THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đề mục

Stt

1

Thành phần hồ sơ

2
3

Số lƣợng hồ sơ
Thời gian giải quyết

4

Cơ quan chủ trì giải quyết

5

Cơ quan phối hợp

8

Thời gian chỉnh sửa, bổ
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10 Phí, lệ phí

Nội dung

Ghi chú
Theo mẫu tại Phụ lục 6
1. 02 (hai) văn bản đề nghị
(Thông tƣ 05/2008/TTthẩm định và phê duyệt Báo
BTNMT ngày 08/12/2008
cáo đánh giá tác động môi
của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng.
trƣờng);
Trang phụ bìa theo mẫu tại
2. 07 (bảy) hoặc 09 (chín) Phụ lục 7 và cấu trúc báo
bản báo cáo đánh giá tác cáo theo phụ lục 4 (Thông
động môi trƣờng của dự án tƣ
05/2008/TT-BTNMT
đƣợc đóng thành quyển.
ngày 08/12/2008 của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng)
3. 01 (một) bản báo cáo đầu
tƣ hoặc báo cáo kinh tế - kỹ
thuật hoặc dự án đầu tƣ
hoặc tài liệu tƣơng đƣơng
của dự án có chữ ký kèm
theo họ tên, chức danh của
chủ dự án và đóng dấu ở
trang phụ bìa
Theo thành phần hồ sơ
45 ngày làm việc
Sở Tài nguyên và Môi
43 ngày làm việc
trƣờng
Các Sở, Ban, ngành, UBND
huyện, thành phố
Tối đa không quá 02 lần
Lần 1: 15 ngày làm việc
Lần 2: 07 ngày làm việc
UBND tỉnh
Đính kèm
Quyết định phê duyệt Báo
cáo đánh giá tác động môi
trƣờng của dự án.
Lệ phí thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi
trƣờng

02 ngày làm việc

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)

MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ của dự án:
- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án đầu tƣ, 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 tƣ (báo cáo đầu tƣ/báo cáo kinh tế - kỹ
thuật/dự án đầu tƣ hoặc tài liệu tƣơng đƣơng của dự án).
- Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nƣớc 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 đƣợc
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 trƣờng:
+ Quyết định phê duyệt (nếu có) báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ 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 trƣờng do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với trƣờng
hợp báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế
xuất, khu công nghệ cao đƣợc 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 đƣợc nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án.
- Liệt kê các nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trƣờng (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 phƣơng pháp đã sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM,
bao gồm các phƣơng pháp ĐTM, các phƣơng pháp điều tra, khảo sát, nghiên cứu, thí nghiệm và các
phƣơng 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 tƣ vấn lập báo cáo ĐTM. Trƣờng hợp có thuê dịch vụ tƣ vấn, nêu rõ
tên cơ quan cung cấp dịch vụ; họ và tên ngƣời đứng đầu cơ quan cung cấp dịch vụ; địa chỉ liên hệ của cơ
quan cung cấp dịch vụ;
- Danh sách những ngƣời 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 tƣ 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 nhƣ tên trong báo cáo đầu tƣ/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tƣ hoặc tài liệu
tƣơng đƣơng của dự án.
1.2. Chủ dự án:
Nêu đầy đủ: tên của cơ quan chủ dự án, địa chỉ và phƣơng tiện liên hệ với cơ quan chủ dự án; họ
tên và chức danh của ngƣời đứng đầu cơ quan chủ dự án.
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 tƣơng quan với các đối tƣợng tự nhiên (hệ thống đƣờng giao thông; hệ thống
sông suối; ao hồ và các vực nƣớc khác; hệ thống đồi núi …), các đối tƣợng kinh tế - xã hội (khu dân cƣ,
khu đô thị, các đối tƣợng sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, các công trình văn hóa – tôn giáo, các di tích
lịch sử …) và các đối tƣợng khác xung quanh khu vực dự án, kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối
tƣợng 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 lƣợng 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 đƣợc 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, nhƣ: giao
thông vận tải, bƣu chính viễn thông, cung cấp điện, cung cấp nƣớc, thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải, di
dân tái định cƣ, cây xanh phòng hộ môi trƣờng, trạm xử lý nƣớc 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 trƣờng có khả năng phát sinh, nhƣ: 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 nƣớc 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 thƣơng 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 tƣ và nguồn vốn đầu tƣ của dự án, trong đó, chỉ rõ mức đầu tƣ cho hoạt động bảo
vệ môi trƣờng của dự án.
- Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG 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 tƣợng, hiện tƣợng, 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 trƣng khí tƣợng có liên quan đến dự án (nhiệt độ không
khí, độ ẩm, vận tốc gió, hƣớng gió, tần suất gió, nắng và bức xạ, lƣợng mƣa, bão và các điều kiện về khí
tƣợng dị thƣờng 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 trƣng thủy văn/hải văn có liên quan đến dự án
(mực nƣớc, lƣu lƣợng, 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
trƣờng bị tác động trực tiếp bởi dự án, nhƣ: môi trƣờng không khí tiếp nhập trực tiếp nguồn khí thải của
dự án (lƣu ý hơn đến những vùng bị ảnh hƣởng theo các hƣớng gió chủ đạo), nguồn nƣớc tiếp nhận trực
tiếp nƣớc thải của dự án, đất, trầm tích và hệ sinh vật chịu ảnh hƣởng trực tiếp bởi chất thải và các yếu tố
khác của dự án.
Đối với môi trƣờng không khí, nƣớc, đất và trầm tích đòi hỏi nhƣ sau:
+ Chỉ dẫn rõ ràng các số liệu đo đạc, phân tích tại thời điểm tiến hành ĐTM về chất lƣợng môi
trƣờng (lưu ý: các điểm đo đạc, lấy mẫu phải có mã số, có chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, đồng thời, phải
đƣợc thể hiện bằng các biểu, bảng rõ ràng và đƣợc minh họa bằng sơ đồ bố trí các điểm trên nền 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 trƣờng; kết quả quan trắc, phân tích
môi trƣờng phải đƣợc hoàn thiện và đƣợc xác nhận của các đơn vị có chức năng theo quy định của pháp
luật);

- Nhận xét về mức độ ô nhiễm không khí, nƣớc, đất và trầm tích so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật môi trƣờng. Nhận định về nguyên nhân, nguồn gốc ô nhiễm. Trong trƣờng hợp có đủ cơ sở dữ liệu
về môi trƣờng, đánh giá sơ bộ về sức chịu tải của môi trƣờng ở khu vực dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật môi trƣờng.
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, thƣơng 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 ngƣỡng,
di tích lịch sử, khu dân cƣ, 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 TRƢỜNG
3.1. Đánh giá tác động
- Việc đánh giá tác động của dự án môi trƣờng tự nhiên và kinh tế - xã hội đƣợc thực hiện theo
từng giai đoạn (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) của dự án và phải đƣợc cụ thể hóa cho từng nguồn gây
tác động, đến từng đối tƣợng bị tác động. Mỗi tác động đều phải đƣợc 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 lƣợng, 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 nhƣ 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, nhƣ: xói mòn, trƣợt, 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 nƣớc mặt, nƣớc ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập
phèn; biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trƣờng; biến đổi đa dạng sinh học và các nguồn
gây tác động khác;
+ Đối tượng bị tác động: tất cả các đối tƣợng tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín
ngƣỡng, di tích lịch sử và các đối tƣợng 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 trƣờng 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 trƣờng,
các rủi ro, sự cố môi trƣờng 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 (nhƣ
thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; số liệu, dữ liệu tự tạo lập chƣa có đủ độ
chính xác, tin cậy; thiếu hoặc độ tin cậy của phƣơng 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 TRƢỜNG
Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng phải đƣợc thể
hiện đối với từng giai đoạn (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) của dự án, từng đối tƣợng bị tác động nhƣ đã
nêu trong mục 3.1 và phải là các biện pháp cụ thể, có tính khả thi sẽ đƣợc áp dụng trong suốt quá trình
thực hiện dự án.
4.1. Đối với các tác động xấu:
- Mỗi loại tác động xấu đến các đối tƣợng tự nhiên và kinh tế - xã hội đã xác định đều phải có
kèm theo biện pháp giảm thiểu tƣơng ứng, có lý giải rõ ràng về ƣu điểm, nhƣợc điểm, mức độ khả thi,
hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trƣờng 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 phƣơng án phối
hợp cùng giải quyết.
- Phải chứng minh đƣợc rằng, sau khi áp dụng biện pháp giảm thiểu, các tác động xấu sẽ đƣợc
giảm đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trƣờng hợp
bất khả kháng, phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hƣớng giải
quyết, quyết định.
4.2. Đối với sự cố môi trường:
Đề xuất một phƣơng 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 nƣớc và các đối tác
khác;
- Những vấn đề bất khả kháng và kiến nghị hƣớng xử lý.
Chương 5: CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG
5.1. Chương trình quản lý môi trường:
Đề ra một chƣơng trình nhằm quản lý các vấn đề bảo vệ môi trƣờng trong quá trình chuẩn bị, xây
dựng các công trình của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng
đƣợc xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các chƣơng 1, 3, 4 dƣới 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 trƣờng; 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 trƣờng đối với các yếu tố khác ngoài chất thải; các
biện pháp phòng chống sự cố môi trƣờng; các biện pháp phục hồi môi trƣờng nếu có; chƣơng trình giáo
dục, đào tạo về môi trƣờng 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 chƣơng trình quản lý
môi trƣờng.
5.2. Chương trình giám sát môi trường:
Đề ra chƣơng 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 lƣu lƣợng/tổng lƣợng thải và giám sát những thông
số ô nhiễm đặc trƣng 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 đƣợc 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 nƣớc thải, khí thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi
trƣờng ở mức độ cao, phải có phƣơng án thiết kế và lắp đặt các thiết bị đo lƣu lƣợng và quan trắc tự động,
liên tục các thông số ô nhiễm đặc trƣng trong chất thải để cơ quan thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trƣờng xem xét, quyết định.
5.2.2. Giám sát môi trƣờng xung quanh: chỉ giám sát những thông số ô nhiễm đặc trƣng cho dự án
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam trong trƣờng hợp tại khu vực thực hiện dự
án không có các trạm, điểm giám sát chung của cơ quan nhà nƣớc, với tần suất tối thiểu 06 (sáu) tháng
một lần. Các điểm giám sát phải đƣợc 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, trƣợt, 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 nƣớc mặt, nƣớc
ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động tới các đối tƣợng tự nhiên và kinh tế - xã hội khác
(nếu có) với tần suất phù hợp nhằm theo dõi đƣợc sự biến đổi theo không gian và thời gian của các yếu tố
này. Các điểm giám sát phải đƣợc 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.
(Các điểm 6.1 và 6.2 này đƣợc thể hiện theo yêu cầu nêu tại mục 2 Phần III của Thông tƣ 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; trƣờng hợp đồng ý thì cần
nêu rõ các cam kết của chủ dự án để đáp ứng ý kiến, yêu cầu này đƣợc trình bày ở nội dung (chƣơng,
mục) nào của báo cáo; trƣờng 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, nhƣ: đã nhận dạng và đánh giá đƣợc hết những tác động chƣa,
những vấn đề gì còn chƣa dự báo đƣợc; 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 trƣờng; những tác động tiêu cực nào không thể có biện pháp giảm thiểu vì vƣợt 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 vƣợt khả năng giải quyết
của dự án.

3. Cam kết:
Các cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng, chƣơng trình giám
sát môi trƣờng nhƣ đã nêu trong Chƣơng 5 (bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng mà
dự án bắt buộc phải áp dụng); thực hiện các cam kết với cộng đồng nhƣ đã nêu tại mục 6.3 Chƣơng 6 của
báo cáo ĐTM; tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trƣờng có liên quan đến các giai đoạn của dự
án, gồm:
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ thực hiện và hoàn thành trong các
giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trƣớc khi dự án đi vào vận hành chính thức;
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trƣờng sẽ đƣợc 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 trƣờng trong trƣờng hợp các sự cố, rủi ro môi
trƣờng xảy ra do triển khai dự án;
- Cam kết phục hồi môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng sau khi dự án
kết thúc vận hành.
PHỤ LỤC
Đính kèm trong Phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 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 nhƣng chƣa đƣợc thể hiện trong các chƣơng
trình của báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng;
- Các phiếu kết quả phân tích các thành phần môi trƣờng (không khí, tiếng ồn, nƣớc, đất, trầm
tích, tài nguyên sinh học ….) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của Thủ trƣởng 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 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 tƣ/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tƣ hoặc tài liệu tƣơng đƣơng của dự án) sẽ do
… (4) … phê duyệt.
- Địa điểm thực hiện Dự án:…;
- Địa chỉ liên hệ:…;
- Điện thoại:…; Fax:…; E-mail: …
Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ sau:
- 01 (một) bản báo cáo đầu tƣ/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tƣ hoặc tài liệu tƣơng đƣơng của Dự án;
- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 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 ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn,
các quy định đƣợc 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 trƣớc pháp luật của Nƣớc Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam.
Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trƣờng cho Dự án.
Nơi nhận:

… (5) …

- Nhƣ trên;

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

- Lƣu …

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 đƣợc ủy quyền (đối với dự án đầu tƣ vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao,
khu chế xuất); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; (5) Thủ trƣởng, ngƣời 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)…

B ÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
T ÁC ĐỘ NG MÔ I T RƯ Ờ NG

của DỰ ÁN “…”

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)

CƠ QUAN TƢ VẤN (*)

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

(nếu có)
(Thủ trƣởng 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 tƣ số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc,
đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng)
… (1) …
Số:...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Q UYẾ T 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) …;
Theo đề nghị của Ông (Bà) … (7) …,

Q UYẾ T ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 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 đƣợc nêu trong báo cáo đánh giá
tác động môi trƣờng 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 trƣờng đã đƣợc 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
hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ…/200…/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và
cam kết bảo vệ môi trƣờng.

Điều 4. Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 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 nƣớc có thẩm quyền thanh tra, kiểm soát
việc thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng 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 trƣờng đƣợc phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ đƣợc 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
trƣờng trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc 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:

… (3) …

- Chủ dự án;

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

- Lƣu …

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) của dự án; (2)
Tên đầy đủ của dự án; (3) Thủ trƣởng hoặc ngƣời đứng đầu tƣ 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 trƣởng cơ quan thƣờng trực hội đồng thẩm định; (8) Cơ quan đƣợc 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 tƣ vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao,
khu chế xuất.

