự án; (5) Thủ trưởng – người thay mặt Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc người thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. 

 

PHỤ LỤC 6 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ...  

V/v thẩm định và phê duyệt báo cáo 
ĐTM của Dự án “ …(2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

Kính gửi: … (3) … 

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) …: 

Dự án (báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án) 
sẽ do … (4) … phê duyệt. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: …; 

- Địa chỉ liên hệ: …; 
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- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau: 

- 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của 
Dự án; 

- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. 

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết 
rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của 
Việt Nam và theo quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, các quy định được trích lục và sử dụng là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp 
dụng. 

Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (5) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định 
hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công 
nghệ cao, khu chế xuất); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; (5) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, 
doanh nghiệp chủ dự án; 

 

PHỤ LỤC 7 

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

 

… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) … 

… (tên cơ quan chủ dự án) … 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

của DỰ ÁN “…” 
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CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*) 
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, 

đóng dấu) 

CƠ QUAN TƯ VẤN (*) 
(nếu có) 

(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, 
đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Địa danh), tháng … năm 200 … 

 

 

Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa. 

 

PHỤ LỤC 8 

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số:... (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” 

… (3) … 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo 
vệ môi trường; 

Căn cứ … (4) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; 

Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường …; 

Theo đề nghị của … (5) … (hoặc Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 
án “ … (2) … ” họp ngày … tháng … năm … tại …); 

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” đã được chỉnh sửa bổ 
sung kèm theo Văn bản giải trình số … ngày … tháng … năm … của … (6) …; 
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Theo đề nghị của Ông (Bà) … (7) …, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” của ... (6) 
… (sau đây gọi là Chủ dự án). 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây: 

1. … 

2. … 

3. … 

Điều 3. Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của 
báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu của Quyết định này theo 
quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư …/200…/TT-
BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 
tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 

Điều 4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 và 
Điều 3 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm 
soát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án. 

Điều 5. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của báo cáo 
đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực 
hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của … (1) … 

Điều 6. Ủy nhiệm … (8) … thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi 
trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu nêu tại Điều 2 
của Quyết định này. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ dự án; 

-  

- Lưu … 

… (3) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án; 
(2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu tư cơ quan cấp quyết định phê duyệt 
báo cáo ĐTM của dự án; (4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của … (1) …; (5) Tên tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có); (6) Tên cơ quan, doanh nghiệp 
chủ dự án; (7) Thủ trưởng cơ quan thường trực hội đồng thẩm định; (8) Cơ quan được giao trách 
nhiệm kiểm tra, giám sát sau khi phê duyệt; (*) Tên đầy đủ của văn bản của cấp có thẩm quyền ủy 
quyền cho … (1) … thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất. 

 

PHỤ LỤC 9 

MẪU XÁC NHẬN ĐÃ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG; ĐÃ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

9a. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường  

… (1) … xác nhận: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 
“…(2) …” được phê duyệt tại Quyết định số … ngày … tháng … năm … 
của … (3) … 
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 (Địa danh), ngày … tháng … năm … 
Thủ trưởng cơ quan xác nhận  

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
 

9b. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung  

… (1) … xác nhận: Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của 
Dự án “…(2) …” được phê duyệt tại Quyết định số … ngày … tháng … 
năm … của … (3) … 

 (Địa danh), ngày … tháng … năm … 
Thủ trưởng cơ quan xác nhận  

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
 

9c. Đối với bản cam kết bảo vệ môi trường   

… (1) … xác nhận: Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “…(2) …” 
được cấp Giấy xác nhận đăng ký số … ngày … tháng … năm … của … 
(3) … 

 (Địa danh), ngày … tháng … năm … 
Thủ trưởng cơ quan xác nhận  

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
 

9d. Đối với bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung   

… (1) … xác nhận: Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án 
“…(2) …” được cấp Giấy xác nhận đăng ký số … ngày … tháng … năm 
… của … (3) … 

 (Địa danh), ngày … tháng … năm … 
Thủ trưởng cơ quan xác nhận  

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
 

Ghi chú: (1) Cơ quan có thẩm quyền hoặc được ủy quyền xác nhận; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) 
Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký bản 
cam kết bảo vệ môi trường. 

 

PHỤ LỤC 10 

CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ 
SUNG  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 

kết bảo vệ môi trường) 

1. Tên dự án: 

Nêu đúng như tên trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp quyết định phê duyệt 
trước đó. Trong trường hợp đã được đổi tên khác thì nêu cả tên cũ, tên mới và thuyết minh rõ về quá 
trình, tính pháp lý của việc đổi tên này. 

2. Chủ dự án: 

Nêu đầy đủ: tên, địa chỉ và phương tiện liên hệ với cơ quan, doanh nghiệp là chủ dự án; họ tên và 
chức danh của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án tại thời điểm lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường bổ sung. 

3. Vị trí địa lý của dự án (tại thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung): 

Chỉ mô tả lại vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án theo quy định như đối với báo cáo đánh giá tác 
động môi trường trước đó của dự án khi có sự thay đổi của các đối tượng tự nhiên, các đối tượng về 
kinh tế - xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án, 
kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng. 

4. Những thay đổi về nội dung của dự án: 

Mô tả chi tiết, rõ ràng về những thay đổi sau đây cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường bổ sung (trường hợp có thay đổi): 

4.1. Thay đổi về địa điểm thực hiện; 

4.2. Thay đổi về quy mô, công suất thiết kế; 
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4.3. Thay đổi về công nghệ sản xuất; 

4.4. Thay đổi về nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất; 

4.5. Thay đổi khác. 

5. Thay đổi về hiện trạng môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế, xã hội của vùng thực hiện 
dự án (cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung). 

6. Thay đổi về tác động môi trường và những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự 
án. 

7. Thay đổi về chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án. 

8. Thay đổi khác (cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung). 

9. Kết luận. 

 

PHỤ LỤC 11 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ... 

V/v đề nghị thẩm định và phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường 

bổ sung của Dự án “ …(2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

Kính gửi: … (3) … 

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “ … (2) … ” 

- Địa điểm thực hiện Dự án: … 

- Địa chỉ liên hệ: … 

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: 

- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh/dự án đầu tư điều chỉnh hoặc 
tài liệu tương đương của Dự án; 

- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bằng tiếng Việt. 

- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao (được chứng thực theo 
quy định của pháp luật) của Quyết định số …/… ngày … tháng … năm … của … (4) … về việc phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (5) … ” 

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì 
sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ 
sung cho Dự án. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (6) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; 
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(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung; 

(4) Cơ quan đã ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; 

(5) Tên dự án đã được cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; 

(6) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. 

 

PHỤ LỤC 12 

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

 

… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) … 

… (tên cơ quan chủ dự án) … 

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 

của DỰ ÁN “…” 

 

 

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*) 
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, 

đóng dấu) 

CƠ QUAN TƯ VẤN (*) 
(nếu có) 

(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, 
đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Địa danh), tháng … năm 200 … 

 

 

Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa. 

 

PHỤ LỤC 13 
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MẪU BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 

BẢN NHẬN XÉT 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 

1. Họ và tên người nhận xét: ... 

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: … 

3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại, Fax, Email): … 

4. Tên Dự án: “…” 

5. Nhận xét về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 

5.1. Những nội dung đạt yêu cầu (nêu cụ thể từng nội dung): … 

5.2. Những nội dung cần chỉnh sửa (nêu cụ thể từng nội dung): … 

5.3. Những nội dung cần bổ sung (nêu cụ thể từng nội dung): … 

5.4. Những nhận xét khác: … 

6. Kết luận và đánh giá (nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường bổ sung, lý do): … 

 

 (Địa danh nơi viết nhận xét), ngày … tháng … năm  
Người nhận xét 
(Ký và ghi họ tên) 

 

PHỤ LỤC 14 

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “ … (2) … ” 

… (3) … 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo 
vệ môi trường; 

Căn cứ … (4) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; 
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Căn cứ … (*) … về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường …; 

Xét Công văn số...... ngày … tháng … năm …  của … (5) … về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …”; 

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án  “… (2) …” đã được chỉnh 
sửa bổ sung kèm theo Văn bản giải trình số … ngày … tháng … năm … của … (5) …; 

Theo đề nghị của Ông (Bà) … (6) …, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Dự án “ … (2) … ” 
của (5) … (sau đây gọi là Chủ dự án). 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường bổ sung và những yêu cầu bắt buộc sau đây: 

1. … 

2. … 

3. … 

Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án, những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 
của Quyết định này và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số … 
(7) … ngày … tháng … năm … của … (8) … là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án. 

Điều 4. Quyết định này có giá trị đi kèm với Quyết định số … (7) … ngày … tháng … năm … của … 
(8) … và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ dự án; 

-  

- Lưu … 

… (3) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung của 
dự án;  

(2) Tên đầy đủ của dự án;  

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung của 
dự án;  

(4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) 
…;  

(5) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;  

(6) Thủ trưởng cơ quan thường trực hội đồng thẩm định;  

(7) Ký, mã hiệu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó; 

(8) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước 
đó. 

(*) Tên đầy đủ của văn bản của cấp có thẩm quyền ủy quyền cho … (1) … thẩm định và phê duyệt 
báo cáo ĐTM của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất. 

 

PHỤ LỤC 15 

MẪU VĂN BẢN BÁO CÁO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN VỀ NỘI 
DUNG QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 

kết bảo vệ môi trường) 
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… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ...  

V/v báo cáo về nội dung của Quyết 
định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án “ …(2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

Kính gửi: … (3) … 

Thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, … (1) … xin báo cáo quý Ủy 
ban về việc Dự án “… (2) …” của chúng tôi đã được … (4) … cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (xin gửi kèm theo đây bản sao của Quyết định này). 

… (1) … báo cáo để quý Ủy ban biết và mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của quý 
Ủy ban trong quá trình triển khai Dự án./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (5) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;  

(2) Tên đầy đủ của dự án; 

(3) Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 

(5) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. 
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MẪU BẢN TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Tên Dự án: (đúng như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài 
liệu tương đương của Dự án) 

1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail 
…). 

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Chỉ rõ vị trí địa lý (tọa độ, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ, bản đồ (nếu có) 
minh họa, chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông …), các đối tượng về 
kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn 
giáo, di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực Dự án. 

III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất  

IV. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

4.1. Các loại chất thải phát sinh: 
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4.1.1. Khí thải: … 

4.1.2. Nước thải: … 

4.1.3. Chất thải rắn: … 

4.1.4. Chất thải khác: … 

(Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đầy đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh 
trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần). 

4.2. Các tác động khác: 

Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, 
bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; 
xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự 
biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác. 

V. BIỆN PHÁP GIẢM THIẾU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 

Nêu tóm tắt tất cả các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. Trong đó, cần chỉ rõ 
công nghệ, thiết bị và công trình xử lý chất thải, mức độ xử lý theo các thông số đặc trưng của chất 
thải so với tiêu chuẩn quy định và các biện pháp khác về bảo vệ môi trường kèm theo sơ đồ (bản vẽ) 
tổng mặt bằng của dự án với các hạng mục công trình chính, các công trình xử lý và quản lý chất thải, 
các công trình bảo vệ môi trường đối với các yếu tố khác ngoài chất thải (thể hiện rõ vị trí các điểm 
đấu nối hạ tầng cơ sở, kể cả các công trình xử lý và quản lý chất thải của dự án với hệ thống hạ tầng 
cơ sở, các đối tượng tự nhiên bên ngoài hàng rào khu vực dự án kèm theo chú giải rõ ràng và tọa độ 
theo quy chuẩn hiện hành của các vị trí này). 

VI. CAM KẾT THỰC HIỆN 

Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu các tác động khác nêu trong báo 
cáo đánh giá tác động môi trường; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
hiện hành; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của 
pháp luật Việt Nam và cam kết thực hiện các yêu cầu khác của cộng đồng (nếu có). 

 

 Chủ dự án  
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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MẪU BÁO CÁO VỀ KẾ HOẠCH XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số:... (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

Kính gửi: … (3) … 

KẾ HOẠCH XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
của Dự án “… (2) …” 

1. Địa điểm thực hiện Dự án: … 

2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

3. Tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện xây lắp các công trình: … 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …; Fax: ….; E-mail: … 

4. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường (nêu chi tiết tiến độ thực hiện; thời gian 
hoàn thành kèm theo thiết kế chi tiết của công trình): 
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4.1. Các công trình xử lý nước thải: …  

4.2. Các công trình xử lý khí thải: … 

4.3. Các công trình xử lý chất thải rắn: … 

4.4. Các công trình xử lý và bảo vệ môi trường khác: …  

5. Đề xuất, kiến nghị về việc điều chỉnh, thay đổi nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê 
duyệt (nếu có, nêu rõ cụ thể những nội dung điều chỉnh, thay đổi; phân tích, đánh giá khả năng đáp 
ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của sự điều chỉnh, thay đổi này). 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (4) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;  (2) Tên đầy đủ của dự án; 

(3) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. 
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MẪU THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 

kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

Kính gửi: … (3) … 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 

của Dự án “… (2) …” 

1. Địa điểm thực hiện Dự án: … 

2. Tên cơ quan, Chủ dự án: … 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

3. Tên cơ quan được thuê thực hiện đo đạc, phân tích về môi trường: (trường hợp có thuê) … 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …; Fax: ….; E-mail: … 

4. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm: 

Đưa ra danh mục các công trình xử lý và bảo vệ môi trường của dự án phải hoàn thành trước khi dự 
án đi vào vận hành chính thức kèm theo thời gian biểu dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm. 

5. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích về môi trường: 

- Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích: …  

- Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích: … 
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- Vị trí các điểm đo đạc, lấy mẫu (sơ đồ kèm theo phải chỉ rõ các vị trí này với chú giải rõ ràng và tọa 
độ theo quy chuẩn hiện hành): … 

- Số lần đo đạc, lấy mẫu và phân tích: …  

- Thông số đo đạc, lấy mẫu và phân tích: … 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (4) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Tên cơ quan cấp quyết định 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; (4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp 
chủ dự án. 

 

PHỤ LỤC 19 

MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA 
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI 

VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

Kính gửi: … (3) … 

BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT 
ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO 

VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 
của Dự án “… (2) …” 

1. Địa điểm thực hiện Dự án: 

2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

3. Tên cơ quan được thuê đo đạc, phân tích về môi trường: (nếu có) 

Địa chỉ liên hệ: … 

Điện thoại: …; Fax: ….; E-mail: … 

4. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu. 

5. Thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng. 

6. Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý về môi trường: 

Chỉ vận hành thử nghiệm tất cả các công trình xử lý môi trường với quy mô, công suất như đã cam 
kết hoàn thành trước khi dự án đi vào vận hành chính thức trong Chương trình quản lý môi trường 
của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: 

6.1. Công trình xử lý chất thải khí (trình bày theo mẫu bảng dưới đây): 

6.2. Công trình xử lý chất thải lỏng (trình bày theo mẫu bảng dưới đây): 
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Lần đo đạc, lấy mẫu 
phân tích (**); 

Tiêu chuẩn/Quy 
chuẩn đối chiếu 

Lưu lượng thải  
(Đơn vị tính) 

Hàm lượng thải đối với những thông số ô 
nhiễm đặc trưng (*) cho Dự án 

Thông số A 
(Đơn vị tính) 

Thông số B 
(Đơn vị tính) 

v.v… 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Lần 1     

Lần 2     

Lần 3     

TCVN/QCVN ………     

Ghi chú: 

(*) Thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án là những thông số ô nhiễm do dự án trực tiếp hoặc gián 
tiếp tạo ra. 

(**) Số lần đo đạc, lấy mẫu tối thiểu là 03 (ba) lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong điều 
kiện hoạt động bình thường để bảo đảm xem xét, đánh giá về tính đại diện và ổn định của chất thải. 

6.4. Công trình xử lý chất thải rắn: 

(Trình bày dựa theo các quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn 
nguy hại) 

6.4. Các công trình xử lý môi trường khác (nếu có): 

7. Kết quả thực hiện các nội dung khác về bảo vệ môi trường: 

(Kết quả được trình bày dựa theo những nội dung về bảo vệ môi trường đã cam kết trong báo cáo và 
các yêu cầu kèm theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) 

8. Cam kết: 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (4) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;  

(2) Tên đầy đủ của dự án;  

(3) Tên cơ quan cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;  

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. 

 

PHỤ LỤC 20 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VỀ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ 
YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

https://moitruongcaogiaquy.vn/
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Số: ...  

V/v đề nghị xác nhận việc đã thực hiện 
các nội dung của báo cáo và yêu cầu 

của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

Kính gửi: … (3) … 

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …” 

- Địa điểm thực hiện Dự án: …; 

- Địa chỉ liên hệ: …; 

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ gồm: 

- 03 (ba) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi Dự án đi vào vận hành chính thức 
(trường hợp dự án nằm trên diện tích đất từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, gửi 
thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm) 

- 01 (một) hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường; 

- 01 (một) bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan. 

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu 
trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Đề nghị quý … (3) … kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của 
Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (4) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án;  

(3) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;  

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. 

 

PHỤ LỤC 21 

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO 
CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết 
định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” trước khi đi vào 

vận hành chính thức  

… (3) … 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo 
vệ môi trường; 

Căn cứ … (4) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; 

Căn cứ … (*) … về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường …; 

Căn cứ Quyết định số..... ngày … tháng … năm …  của … (5) … về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của Dự án “… (2) …”; 

Xét đề nghị của … (6) … tại Văn bản số .... ngày … tháng … năm về việc xác nhận việc hoàn thành 
các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường của Dự 
án  “… (2) …”  trước khi đi vào vận hành chính thức; 

Theo đề nghị của Ông (Bà) … (7) …, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết 
định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” trước khi đi vào vận 
hành chính thức gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông/bà …, Trưởng đoàn; 

2. Ông/bà …, Thư ký; 

3. Ông/bà (ghi tên cụ thể người tham gia hoặc đại diện của cơ quan tham gia Đoàn kiểm tra) …, 
Thành viên. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
của địa phương nơi có Dự án và các cơ quan có liên quan khác tiến hành việc kiểm tra … (theo quy 
định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và những yêu cầu cần thiết khác do cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường quyết định trên cơ sở xem xét 
tình hình thực tế khách quan của từng nơi, từng lúc và từng dự án cụ thể); lập biên bản kiểm tra theo 
quy định. 

Điều 3. Việc kiểm tra phải được hoàn thành trước ngày … tháng … năm … 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông, bà có tên trong Điều 1, Chủ dự án “… (2) 
…” chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

-  

- Lưu … 

… (3) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra;  (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Thủ 
trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ra quyết định; (4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …;  (5) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; (6) Tên của cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (7) Thủ 
trưởng cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra; (*) Tên đầy đủ của văn bản của cấp có thẩm quyền 
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ủy quyền cho … (1) … thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu 
tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất. 

 

PHỤ LỤC 22 

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA 
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN 

ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN 
CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
CỦA DỰ ÁN “…” TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 

Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của Dự án “…” trước khi đi vào vận hành chính thức được thành lập 
theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … đã tiến hành kiểm tra từ ngày … tháng … năm 
… đến ngày … tháng … năm … tại … 

- Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và tất cả các đoàn viên có 
mặt) 

- Đại diện phía Chủ dự án: (Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt) 

- Với sự tham gia của: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của những người có mặt) 

I. Nội dung kiểm tra: (theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và những 
yêu cầu cần thiết khác do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
quyết định dựa theo tình hình thực tế khách quan của từng nơi, từng lúc và từng dự án cụ thể) 

II. Nhận xét, kết luận: 

III. Ý kiến của Chủ dự án: 

Biên bản được lập vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại … và đã đọc kỹ cho những người 
tham dự cùng nghe. 

 

Đại diện phía Dự án  
(Ký, ghi họ tên, chức vụ) 

Trưởng Đoàn kiểm tra  
(Ký, ghi họ tên) 

Đại diện các cơ quan phối hợp kiểm tra  
 (Ký, ghi họ tên) 

Ghi chú: Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện phía chủ dự án ký vào góc trái phía dưới của từng trang 
biên bản (trừ trang cuối). 

 

PHỤ LỤC 23 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA 
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN 

ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

https://moitruongcaogiaquy.vn/


 

Tài liệu được upload bởi công ty môi trường Cao Gia Quý 

 

GIẤY XÁC NHẬN 
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ 

DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN (…) TRƯỚC KHI ĐI VÀO 
VẬN HÀNH CHÍNH THỨC 

… (1) … 

XÁC NHẬN 

Điều 1. Trước khi đi vào vận hành chính thức, … (3) … đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu 
cầu của Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … (4) … về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của Dự án “… (2) …” sau đây: 

- (Liệt kê các nội dung về bảo vệ môi trường đã được hoàn thành) 

- 

Điều 2. Chủ dự án (hoặc cơ quan, cá nhân tiếp quản các công trình của Dự án để vận hành trong 
thực tế) có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu bắt buộc sau đây: 

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo và các yêu cầu của 
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các giai đoạn tiếp theo của Dự án. 

2. Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống bất lợi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến môi trường trong suốt quá trình vận hành Dự án và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước liên quan khác để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký. 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ dự án; 

-  

- Lưu … 

… (3) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

(2) Tên đầy đủ của dự án; 

(3) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 

(4) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan đã cấp quyết định phê duyệt báo đánh giá tác động môi 
trường của dự án; 

(5) Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 
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CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Tên Dự án: (đúng như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/phương án sản xuất – 
kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án) 

1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …  

1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

https://moitruongcaogiaquy.vn/


 

Tài liệu được upload bởi công ty môi trường Cao Gia Quý 

1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail 
…). 

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Mô tả vị trí địa lý (tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo 
sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông …), các đối tượng 
về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, 
tôn giáo, di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án. 

Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này. 

III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy 
móc kèm theo tình trạng của chúng. 

IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 

- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc năm và 
phương thức cung cấp. 

- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất. 

V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

5.1. Các loại chất thải phát sinh 

5.1.1. Khí thải: … 

5.1.2. Nước thải: …  

5.1.3. Chất thải rắn: … 

5.1.4. Chất thải khác: … 

(Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên 
một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần) 

5.2. Các tác động khác: 

Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, 
bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; 
xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến dổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự 
biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác. 

V. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 

6.1. Xử lý chất thải: 

- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp xử lý tương ứng, thuyết minh về mức độ 
khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả 
thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có 
hướng giải quyết, quyết định. 

- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, 
có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng 
được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có 
hướng giải quyết, quyết định. 

6.2. Giảm thiểu các tác động khác: 

Mỗi loại tác động phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về 
mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng 
khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên 
quan có hướng giải quyết, quyết định. 

VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

7.1. Các công trình xử lý môi trường: 

- Liệt kê đầy đủ các công trình xử lý môi trường đối với các chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải khác 
trong khuôn khổ của dự án; kèm theo tiến độ thi công cụ thể cho từng công trình; 

- Các công trình xử lý môi trường phải được làm rõ về chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng cần 
thiết. 
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7.2. Chương trình giám sát môi trường: 

Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho 
chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) 
tháng một lần. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ 
theo quy chuẩn hiện hành. 

VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN 

Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản cam 
kết; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện 
các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

 

 Chủ dự án 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ...  

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam 
kết bảo vệ môi trường của Dự án “… 

(2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

Kính gửi: … (3) … 

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: …; 

- Địa chỉ liên hệ: …; 

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: 

- 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh 
hoặc tài liệu tương đương của Dự án; 

- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt. 

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết 
rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của 
Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và 
đang có hiệu lực áp dụng. 

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam. 

Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của 
Dự án. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

… (4) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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- Lưu … 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án;  

(2) Tên đầy đủ của dự án;  

(3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xác nhận đăng ký; 

(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. 
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MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án) … (nếu có) 

… (tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án) … 

 

 

 

 

BẢN CAM KẾT 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

của DỰ ÁN “…” 

 

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*) 
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, 

đóng dấu) 

CƠ QUAN TƯ VẤN 
LẬP BẢN CAM KẾT (*) 

(nếu có) 
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, 

đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

(Địa danh), tháng … năm 200 … 

 

Ghi chú: (*) chỉ thể hiện ở trang phụ bìa 
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MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ... (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

của Dự án: “… (2) …” 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo 
vệ môi trường; 

Căn cứ … (3) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; 

Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường …, 

Theo đề nghị của Ông (Bà) … (4) …, 

… (1) … XÁC NHẬN 

Điều 1. Chủ dự án là … (5) … đã có Văn bản số … ngày … tháng … năm … đăng ký bản cam kết 
bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung về bảo vệ môi trường 
nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây: 

1. … 

2. … 

3. … 

Điều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án và Giấy xác nhận này là cơ sở để các cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường 
trong suốt quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

Điều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ dự án; 

-  

- Lưu … 

… (6) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan cấp giấy xác nhận; 

(2) Tên đầy đủ của dự án; 

(3) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của … (1) …; 

(4) Người đứng đầu tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan cấp giấy xác 
nhận; 
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(5) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 

(6) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan cấp giấy xác nhận; 

(*) Tên đầy đủ của văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức 
xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, 
khu công nghệ cao, khu chế xuất. 
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CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Tên Dự án: (Đúng như tên trong báo cáo điều chỉnh đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều 
chỉnh/phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án) 

1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: … 

1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail 
…). 

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Chỉ mô tả lại địa điểm thực hiện Dự án theo quy định như đối với bản cam kết bảo vệ môi trường 
trước đó của Dự án khi có sự thay đổi của các đối tượng tự nhiên, các đối tượng về kinh tế - xã hội và 
các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp của Dự án, kèm theo sơ đồ 
vị trí địa lý thể hiện các đối tượng này, có chú giải rõ ràng. 

Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này. 

III. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 

3.1. Những thay đổi về quy mô/công suất sản xuất; công nghiệp sản xuất; liệt kê danh mục các thiết 
bị, máy móc của dự án điều chỉnh kèm theo tình trạng của chúng. 

3.2. Những thay đổi về nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, 
tháng hoặc năm và phương thức cung cấp; nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất. 

IV. THAY ĐỔI VỀ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU 
CỰC CỦA DỰ ÁN (cho đến thời điểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung) 

V. THAY ĐỔI VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
CỦA DỰ ÁN (cho đến thời điểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung) 

VI. THAY ĐỔI KHÁC 

VII. CAM KẾT THỰC HIỆN 

Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động tiêu cực khác nêu trong 
bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện 
hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện 
hành của pháp luật Việt Nam. 

 

 Chủ dự án 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 
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… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ...  

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam 
kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự 

án “… (2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

Kính gửi: … (3) … 

Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: …; 

- Địa chỉ liên hệ: …; 

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: 

- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh/phương án sản xuất – kinh 
doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án; 

- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án bằng tiếng Việt. 

- 01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã xác nhận trước đó kèm theo 01 (một) bản sao 
(được chứng thực theo quy định của pháp luật) của Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường này. 

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết 
rằng: Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của 
Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và 
đang có hiệu lực áp dụng. 

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam. 

Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ 
sung của Dự án. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (4) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Tên cơ quan cấp giấy xác 
nhận; (4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. 
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MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: (Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

https://moitruongcaogiaquy.vn/


 

Tài liệu được upload bởi công ty môi trường Cao Gia Quý 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 

của Dự án: “… (2) …” 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo 
vệ môi trường; 

Căn cứ … (3) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; 

Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường …, 

Theo đề nghị của Ông (Bà) … (4) …, 

… (1) … XÁC NHẬN 

Điều 1. Chủ dự án là … (5) … đã có Văn bản số … ngày … tháng … năm … đăng ký bản cam kết 
bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án “… (2) …”. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung về bảo vệ môi trường 
nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung và những yêu cầu bắt buộc sau đây: 

1. … 

2. … 

3. … 

Điều 3. Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án, những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 của 
Giấy xác nhận này và bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận tại Giấy xác nhận đăng ký bản 
cam kết bảo vệ môi trường số … (6) … ngày … tháng … năm … của … (7) … của Dự án là cơ sở để 
các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt 
động bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

Điều 4. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký và đi kèm Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo 
vệ môi trường số ...(6) … ngày … tháng … năm … của … (7) … của Dự án./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ dự án; 

-  

- Lưu … 

… (8) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan cấp giấy xác nhận; 

(2) Tên đầy đủ của dự án; 

(3) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) 
…; 

(4) Người đứng đầu tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan cấp giấy xác 
nhận; 

(5) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; 

(6) Ký, mã hiệu của giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó của dự án; 

(7) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan đã ký giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
trường trước đó của dự án; 

(8) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan cấp giấy xác nhận; 
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(*) Tên đầy đủ của văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức 
xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, 
khu công nghệ cao, khu chế xuất. 
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 

kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ...  

V/v đề nghị ủy quyền tổ chức xác 
nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 

trường của Dự án “… (2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

Kính gửi: … (3) … 

Chúng tôi là: … (1) …,  

- Địa chỉ liên hệ: …; 

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … 

Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: 

- 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của … (4) …; 

- 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”; 

- 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài 
liệu tương đương của Dự án “… (2) …”. 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án nêu trên 
được gửi kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của … (4) …, chúng tôi tự nhận thấy có 
đủ năng lực để tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này. Do vậy, đề nghị … (3) 
… xem xét, ủy quyền cho chúng tôi tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự 
án. 

Chúng tôi cam kết tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án và gửi báo 
cáo kết quả đến … (3) … theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  

- Lưu … 

… (5) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có 
thẩm quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án; (4) Cơ quan, doanh 
nghiệp chủ dự án; (5) Thủ trưởng – người thay mặt Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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MẪU VĂN BẢN ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỔ CHỨC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ 
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 
kết bảo vệ môi trường) 

… (1) … 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: ...  

V/v ủy quyền xác nhận đăng ký bản 
cam kết bảo vệ môi trường của Dự án 

“… (2) …” 

(Địa danh), ngày…  tháng … năm … 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (3) … 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) 
…” gửi kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân … (3) …, Ủy ban 
nhân dân … (1) … chấp thuận ủy quyền cho quý Ủy ban tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo 
vệ môi trường này. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân … (3) … thực hiện đúng các yêu cầu sau đây: 

1. Tổ chức việc xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) cho Dự án theo đúng 
quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường (Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 
năm 2005; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … 
năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 
tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường). 

2. Sau khi hoàn thành việc xác nhận, gửi hồ sơ đã xác nhận về Ủy ban nhân dân … (1) … và các cơ 
quan liên quan theo quy định tại Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … nêu trên. 

3. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động về bảo vệ môi trường của Dự án theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ dự án; 
-  
- Lưu … 

… (4) … 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Ủy ban nhân dân cấp xã được ủy 
quyền; (4) Thủ trưởng – người thay mặt Ủy ban nhân dân cấp huyện (1). 

 

PHỤ LỤC 33 

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (năm) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 

kết bảo vệ môi trường) 

 

Bảng tổng hợp kết quả 
công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm …  

(Kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của … về việc báo cáo về công tác thẩm định và 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm …) 

Tên Cơ quan báo cáo: …  

- Địa chỉ liên hệ: …  

https://moitruongcaogiaquy.vn/


 

Tài liệu được upload bởi công ty môi trường Cao Gia Quý 

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail …  

 

Số TT 1 2 3 4 5 6 

    4.1 4.2 5.1 5.2  

       

 

NGƯỜI LẬP BẢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan) 

Ghi chú: 

Bảng tổng hợp kết quả nêu trên cần được lập trên nền Microsoft Excel, sử dụng bảng mã chuẩn quốc 
tế Unicode (Time New Roman) tiếng Việt theo các nội dung sau đây: 

Cột 1: Liệt kê tất cả các dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được Cơ quan 
thẩm định trong năm báo cáo và trước đó nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận đã thực hiện các nội 
dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án; 

Cột 2: Địa điểm thực hiện dự án (ghi cụ thể địa danh cấp xã, huyện, tỉnh đối với các dự án nằm ngoài 
khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất; ghi tên khu kinh tế, khu công nghệ 
cao, khu công nghiệp, khu chế xuất đối với các dự án nằm trong các khu này kèm theo địa danh cấp 
huyện, tỉnh); 

Cột 3: Ghi tên Cơ quan đã ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án (nếu 
có); 

Cột 4: Tình trạng phê duyệt báo cáo ĐTM, trong đó tại cột 4.1 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của 
quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án; tại cột 4.2 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của 
quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung của cùng dự án với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 
trước đó (nếu có); 

Cột 5. Tình trạng cấp giấy xác nhận đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định 
phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án, trong đó, tại cột 5.1 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của Giấy 
xác nhận; tại cột 5.2 ghi tên Cơ quan cấp giấy xác nhận; 

Cột 6: Ghi chú những vấn đề khác liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt và sau khi phê duyệt 
báo cáo ĐTM của dự án cho đến khi được cấp giấy xác nhận đã thực hiện các nội dung của báo cáo 
và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án. 

 

PHỤ LỤC 34 

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG (năm) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam 

kết bảo vệ môi trường) 

 

Bảng tổng hợp kết quả 
công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường năm …   

(Kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của … về việc báo cáo về công tác xác nhận 
đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường năm …) 

Tên Cơ quan báo cáo: …  

- Địa chỉ liên hệ: …  

- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail …  

Số TT 1 2 3 4 5 6 

    4.1 4.2   

 

NGƯỜI LẬP BẢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan) 

https://moitruongcaogiaquy.vn/


 

Tài liệu được upload bởi công ty môi trường Cao Gia Quý 

Ghi chú: 

Bảng tổng hợp kết quả nêu trên cần được lập trên nền Microsoft Excel, sử dụng bảng mã chuẩn quốc 
tế Unicode (Time New Roman) tiếng Việt theo các nội dung sau đây: 

Cột 1: Liệt kê tất cả các dự án có bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) đã được Cơ quan cấp 
giấy xác nhận đăng ký trong năm báo cáo; 

Cột 2: Địa điểm thực hiện dự án (ghi cụ thể địa danh cấp xã, huyện, tỉnh đối với các dự án nằm ngoài 
khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất; ghi tên khu kinh tế, khu công nghệ 
cao, khu công nghiệp, khu chế xuất đối với các dự án nằm trong các khu này kèm theo địa danh cấp 
huyện, tỉnh); 

Cột 3: Ghi tên Cơ quan đã ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản CKBVMT của dự án (nếu có) 

Cột 4: Tình trạng xác nhận đăng ký bản CKBVMT của dự án, trong đó tại cột 4.1 ghi đầy đủ số, ngày 
– tháng – năm của giấy xác nhận bản CKBVMT; tại cột 4.2 ghi đầy đủ số, ngày – tháng – năm của 
giấy xác nhận đăng ký bản CKBVMT bổ sung (nếu có); 

Cột 5. Tên Cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký bản CKBVMT của dự án; 

Cột 6: Ghi chú những vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức xác nhận đăng ký bản CKBVMT 
của dự án. 

https://moitruongcaogiaquy.vn/

