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Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

Tiêu chí về môi 

trường để phân 

loại dự án đầu tư 

 

- Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư bao gồm: 

+ Quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

+ Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên 

thiên nhiên; 

+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp 

luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm 

nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở 

lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm 

khác về môi trường. 

- Căn cứ tiêu chí về môi trường quy định tại khoản 1 Điều này, dự án đầu tư được 

phân thành nhóm I, II, III và IV. 

- Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, 

bao gồm: 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; 

dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

Điều 28 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

+ Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô 

trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

+ Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với 

quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

+ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có 

yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

+ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn. 

-  Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, trừ dự án 

quy định tại khoản 3 Điều này, bao gồm: 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường với quy mô, công suất trung bình; 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án 

không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

+ Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với 

quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

+ Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình 

hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; 

+ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường; 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

+ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình. 

- Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, trừ dự án 

quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, bao gồm: 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường với quy mô, công suất nhỏ; 

+ Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh 

chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải. 

-  Dự án đầu tư nhóm IV là dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, 

gồm dự án không thuộc quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này. 

Đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường 

- Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là dự án đầu tư nhóm I 

(nêu trên) quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này. 

- Thời điểm đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn 

nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp 

thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định 

hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư 

công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng 

Điều 29 

Đối tượng phải 

thực hiện đánh 

giá tác động môi 

trường 

 

- Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm: 

+ Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này; 

+ Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật 

này. 

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo 

quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi 

Điều 30 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

trường. 

Đối tượng phải có 

giấy phép môi 

trường 

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra 

môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo 

quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. 

- Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối 

tượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn 

cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường. 

Điều 39 

Công trình 

BVMT và vận 

hành thử nghiệm 

công trình xử lý 

chất thải của dự 

án đầu tư sau khi 

được cấp giấy 

phép môi trường 

- Chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án 

đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công 

trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chủ dự án đầu tư 

phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường theo giấy phép môi trường và quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Đối với dự án đầu tư có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc có nhập 

khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trước khi kết thúc vận hành 

thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án đầu tư phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm 

đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của dự án. Cơ quan cấp giấy 

phép môi trường có trách nhiệm kiểm tra và quyết định việc điều chỉnh loại, khối 

lượng chất thải nguy hại được phép xử lý hoặc khối lượng phế liệu được phép nhập 

Điều 46  



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

khẩu và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Đăng ký môi 

trường 

- Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm: 

+ Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi 

trường; 

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. 

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được miễn đăng ký môi trường bao gồm: 

+ Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh; 

+ Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không 

phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng 

công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa 

phương; 

+ Đối tượng khác. 

Điều 49 

Bảo vệ môi 

trường đối với cơ 

sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ 

 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm sau đây: 

+ Thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trường hợp cơ sở 

hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc 

trong khu đô thị, khu dân cư tập trung đã có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý 

nước thải tập trung, chủ cơ sở phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu 

gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của chủ đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung đó, trừ 

Điều 53 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

trường hợp cơ sở đã được miễn trừ đấu nối nước thải trước ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành; 

+ Cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa thực hiện 

theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 51 và điểm đ khoản 3 Điều 52 của Luật này; 

+ Thu gom, phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải theo quy định của 

Luật này; 

+ Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán 

khí độc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt; 

+ Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 111 và khoản 

2 Điều 112 của Luật này phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào 

tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; phải có hệ thống 

quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc 

tế ISO 14001 được chứng nhận; 

+ Thực hiện quan trắc nước thải, bụi, khí thải theo quy định của Luật này. 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải 

có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư: 

+ Có chất dễ cháy, dễ nổ; 

+ Có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ; 

+ Có chất độc hại đối với người và sinh vật; 

+ Có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con 

người; 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

+ Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nước 

thải, khí thải phải có công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Phân loại, lưu giữ, 

vận chuyển chất 

thải rắn công 

nghiệp thông 

thường 

- Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường có 

trách nhiệm phân loại tại nguồn theo quy định tại khoản 1 Điều này; lưu giữ bảo đảm 

không gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn công nghiệp thông thường không được 

phân loại phải được quản lý như chất thải quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

Điều 81 

Xử lý chất thải 

rắn công nghiệp 

thông thường 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, 

cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho các đối tượng sau đây: 

+ Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây 

dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật; 

+ Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp; 

+ Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có chức năng phù hợp; 

+ Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đã có hợp đồng chuyển 

giao với đối tượng quy định tại các điểm a, b hoặc c khoản này. 

Điều 82 

Khai báo, phân 

loại, thu gom, lưu 

giữ, vận chuyển 

chất thải nguy hại 

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm sau đây: 

- Khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường hoặc nội dung đăng ký môi trường; 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng và không để lẫn với chất thải 

Điều 83 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

không nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường; 

- Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định của 

pháp luật hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở có giấy phép môi trường phù 

hợp để xử lý. 

Xử lý chất thải 

nguy hại 

 

- Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

+ Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về 

xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại; 

+ Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định; 

+ Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định 

của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện 

môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng 

lượng; 

+ Có giấy phép môi trường; 

+ Có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường 

hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; 

+ Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù 

hợp; 

+ Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất 

thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào 

tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả 

xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết 

thúc hoạt động; 

+ Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 của Luật này trong trường 

hợp có hoạt động chôn lấp chất thải. 

Điều 84 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

Trách nhiệm của 

chủ cơ sở thực 

hiện dịch vụ xử lý 

chất thải nguy hại 

 

- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật này. 

- Thu gom, vận chuyển, tiếp nhận, xử lý số lượng, loại chất thải nguy hại theo đúng 

nội dung giấy phép môi trường được cấp. 

- Bảo đảm hệ thống, phương tiện, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định. 

- Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với chất thải nguy 

hại phát sinh từ quá trình hoạt động mà không có khả năng xử lý. 

- Đăng ký với cơ quan cấp phép môi trường theo thẩm quyền để được chấp thuận khi 

có nhu cầu liên kết vận chuyển chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi 

trường của mình cho chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại khác có 

chức năng phù hợp theo quy định của Chính phủ. 

- Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất 

thải nguy hại và hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy 

hại theo quy định. 

- Công khai, cung cấp thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý, 

phương pháp xử lý; thông tin về tên, địa chỉ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được 

thu gom, xử lý và các thông tin về môi trường khác cần phải công khai, cung cấp 

thông tin theo quy định tại Điều 114 của Luật này. 

Điều 85 

 Thu gom, xử lý 

nước thải 

- Đô thị, khu dân cư tập trung mới; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải có hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy 

định. 

- Quản lý nước thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định như 

sau: 

Điều 86 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

+ Nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trang, cụm công nghiệp được thu gom và xử lý sơ bộ trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp theo yêu cầu của chủ đầu tư xây 

dựng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp bảo đảm nước 

thải phải được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

+ Nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu đô thị, khu dân 

cư tập trung, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không kết 

nối được vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải phải được thu gom và xử lý đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

Áp dụng kỹ thuật 

hiện có tốt nhất  

- Chủ dự án đầu tư, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất 

theo lộ trình do Chính phủ quy định; cung cấp thông tin theo yêu cầu để phục vụ xây 

dựng hướng dẫn kỹ thuật áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất. 

Điều 105 

Quan trắc nước 

thải  

 

- Đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gồm: 

+ Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi 

trường; 

+ Dự án đầu tư, cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu 

lượng xả nước thải trung bình trở lên ra môi trường; 

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với 

lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường. 

- Đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ bao gồm: 

+ Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi 

trường; 

Điều 111 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

+ Dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường. 

-  Việc quan trắc nước thải tự động, liên tục phải đáp ứng quy định kỹ thuật về quan 

trắc môi trường. Dữ liệu của hệ thống quan trắc được truyền trực tiếp đến cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. 

- Việc quan trắc nước thải định kỳ phải bảo đảm thời gian, tần suất, thông số theo quy 

định của pháp luật đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục thì không 

phải quan trắc định kỳ. 

- Khuyến khích đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

thực hiện quan trắc nước thải để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước 

thải của mình. 

Quan trắc bụi, khí 

thải công nghiệp  

- Đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục gồm dự án đầu 

tư, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí với lưu lượng xả bụi, khí thải 

lớn ra môi trường. 

- Đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ gồm dự án đầu tư, cơ sở 

có lưu lượng xả thải lớn ra môi trường. 

- Việc quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục phải đáp ứng quy định kỹ 

thuật về quan trắc môi trường. Dữ liệu của hệ thống quan trắc được truyền trực tiếp 

đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. 

- Việc quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ phải bảo đảm thời gian, tần suất, 

thông số theo quy định của pháp luật. Đối với các thông số đã được quan trắc tự 

động, liên tục thì không phải quan trắc định kỳ. 

- Khuyến khích đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết 

bị xử lý bụi, khí thải của mình. 

Điều 112 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

Quản lý số liệu 

quan trắc môi 

trường 

Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

quản lý số liệu quan trắc chất thải và công bố công khai kết quả quan trắc chất thải 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 113 

Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường 

trong hoạt động 

sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ 

 

- Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm lập và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật  

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường bao gồm: 

+ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm. Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 

tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo; 

+ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

Điều 119 

Trách nhiệm 

phòng ngừa sự cố 

môi trường 

 

Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau đây: 

- Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng phương án, biện pháp quản lý, kỹ 

thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường. 

Điều 122 

Chuẩn bị ứng phó 

sự cố môi trường  

- Chủ dự án đầu tư, cơ sở phải có công trình, trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của pháp luật; xây dựng, huấn luyện lực lượng tại chỗ 

cho ứng phó sự cố môi trường. 

- Chủ dự án đầu tư, cơ sở ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường của cơ sở mình.  

Điều 124 

Tổ chức ứng phó 

sự cố môi trường   

Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tổ chức ứng phó sợ cố môi trường trong phạm 

vi cơ sở, trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

Điều 125 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

nạn cấp huyện để phối hợp ứng phó 

Phục hồi môi 

trường sau sự cố 

môi trường 

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gây ra sự cố môi trường phải thực hiện phục hồi môi trường 

sau sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố 

môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phục hồi môi trường.  

Điều     

Quyền và nghĩa 

vụ của cộng đồng 

dân cư 

Chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện yêu cầu của đại diện cộng đồng dân cư phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 159 

Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái, sự 

cố môi trường, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm 

khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 161 

Điều khoản 

chuyển tiếp 

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đã được cơ quan nhà nước nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận 

để giải quyết theo thủ tục hành chính về môi trường trước ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành được xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường 

hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Luật này. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, báo cáo đánh 

giá tác động môi trường bổ sung, báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại, đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết và văn bản xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, 

bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ 

môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành là văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét, cấp giấy phép môi trường. 

Điều 171 



Nội dung Mô tả nội dung 
Điều khoản 

quy định 

- Quyết định phê duyệt đề án ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường; dự án cải tạo, 

phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường bổ sung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là một phần của quyết định phê duyệt, văn 

bản xác nhận quy định tại khoản 2 Điều này đối với dự án, khai thác khoáng sản khi 

xem xét, cấp giấy phép môi trường. 

- Giấy chứng nhận, xác nhận có thời hạn về môi trường đã được cơ quan có thẩm 

quyền cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại điểm 

d khoản 2 Điều 42 của Luật này, được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy 

lợi đã được cấp theo quy định của Luật Tài nguyên nước và Luật Thủy lợi được tiếp 

tục sử dụng đến hết thời hạn của giấy phép và là một phần của giấy phép môi trường 

quy định tại Luật này. Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi được đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy phép môi trường trong trường hợp đã hoàn thành công trình, 

thiết bị xử lý khí thải, quản lý chất thải rắn theo quy định của Luật này. 
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