
STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_06_06_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 14_06_06_THS_001

3 Phân tích, đánh giá việc áp dụng thử nghiệm Bộ tiêu chí đƣợc đề 

xuất và theo Luật đa dạng sinh học để xác định, phân cấp khu bảo 

tồn ở Việt Nam (Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải, Yên 

Bái)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá việc áp dụng thử nghiệm Bộ tiêu chí đƣợc đề 

xuất và theo Luật đa dạng sinh học để xác định, phân cấp khu bảo 

tồn ở Việt Nam (Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, Tuyên Quang)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá việc áp dụng thử nghiệm Bộ tiêu chí đƣợc đề 

xuất và theo Luật đa dạng sinh học để xác định, phân cấp khu bảo 

tồn ở Việt Nam (Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sƣ, An 

Giang)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá việc áp dụng thử nghiệm Bộ tiêu chí đƣợc đề 

xuất và theo Luật đa dạng sinh học để xác định, phân cấp khu bảo 

tồn ở Việt Nam (Vƣờn quốc gia Tam Đảo)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_004

7 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Bắc Giang

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_005

8 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Bạc Liêu

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_006

9 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Bắc Kạn

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_007

10 Báo cáo đánh giá nguồn nhân lực (Nhân lực, tài lực) xây dựng hệ 

thống các hành lang đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_008

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA

(Thu nhận năm 2014 các sản phẩm là kết quả đề tài nhiệm vụ thực hiện năm 2013)

1 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 
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11 Báo cáo đánh giá nhu cầu thành lập hành lang đa dạng sinh học 

đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_009

12 Báo cáo đề xuất danh sách các khu bảo tồn thành lập mới Chuyên đề số 14_06_06_CDS_010

13 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Bến Tre

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_011

14 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Đắk Lắk

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_012

15 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Điện Biên

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_013

16 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Gia La

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_014

17 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Hòa Bình

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_015

18 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Kon Tum

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_016

19 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Lai Châu

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_017

20 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Sơn La

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_018

21 Báo cáo khảo sát thực địa lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

chiến lƣợc (Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_019

22 Báo cáo khảo sát thực địa lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

chiến lƣợc (Vùng Đông Nam Bộ)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_020

23 Báo cáo khảo sát thực địa lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

chiến lƣợc (Vùng Tây nguyên: Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_021

24 Báo cáo khảo sát tỉnh Bắc Ninh Chuyên đề số 14_06_06_CDS_022

25 Báo cáo khảo sát tỉnh Bình Định Chuyên đề số 14_06_06_CDS_023

26 Báo cáo khảo sát tỉnh Bình Thuận Chuyên đề số 14_06_06_CDS_024

27 Báo cáo khảo sát tỉnh Hà Nam Chuyên đề số 14_06_06_CDS_025

28 Báo cáo khảo sát tỉnh Hải Dƣơng Chuyên đề số 14_06_06_CDS_026

29 Báo cáo khảo sát tỉnh Hải Phòng Chuyên đề số 14_06_06_CDS_027

30 Báo cáo khảo sát tỉnh Hƣng Yên Chuyên đề số 14_06_06_CDS_028

31 Báo cáo khảo sát tỉnh Khánh Hòa Chuyên đề số 14_06_06_CDS_029

32 Báo cáo khảo sát tỉnh Nam Định Chuyên đề số 14_06_06_CDS_030
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33 Báo cáo khảo sát tỉnh Ninh Bình Chuyên đề số 14_06_06_CDS_031

34 Báo cáo khảo sát tỉnh Ninh Thuận Chuyên đề số 14_06_06_CDS_032

35 Báo cáo khảo sát tỉnh Phú Yên Chuyên đề số 14_06_06_CDS_033

36 Báo cáo khảo sát tỉnh Thái Bình Chuyên đề số 14_06_06_CDS_034

37 Báo cáo khảo sát vùng Bắc Trung Bộ (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) Chuyên đề số 14_06_06_CDS_035

38 Báo cáo khảo sát vùng Đông Bắc Bộ (Hà Giang, Tuyên Quang) Chuyên đề số 14_06_06_CDS_036

39 Báo cáo khảo sát vùng Đồng bằng sông Hồng (Thái Bình, Nam 

Định, Hải Phòng)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_037

40 Báo cáo khảo sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, 

Bình Thuận)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_038

41 Báo cáo khảo sát vùng Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Lai Châu) Chuyên đề số 14_06_06_CDS_039

42 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại khu bảo tồn DU GIÀ Chuyên đề số 14_06_06_CDS_040

43 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại khu bảo tồn Đồng 

Sơn – Kỳ Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_041

44 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại khu bảo tồn Phong 

Điền

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_042

45 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại khu bảo tồn Phu Canh Chuyên đề số 14_06_06_CDS_043

46 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả phiếu điều tra theo 

vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_044

47 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả phiếu điều tra theo 

vùng Đông bắc

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_045

48 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả phiếu điều tra theo 

vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_046

49 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả phiếu điều tra theo 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_047

50 Báo cáo khảo sát tỉnh Bình Dƣơng Chuyên đề số 14_06_06_CDS_048

51 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Đắk 

Nông

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_049

52 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Đồng Tháp

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_050
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53 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Lâm Đồng

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_051

54 Báo cáo khảo sát tỉnh Tây Ninh Chuyên đề số 14_06_06_CDS_052

55 Bổ sung, cập nhật các nội dung liên quan đến đánh giá điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng đa dạng sinh học, quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phƣơng cho vùng Tây 

Nguyên

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_053

56 Rà soát, đánh giá các bộ tiêu chí liên quan đến phân cấp, phân hạng 

khu bảo tồn hiện có của quốc tế

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_054

57 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Cà Mau

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_055

58 Đánh giá, lựa chọn các tiêu chí (Điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, 

năng lực cán bộ, kỹ thuật chuyên môn và tài chính) đối với các cơ 

sở lƣu trữ, bảo quản nguồn gen và mẫu di truyền giống cây trồng, 

giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_056

59 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Cao Bằng

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_057

60 Đánh giá nhu cầu về cơ chế chính sách, văn bản pháp luận trong 

việc thành lập, phát trển cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_058

61 Đánh giá nhu cầu về tăng cƣờng nguồn lực quản lý trong việc 

thành lập, phát triển hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

(nhóm cơ sở nuôi trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_059

62 Đánh giá nhu cầu về tăng cƣờng nguồn lực quản lý trong việc 

thành lập, phát triển hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

(nhóm cơ sở cứu hộ các loài hoang dã)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_060

63 Đánh giá nhu cầu về tăng cƣờng nguồn lực tài chính trong việc 

thành lập, phát triển hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_061
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64 Đánh giá nhu cầu về tăng cƣờng nguồn lực quản lý trong việc 

thành lập, phát triển hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

(nhóm Cơ sở lƣu giữ giống cây trồng, giống vật nuôi)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_062

65 Đánh giá nhu cầu về tăng cƣờng nguồn lực quản lý trong việc 

thành lập, phát triển hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 

(nhóm Cơ sở lƣu giữ bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_063

66 Đánh giá nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học về nuôi, trồng, sinh 

sản, cứu hộ, lƣu giữ, bảo quản các loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc 

ƣu tiên bảo vệ trong các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_064

67 Phân tích đánh giá việc thông báo, đăng ký nuôi, lƣu giữ, bảo quản 

tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_065

68 Rà soát, tổng hợp, xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật thành lập, quản lý 

các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo nhóm Cơ sở nuôi, trồng 

loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_066

69 Rà soát, tổng hợp, xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật thành lập, quản lý 

các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo nhóm Cơ sở lƣu giữ giống 

cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_067

70 Rà soát, tổng hợp, xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật thành lập, quản lý  

các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo nhóm Cơ sở lƣu giữ bảo 

quản nguồn gen và mẫu vật di truyền

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_068

71 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng kế hoạch phát 

triển và quản lý các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_069

72 Xây dựng khung kế hoạch phát triển và quản lý hệ thống cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh học quốc gia (mục tiêu, định hƣớng)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_070

73 Rà soát, tổng hợp, xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật thành lập, quản lý 

các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo nhóm Cơ sở cứu hộ loài 

hoang dã

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_071

74 Xây dựng khung kế hoạch phát triển và quản lý hệ thống cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh học quốc gia (các nội dung chính)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_072

75 Xây dựng và hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển và quản lý hệ 

thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_073

76 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng tỉnh Long An Chuyên đề số 14_06_06_CDS_074
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đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

77 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại  khu bảo tồn Hòn Bà 

– Khánh Hoà

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_075

78 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh họctại  khu bảo tồn Đồng 

Sơn – Kỳ Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_076

79 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại  khu bảo tồn Phong 

Quang

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_077

80 Báo cáo khảo sát phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Trà Vinh

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_078

81 Đánh giá, lựa chọn các tiêu chí (Điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, 

năng lực cán bộ, kỹ thuật chuyên môn và tài chính) đối với các cơ 

sở lƣu trữ, bảo quản nguồn gen và mẫu di truyền động, thực vật 

hoang dã

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_079

82 Đánh giá ảnh hƣởng của các hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên đa dạng sinh học đối với các khu tiềm năng trở thành khu 

bảo tồn (Nghiên cứu Khu đất ngập nƣớc và rừng tràm Tri Tôn (hợp 

nhất giữa lâm trƣờng Tỉnh Đội và lâm trƣờng Bƣu Điện)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_080

83 Đánh giá ảnh hƣởng của các hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên đa dạng sinh học đối với các khu tiềm năng trở thành khu 

bảo tồn (Nghiên cứu Khu rừng đặc dụng thuộc xã An Toàn, huyện 

An Lão)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_081

84 Đánh giá ảnh hƣởng của các hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên đa dạng sinh học đối với các khu tiềm năng trở thành khu 

bảo tồn (Nghiên cứu Vịnh Vân Phong – Khánh Hòa)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_082

85 Đánh giá ảnh hƣởng của các hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên đa dạng sinh học đối với các khu tiềm năng trở thành khu 

bảo tồn (Nghiên cứu Rừng ngập mặn – Khánh Hòa)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_083

86 Đánh giá ảnh hƣởng của các hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên đa dạng sinh học đối với các khu tiềm năng trở thành khu 

bảo tồn (Nghiên cứu Thảm cỏ biển – Khánh Hòa)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_084

87 Đánh giá, lựa chọn các tiêu chí, điều kiện kỹ thuật về diện tích đất, 

chuồng trại, cơ sở vật chất đối với các cơ sở nuôi trồng loài thuộc 

danh mục loài nguy cấp, quý hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_085
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

88 Đánh giá, lựa chọn các tiêu chí, điều kiện kỹ thuật năng lực cán bộ, 

kỹ thuật chuyên môn, quản lý và tài chính đối với các cơ sở nuôi 

trồng loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm đƣợc ƣu tiên 

bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_086

89 Đánh giá, lựa chọn các tiêu chí, điều kiện kỹ thuật về diện tích đất, 

chuồng trại, cơ sở vật chất đối với các cơ sở cứu hộ thực vật hoang 

dã

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_087

90 Đánh giá nguồn lực thực hiện quy hoạch cho các đối tƣợng: Con 

ngƣời, quản lý, kinh phí

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_088

91 Đánh giá tác động của Kinh tế xã hội, môi trƣờng, biến đổi khí hậu 

tới xu thế diễn biến đa dạng sinh học giai đoạn tới 2020, 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_089

92 Đánh giá, phân tích các chính sách, cơ chế, nguồn lực quản lý các 

cơ sở chăm sóc, nuôi dƣỡng, cứu hộ loài hoang dã, nguy cấp, quý, 

hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_090

93 Đánh giá nhu cầu tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong việc thành lập, 

phát triển hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_091

94 Đánh giá hiện trạng quản lý nhân nuôi, lƣu trữ giống cây trồng 

nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_092

95 Đánh giá hiện trạng quản lý, lƣu trữ, bảo quản các loài nấm nguy 

cấp, quý hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_093

96 Đánh giá hiện trạng quản lý, lƣu trữ, bảo quản các chủng vi sinh 

vật nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_094

97 Đánh giá hiện trạng quản lý các cơ sở nhân nuôi, lƣu trữ giống vật 

nuôi nguy cấp, quý hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_095

98 Đề xuất danh mục các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Chuyên đề số 14_06_06_CDS_096

99 Rà soát, đánh giá hiện trạng quản lý đối với các cơ sở nuôi sinh 

trƣởng, nuôi sinh sản, trồng cây nhân tại các loài hoang dã nguy 

cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_097

100 Rà soát, đánh giá hiện trạng quản lý đối với các cơ sở nuôi sinh 

trƣởng, nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo các loài hoang dã nguy 

cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_098

101 Diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trƣờng chính liên quan 

đến Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_099

102 Điều kiện về địa lý, địa chất trong khuôn khổ nhiệm vụ: Xây dựng 

quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc đến năm 

2020 và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_100
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

103 Điều kiện về khí tƣợng, thủy văn trong khuôn khổ nhiệm vụ: Xây 

dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc đến 

năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_101

104 Điều kiện về kinh tế trong khuôn khổ nhiệm vụ: Xây dựng quy 

hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc đến năm 2020 

và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_102

105 Điều kiện về xã hội trong khuôn khổ nhiệm vụ: Xây dựng quy 

hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc đến năm 2020 

và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_103

106 Báo cáo khảo sát Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, 

thông tin của các khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang 

đa dạng sinh học, khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn theo 

vùng Nam trung bộ, Tây nguyên, Đông nam bộ, Đồng bằng sông 

Cửu long và áp dụng thử nghiệm Dự thảo Bộ tiêu chí trong việc 

xác định, phân cấp khu bảo tồn ở Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_104

107 Dự báo các xu hƣớng các vấn đề môi trƣờng đất liên quan đến dự 

án trong trƣờng hợp không thực hiện dự án Quy hoạch bảo tồn đa 

dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_105

108 Dự báo các xu hƣớng các vấn đề môi trƣờng không khí liên quan 

đến dự án trong trƣờng hợp không thực hiện dự án Quy hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_106

109 Dự báo các xu hƣớng các vấn đề môi trƣờng nƣớc liên quan đến dự 

án trong trƣờng hợp không thực hiện dự án Quy hoạch bảo tồn đa 

dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_107

110 Dự báo xu hƣớng các vấn đề môi trƣờng đất trong trƣờng hợp thực 

hiện dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_108

111 Dự báo xu hƣớng các vấn đề môi trƣờng không khí trong trƣờng 

hợp thực hiện dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_109

112 Dự báo xu hƣớng các vấn đề môi trƣờng nƣớc trong trƣờng hợp 

thực hiện dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_110

113 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_111

114 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_112
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

115 Báo cáo rà soát, phân tích, đánh giá hệ thống các văn bản liên quan 

đến việc thành lập khu bảo tồn (Rừng, đất ngập nƣớc và biển)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_113

116 Hiện trạng các thành phần môi trƣờng tự nhiên trong khuôn khổ 

nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học 

của cả nƣớc đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_114

117 Phân tích, đánh giá tổng quan Bộ tiêu chí liên quan đến phân cấp, 

phân hạng khu bảo tồn hiện có trong nƣớc (Khu bảo tồn rừng)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_115

118 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Huế

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_116

119 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại  khu bảo tồn Ngọc 

Linh

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_117

120 Báo cáo tổng hợp số đa dạng thực vật bảo tồn sông Thanh tỉnh 

Quảng Nam

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_118

121 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại  khu bảo tồn Khau Ca Chuyên đề số 14_06_06_CDS_119

122 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_120

123 Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng phƣơng pháp phân tích hệ 

thống trong quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_121

124 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Lạng Sơn

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_122

125 Mô tả tóm tắt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học và các vấn đề 

môi trƣờng chính liên quan đến quy hoạch

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_123

126 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_124

127 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế về việc xác 

định nhu cầu thành lập hệ thống hành lang đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_125

128 Phân tích, đánh giá tổng quan Bộ tiêu chí liên quan đến phân cấp, 

phân hạng khu bảo tồn hiện có trong nƣớc (Khu bảo tồn biển)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_126
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1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

129 Phân tích, đánh giá tổng quan Bộ tiêu chí liên quan đến phân cấp, 

phân hạng khu bảo tồn hiện có trong nƣớc (Khu bảo tồn đất ngập 

nƣớc)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_127

130 Phân tích, đánh giá tổng quan Bộ tiêu chí liên quan đến phân cấp, 

phân hạng khu bảo tồn hiện có trong nƣớc ( Khu bảo tồn rừng )

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_128

131 Phân tích, đánh giá, hoàn thiện Dự thảo các tiêu chí phân cấp khu 

bảo tồn, gồm 14 các nội dung

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_129

132 Phân tích xuất xứ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, các căn cứ 

pháp lý, quan hệ quy hoạch với các quy hoạch khác

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_130

133 Phân tích, đánh giá tổng hợp và kế thừa các nguồn tài liệu, số liệu, 

các loại bản đồ thu thập đƣợc tại địa phƣơng, các bộ, các ngành

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_131

134 Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên 

của Việt Nam đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030 (khu 

bảo tồn biển)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_132

135 Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên 

của Việt Nam đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030 (khu 

bảo tồn đất ngập nƣớc)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_133

136 Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên 

của Việt Nam đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030 (khu 

bảo tồn rừng đặc dụng)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_134

137 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Phú Thọ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_135

138 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Quảng Bình

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_136

139 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Quảng Trị

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_137

140 Báo cáo đề xuất quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên 

đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030 theo quy định của Luật 

Đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_138
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

141 Báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng các khu bảo tồn biển hiện có 

và đề xuất danh mục các khu bảo tồn biển đáp ứng các tiêu chí theo 

quy định của Luật Đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_139

142 Báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng các khu bảo tồn đất ngập nƣớc 

hiện có và đề xuất danh mục các khu bảo tồn đất ngập nƣớc đáp 

ứng các tiêu chí theo quy định của Luật Đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_140

143 Báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng các khu bảo tồn rừng hiện có 

và đề xuất danh mục các khu bảo tồn rừng đáp ứng các tiêu chí 

theo quy định của Luật Đa dạng sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_141

144 Rà soát, đánh giá hiện trạng quản lý đối với vƣờn thực vật, vƣờn 

thuốc, khu nghiên cứu khoa học, thực nghiệm liên quan đến các 

loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_142

145 Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật của Việt Nam trong quản 

lý các cơ sở chăm sóc, nuôi dƣỡng, cức hộ loài hoang dã nguy cấp, 

quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_143

146 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Sóc Trăng

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_144

147 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Thái Nguyên

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_145

148 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Thanh Hoá

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_146

149 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại  khu bảo tồn Kon 

Chƣ Răng – Gia Lai

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_147

150 Báo cáo tổng hợp số liệu đa dạng sinh học tại  khu bảo tồn Hoàng 

Liên – Văn Bàn

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_148

151 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo tồn Gò 

Tháp (Đồng Tháp)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_149

152 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo tồn 

Núi Lăng Đồn (Cao Bằng)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_150
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

153 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo tồn 

Núi Nả (Phú Thọ)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_151

154 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo tồn 

Núi Thần Đinh (Quảng Bình)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_152

155 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo vệ 

cảnh quan Thoại Sơn (An Giang)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_153

156 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo vệ 

cảnh quan Núi Sam (An Giang)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_154

157 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo vệ 

cảnh quan Tức Dụp (An Giang)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_155

158 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại những khu bảo 

tồn hiện có nhƣng số liệu rất ít, không cập nhật (Khu bảo tồn thiên 

nhiên Mƣờng Tè)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_156

159 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại những khu bảo 

tồn hiện có nhƣng số liệu rất ít, không cập nhật (Khu bảo tồn thiên 

nhiên Sông Thanh - Tỉnh Quảng Nam)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_157

160 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại những khu bảo 

tồn hiện có nhƣng số liệu rất ít, không cập nhật (Khu bảo tồn thiên 

nhiên Thần Sa Phƣợng Hoàng - Tỉnh Thái Nguyên)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_158

161 Thu thập bổ sung các thông tin đa dạng sinh học tại những khu bảo 

tồn hiện có nhƣng số liệu rất ít, không cập nhật (Khu bảo tồn thiên 

nhiên Sân Chim - Đầm Dơi)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_159

162 "Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Tiền Giang

"

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_160

163 Rà soát hệ thống khu bảo tồn để lựa chọn khu bảo tồn áp dụng thử 

nghiệm Bộ tiêu chí

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_161

164 Tổng hợp đánh giá hiện trạng, nhu cầu và xây dựng hồ sơ các cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học theo nhóm cơ sở nuôi, trồng loài thuộc 

danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_162
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

165 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả phiếu điều tra về thành lập 

hành lang đa dạng sinh học tại các khu vực có tiềm năng

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_163

166 Tổng quan về môi trƣờng, kinh tế xã hội hiện trạng tài nguyên đa 

dạng sinh học (Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_164

167 Tổng quan về môi trƣờng, kinh tế xã hội hiện trạng tài nguyên đa 

dạng sinh học (Vùng Tây Nguyên)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_165

168 Tổng quan về môi trƣờng, kinh tế xã hội hiện trạng tài nguyên đa 

dạng sinh học; trong quy hoạch đa dạng sinh học của vùng Bắc 

Trung Bộ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_166

169 Tổng quan về môi trƣờng, kinh tế xã hội hiện trạng tài nguyên đa 

dạng sinh học; trong quy hoạch đa dạng sinh học của vùng Tây bắc

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_167

170 Tổng quan về môi trƣờng, kinh tế xã hội hiện trạng tài nguyên đa 

dạng sinh học; trong quy hoạch đa dạng sinh học của vùng Đông 

bắc

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_168

171 Tổng quan về môi trƣờng, kinh tế xã hội hiện trạng tài nguyên đa 

dạng sinh học; trong quy hoạch đa dạng sinh học của vùng Đông 

Nam Bộ

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_169

172 Tổng quan về môi trƣờng, kinh tế xã hội hiện trạng tài nguyên đa 

dạng sinh học; trong quy hoạch đa dạng sinh học của vùng Đồng 

bằng sông Hồng

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_170

173 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và xây dựng hồ sơ các cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học theo nhóm cơ sở lƣu giữ giống cây 

trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_171

174 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và xây dựng hồ sơ các cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học theo nhóm cơ sở cứu hộ loài hong dã

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_172

175 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và xay dựng hồ sơ các cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học theo nhóm cơ sở lƣu trữ bỏ quản 

nguồn gen, mẫu vật di truyền

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_173

176 Tổng hợp, phân tích các mục tiêu chính sách, nhu cầu bảo tồn các 

loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ tại cơ sở chăm sóc, 

nuỗi dƣỡng, trạm cứu hộ loài hoang dã

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_174
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

177 Thu thập bổ sung thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo tồn hiện 

có nhƣng số liệu rất ít, không cập nhật (Khu bảo vệ cảnh quan Bản 

Giốc - Cao Bằng)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_175

178 Thu thập bổ sung thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo tồn hiện 

có nhƣng số liệu rất ít, không cập nhật (Khu bảo vệ cảnh quan Đá 

Bàn - Tuyên Quang)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_176

179 Thu thập bổ sung thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo tồn hiện 

có nhƣng số liệu rất ít, không cập nhật (Khu bảo vệ cảnh quan 

Thăng Hen - Cao Bằng)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_177

180 Thu thập bổ sung thông tin đa dạng sinh học tại khu bảo tồn hiện 

có nhƣng số liệu rất ít, không cập nhật (Khu bảo vệ cảnh quan Xẻo 

Quýt - Đồng Tháp)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_178

181 Điều tra, khảo sát kiểm chứng, đánh giá số liệu, thông tin của các 

khu bảo tồn hiện có, các cơ sở bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, 

khu vực có tiềm năng thành lập khu bảo tồn tại Tuyên  Quang

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_179

182 Kinh nghiệm quốc tế về việc xác định nhu cầu phát triển hệ thống 

khu bảo tồn và bài học đối với Việt Nam (3 ví dụ điển hình)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_180

183 Xây dựng các chỉ tiêu quy hoạch trong khuôn khổ nhiệm vụ: Xây 

dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc đến 

năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_181

184 Xây dựng các giải pháp thực hiện quy hoạch: thể chế chính sách, 

tài chính, nhân lực, vật lực, nâng cao nhận thức, hợp tác quốc tế

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_182

185 Xây dựng các phƣơng án quy hoạch trong khuôn khổ nhiệm vụ: 

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_183

186 Xây dựng các phƣơng án quy hoạch trong khuôn khổ nhiệm vụ: 

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến năm  2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_184

187 Xây dựng dự thảo hƣớng dẫn đánh giá các cơ sở bảo tồn đa dạng 

sinh học

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_185

188 Xây dựng phƣơng án tổ chức thực hiện ĐMC và Lựa chọn các 

phƣơng pháp sử dụng thực hiện ĐMC

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_186
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1839/QĐ-

BTNMT

Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo 

tồn đa dạng sinh học của cả nƣớc 

đến năm 2020 và định hƣớng đến 

năm 2030 

189 Xây dựng qun điểm quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học. 

Xây dựng các định hƣớng quy hoạch (Bảo tồn và phát triển bền 

vững đa dạng sinh học)

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_187

190 Báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc của Quy hoạch tổng thể 

bảo tồn đa dạng sinh học của nhà nƣớc đến năm 2020 và định 

hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số 14_06_06_CDS_188

191 Xây dựng bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam theo quy định 

của Luật Đa dạng sinh học (08 vùng, tỷ lệ 1:1,000,000)

Bản đồ số 14_06_06_BDS_001

2 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

2209/QĐ-

BTNMT

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen

1 Báo cáo tổng kết năm 2013 Tổng hợp giấy 14_06_07_THG_001

2 Báo cáo tổng kết năm 2013 Tổng hợp số 14_06_07_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ côn trùng (loài gây hại và loài thiên địch) tại các vùng canh tác 

cây bông biến đổi gen ở miền BắcViệt Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ côn trùng (loài gây hại và loài thiên địch) tại các vùng canh tác 

cây bông biến đổi gen ở miền Nam Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ côn trùng (loài gây hại và loài thiên địch) tại các vùng canh tác 

cây bông biến đổi gen ở miền Trung Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không sƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây bông biến đổi gen ở miền Bắc

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không sƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây bông ở miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không sƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây bông biến đổi gen ở miền Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_006
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

2 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

2209/QĐ-

BTNMT

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen

9 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không sƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây ngô ở miền Bắc

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không xƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây ngô ở miền Trung

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không xƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây ngô ở miền Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_009

12 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không sƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây đậu tƣơng ở miền Bắc

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_010

13 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không sƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây đậu tƣơng ở miền Trung

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_011

14 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra về đa dạng sinh học 

hệ sinh thái đất (hệ động vật không xƣơng sống và vi sinh vật đất) 

tại các vùng canh tác cây đậu tƣơng ở miền Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_012

15 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học 

(bệnh do nấm và bệnh do virus, vi khuẩn) ở các vùng canh tác cây 

đậu tƣơng ở miền Bắc

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_013

16 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học 

(bệnh do nấm và bệnh do virus, vi khuẩn) ở các vùng canh tác cây 

đậu tƣơng ở miền Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_014

17 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học Chuyên đề số 14_06_07_CDS_015

18 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học 

(bệnh do nấm và bệnh do virus, vi khuẩn) ở các vùng canh tác cây 

ngô ở miền Bắc

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_016

19 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học 

(bệnh do nấm và bệnh do virus, vi khuẩn) ở các vùng canh tác cây 

ngô ở miền Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_017

20 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học 

(bệnh do nấm và bệnh do virus, vi khuẩn) ở các vùng canh tác cây 

ngô ở miền Trung

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_018
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

2 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

2209/QĐ-

BTNMT

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen

21 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học 

(bệnh do nấm và bệnh do virus, vi khuẩn) ở các vùng canh tác cây 

bông ở miền Bắc

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_019

22 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học 

(bệnh do nấm và bệnh do virus, vi khuẩn) ở các vùng canh tác cây 

bông ở miền Trung

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_020

23 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đặc điểm bệnh học 

(bệnh do nấm và bệnh do virus, vi khuẩn) ở các vùng canh tác cây 

bông ở miền Nam, Tây Nguyên

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_021

24 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây bông ở miền Nam - Tây Nguyên

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_022

25 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây bông ở miền Trung Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_023

26 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây bông ở miền Bắc Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_024

27 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây ngô ở miền Bắc Việt Nam.

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_025

28 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây ngô ở miền Trung Việt Nam.

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_026

29 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây ngô ở miền Nam Việt Nam.

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_027

30 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây đậu tƣơng ở miền Bắc Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_028

31 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây đậu tƣơng ở miền Trung Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_029

32 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả điều tra đa dạng sinh học ở 

các vùng canh tác cây đậu tƣơng ở miền Nam Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_030

33 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp dữ liệu nền đa dạng sinh học 

phục vụ đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen: cây ngô

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_031

34 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp dữ liệu nền đa dạng sinh học 

phục vụ đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen: cây đậu tƣơng

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_032

35 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp dữ liệu nền đa dạng sinh học 

phục vụ đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen: cây bông

Chuyên đề số 14_06_07_CDS_033
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

2 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

2209/QĐ-

BTNMT

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen

36 Báo cáo kết quả điều tra, phân tích quần thể sâu, bệnh hại và thiên 

địch tại các khu vực canh tác ngô, bông, đậu tƣơng 2013

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_07_BKS_001

37 Báo cáo kết quả điều tra, phân tích quần thể vi sinh vật tại các khu 

vực canh tác ngô, bông, đậu tƣơng 2013

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_07_BKS_002

38 Báo cáo tổng hợp hiện trạng sinh vật biến đổi gen ở Việt Nam Chuyên đề số 14_06_07_CDS_034

3 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

344/QĐ-TCMT Vận hành Trung tâm trao đổi thông 

tin về an toàn sinh học

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_06_02_THG_001

2 Cập nhật, phân tích, tổng hợp về hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật năm  2013  về công nghệ sinh học và an toàn sinh học

Chuyên đề số 14_06_02_CDS_001

3 Cập nhật tin tức về các hoạt động thực tế (nghiên cứu, khảo 

nghiệm, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nhập khẩu) về an toàn sinh 

học của Việt Nam năm 2013

Chuyên đề số 14_06_02_CDS_002

4 Bộ cơ sở dữ liệu Chuyên đề số 14_06_02_CDS_003

5 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_06_02_THS_001

4 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

439/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ và đề 

nghị công nhận các khu bảo tồn đất 

ngập nƣớc có tầm quan trọng quốc tế

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_06_05_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_06_05_THS_001

3 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trƣờng, thủy văn, hải 

văn tại khu bảo tồn Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trƣờng, thủy văn, hải 

văn tại VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá về điều kiện kinh tế, xã hội và phát triển du lịch 

sinh thái KBT Láng Sen (Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị 

đề xuất)

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá các thông tin về điều kiện KT, XH và phát triển 

du lịch sinh thái VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá hệ động vật KBT Láng Sen Chuyên đề số 14_06_05_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá hệ thực vật KBT Láng Sen Chuyên đề số 14_06_05_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá mối tƣơng tác giữa hệ động vật, thực vật và các 

hệ sinh thái điển hình của VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_007
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

4 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

439/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ và đề 

nghị công nhận các khu bảo tồn đất 

ngập nƣớc có tầm quan trọng quốc tế

10 Phân tích, đánh giá về các hoạt động bảo tồn, quản lý, nghiên cứu 

khoa học đã và đang diễn ra tại KBT Láng Sen và những kiến nghị, 

đề xuất nhằm tăng cƣờng năng lực quản lý

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_008

11 Hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu bảo tồn đất ngập nƣớc Láng Sen thành 

khu Ramsar

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_009

12 Hoàn thiện hồ sơ đề cử VQG U Minh Thƣợng thành khu Ramsar Chuyên đề số 14_06_05_CDS_010

13 Dự thảo bản RIS đề cử KBT Láng Sen thành khu Ramsar Chuyên đề số 14_06_05_CDS_011

14 Rà soát hồ sơ đề cử VQG U Minh Thƣợng thành khu Ramsar Chuyên đề số 14_06_05_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 1 của Ban thƣ 

Công ƣớc Ramsar đối với Khu bảo tồn đất ngập nƣớc Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_013

16 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 2 của Ban thƣ 

ký Công ƣớc Ramsar đối với Khu bảo tồn đất ngập nƣớc Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 3 của Ban thƣ 

ký Công ƣớc Ramsar đối với Khu bảo tồn đất ngập nƣớc Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_015

18 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 4 của Ban thƣ 

ký Công ƣớc Ramsar đối với Khu bảo tồn đất ngập nƣớc Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 5 của Ban thƣ 

ký Công ƣớc Ramsar đối với Khu bảo tồn đất ngập nƣớc Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 6: Khu đất 

ngập nƣớc đƣợc coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó thƣờng 

xuyên hỗ trợ 1% số lƣợng một loài hoặc phân loài chim nƣớc đối 

với KBT ĐNN Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 7: Khu đất 

ngập nƣớc đƣợc coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu có nó hỗ trợ 

một tỷ lệ đáng kể các loài, phân loại và các họ cá bản địa, các giai 

đoạn lịch sử trong vòng đời, sự tƣơng tác giữa các loài và/hoặc  số 

lƣợng mà có tính đại diện cho lợi ích của khu ĐNN và/hoặc các giá 

trị và bằng cách ấy, đóng góp vào sự ĐDSH của toàn cầu đối với 

KBT ĐNN Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_019
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

4 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

439/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ và đề 

nghị công nhận các khu bảo tồn đất 

ngập nƣớc có tầm quan trọng quốc tế

22 Đề xuất kế hoạch mở rộng và phát triển cho các khu Ramsar đến 

năm 2015

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_020

23 Đề xuất kế hoạch quản lý cho các khu Ramsar đến năm 2015 và 

định hƣớng năm 2020

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động phát triển kinh tế xã 

hội đến KBT Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_022

25 Phân tích, đánh giá vai trò khu bảo tồn Láng Sen khi trở thành khu 

Ramsar

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_023

26 Phân tích, đánh giá về các hoạt động bảo tồn, quản lý và nghiên 

cứu khoa học đã và đang diễn ra tại VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_024

27 Phân tích, đánh giá hệ động vật VQG U Minh Thƣợng Chuyên đề số 14_06_05_CDS_025

28 Phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động phát triển KT, XH 

đến VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_026

29 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 1 của Ban thƣ 

Công ƣớc Ramsar đối với VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_027

30 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 2 của Ban thƣ 

Công ƣớc Ramsar đối với VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_028

31 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 3 của Ban thƣ 

Công ƣớc Ramsar đối với VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_029

32 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 4 của Ban thƣ 

Công ƣớc Ramsar đối với VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_030

33 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 5 của Ban thƣ 

Công ƣớc Ramsar đối với VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_031

34 Tiêu chí 6: Khu đất ngập nƣớc đƣợc coi là có tầm quan trọng quốc 

tế nếu nó thƣờng xuyên hỗ trợ 1% số lƣợng một loài hoặc phân loài 

chim nƣớc đối với VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_032

35 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 7: Khu đất 

ngập nƣớc đƣợc coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó hỗ trợ một 

tỷ lệ đáng kể về các loài, phân loài và các họ cá bản địa, các giai 

đoạn lịch sử trong vòng đời, sự tƣơng tác giữa các loài và/hoặc số 

lƣợng mà có tính đại diện cho lợi ích của khu ĐNN và/hoặc các giá 

trị và bằng cách ấy, đóng góp vào sự ĐDSH của toàn cầu đối với 

VQG U Minh Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_033
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

4 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

439/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ và đề 

nghị công nhận các khu bảo tồn đất 

ngập nƣớc có tầm quan trọng quốc tế

36 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 8: Khu đất 

ngập nƣớc đƣợc coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó cung cấp 

nguồn thức ăn quan trọng cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi 

dƣỡng/hoặc đƣờng di cƣ mà nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi, nảy 

nở tại khu đất ngập nƣớc hay ở nơi khác tùy thuộc vào điều kiện cụ 

thể đối với khu bảo tồn ĐNN Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_034

37 Phân tích tính đáp ứng tiêu chí 8: Khu đất ngập nƣớc đƣợc coi là có 

tầm quan trọng quốc tế nếu nó cung cấp nguồn thức ăn quan trọng 

cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi dƣỡng và/hoặc đƣờng di cƣ 

mà nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi, nảy nở tại khu đất ngập nƣớc 

hay ở nơi khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể đối với VQG U Minh 

Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_035

38 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 9: Khu đất 

ngập nƣớc đƣợc coi là có tần quan trọng quốc tế nếu nó thƣờng 

xuyên hỗ trợ 1% số lƣợng một loài hoặc phân loại động vật, phi gia 

cầm sống phụ thuộc vào khu đất ngập nƣớc đối với Khu bảo tồn 

ĐNN Láng Sen

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_036

39 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng tiêu chí 9: Khu đất 

ngập nƣớc đƣợc coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó thƣờng 

xuyễn hỗ trợ 1% số lƣợng một loài hoặc phân loại động vật, phi gia 

cầm sống phụ thuộc vào khu đất ngập nƣớc đối VQG U Minh 

Thƣợng

Chuyên đề số 14_06_05_CDS_037

40 Bản dịch RIS Láng Sen tiếng Anh Chuyên đề số 14_06_05_CDS_038

41 Bản dịch RIS U Minh Thƣợng sang tiếng Anh Chuyên đề số 14_06_05_CDS_039

42 Xây dựng hồ sơ U Minh Thƣợng trình thủ tƣớng Chính Phủ Chuyên đề số 14_06_05_CDS_040

43 Xây dựng thuyết mình hồ sơ Láng Sen trình thủ tƣớng Chính Phủ Chuyên đề số 14_06_05_CDS_041

44 Phân tích, đánh giá hệ thực vật VQG U Minh Thƣợng Chuyên đề số 14_06_05_CDS_042

45 Xây dựng bản đồ hiện trạng của KBT Láng Sen (với đầy đủ các 

lớp: địa hình, thảm thực vật, sử dụng đất, đƣờng giao thông) theo 

tiêu chuẩn cảu Công ƣớc Ramsar, tỉ lệ 1/25.000

Bản đồ số 14_06_05_BDS_001

46 Xây dựng bản đồ hiện trạng của VQG U Minh Thƣợng (với đầy đủ 

các lớp: địa hình, thảm thực vật, sử dụng đất, đƣờng giao thông) 

theo tiêu chuẩn cảu Công ƣớc Ramsar, tỉ lệ 1/25.000

Bản đồ số 14_06_05_BDS_002
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

657/QĐ-TCMT Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

đinh thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lơi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_06_01_THG_001

2 Báo cáo kết thúc nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_06_01_BKG_001

3 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 14_06_01_THS_001

4 Báo cáo đánh giá khả năng tham gia Nghị định thƣ Nagoya về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_01_BKS_001

5 Báo cáo đề xuất các nội dung quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 

lợi ích tại Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_01_BKS_002

6 Báo cáo kết thúc nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_01_BKS_003

7 Báo cáo hiện trạng năng lực thực hiện và đề xuất giải pháp tăng 

cƣờng năng lực thực hiện về cơ chế tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 

lợi ích tại Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_01_BKS_004

8 Phân tích và đánh giá mục tiêu và phạm vi của Nghị định thƣ 

Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_001

9 Phân tích và đánh giá nội dung về chia sẻ công bằng và hợp lý lợi 

ích từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ NĐT Nagoya

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_002

10 Phân tích và đánh giá nội dung về tiếp cận nguồn gen và tri thức 

truyền thống liên quan đến nguồn gen trong khuôn khổ NĐT 

Nagoya

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_003

11 Phân tích và đánh giá nội dung về chia sẻ lợi ích đa phƣơng toàn Chuyên đề số 14_06_01_CDS_004

12 Phân tích và đánh giá nội dung về giám sát việc sử dụng nguồn gen 

và tuân thủ những điều khoản đồng thuận trong khuôn khổ NĐT 

Nagoya

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_005

13 Phân tích và đánh giá nội dung về năng cao nhận thức, tăng cƣờng 

năng lực, hợp tác và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ NĐT 

Nagoya

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_006

14 Phân tích và đánh giá các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ NĐT đối 

với quốc gia tham gia

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_007

15 Phân tích và đánh giá sự phù hợp giữa những quy định của NĐT 

Nagoya và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_008
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

657/QĐ-TCMT Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

đinh thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lơi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

16 Phân tích và đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi tham gia 

NĐT Nagoya về kinh tế - xã hội

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_009

17 Phân tích và đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi tham gia 

NĐT Nagoya về hệ thống văn bản và quản lý

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_010

18 Đánh giá khả năng tuân thủ, thực thi các nguyên tắc của NĐT 

Nagoya

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_011

19 Phân tích và đề xuất lộ trình thực hiện NĐT Nagoya về tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam nếu tham gia

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_012

20 Phân tích bối cảnh trong nƣớc và quốc tế về tiếp cận nguồn gen và 

chia sẻ lợi ích làm cơ sở xây dựng Tờ trình Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt NĐT Nagoya của Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_013

21 Phân tích đánh giá chƣơng trình hành động về xây dựng năng lực 

về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích của Công ƣớc Đa dạng sinh 

học và đề xuất khuyến nghị thực hiện tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_014

22 Phân tích và đánh giá nội dung các điều khoản có liên quan đến 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trong các quy định trong 

hƣớng dẫn Bonn 2011

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_015

23 Phân tích và đánh giá nội dung các điều khoản có liên quan đến 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trong khung ASEAN về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_016

24 Phân tích và đánh giá nội dung các điều khoản có liên quan đến 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trong các quy định liên quan 

của tổ chức thƣơng mại thế giới

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_017

25 Phân tích và đánh giá nội dung các điều khoản có liên quan đến 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích trong các quy định của Tổ 

chức quốc tế và sở hữu trí tuệ

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_018

26 Phân tích và đánh giá hệ thống pháp luật, thể chế và chính sách về 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, tri thức bản địa của Ấn Độ

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_019

27 Phân tích và đánh giá hệ thống pháp luật, thể chế và chính sách về 

tiếp cận nguông gen và chia sẻ lợi ích, tri thức bản địa của Úc

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_020
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

657/QĐ-TCMT Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

đinh thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lơi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

28 Phân tích và đánh giá các nguyên tắc về điều khoản đồng thuận 

(MAT) và đề xuất áp dụng trong mẫu điều khoản đồng thuận tại 

Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_021

29 Phân tích và đánh giá các thỏa thuận về tiếp cận nguồn gen và chia 

sẻ lợi ích và xác định các thông tin cần thiết của thỏa thuận tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_022

30 Phân tích và đánh giá, xác định các nhóm đối tƣợng có vai trò trong 

cơ chế tiếp cận gen và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_023

31 Phân tích và đánh giá các hình thức chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ việc 

tiếp cận nguồn gen đƣợc chia sẻ cho các bên có liên quan và đề 

xuất phƣơng pháp áp dụng đối với các thỏa thuận tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích trong điều kiện Việt Nam: Chia sẻ kết quả 

nghiên cứu: Hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công 

nghệ.

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_024

32 Phân tích và đánh giá các hình thức chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ việc 

tiếp cận nguồn gen đƣợc chia sẻ cho các bên có liên quan và đề 

xuất phƣơng pháp áp dụng đối với các thỏa thuận tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích trong điều kiện Việt Nam: Đào tạo, nâng cao 

năng lực và đóng góp phát triển kinh tế

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_025

33 Phân tích và đánh giá các hình thức chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ việc 

tiếp cận nguồn gen đƣợc chia sẻ cho các bên có liên quan và đề 

xuất phƣơng pháp áp dụng đối với các thỏa thuận tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích trong điều kiện Việt Nam: Các hình thức chia 

sẻ trực tiếp bằng tiền hoặc hiện vật: Quyền sở hữu trí tuệ

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_026

34 Phân tích và đánh giá các phƣơng pháp đánh giá lợi ích thu đƣợc từ 

việc tiếp cận nguồn gen và xác định mức độ chia sẻ lợi ích thích 

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_027

35 Phân tích và đánh giá và hƣớng dẫn xây dựng các điều khoản đồng 

thuận khi thỏa thuận

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_028

36 Phân tích và đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá giá trị 

của tri thức truyền thống và đề xuất khả năng áp dụng các phƣơng 

pháp đánh giá trong điều kiện Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_029
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

657/QĐ-TCMT Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

đinh thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lơi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

37 Báo cáo tổng hợp phân tích và đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và đề xuất áp dụng tại Việt 

Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_030

38 Phân tích và đánh giá kinh nghiệm chia sẻ lợi ích đối với nguồn 

gen/tri thức truyền thống có giá trị trong công nghiệp dƣợc phẩm 

và đề xuất cơ chế chia sẻ lợi ích thích hợp tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_031

39 Phân tích và đánh giá kinh nghiệm chia sẻ lợi ích đối với nguồn 

gen/tri thức truyền thống có giá trị trong ngành Mỹ phẩm, hƣơng 

liệu, giống cây trồng và đề xuất cơ chế chia sẻ lợi ích thích hợp tại 

Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_032

40 Phân tích và đánh giá kinh nghiệm chia sẻ lợi ích đối với nguồn 

gen/tri thức truyền thống có giá trị trong công nghệ sinh học và đề 

xuất cơ chế chia sẻ lợi ích thích hợp tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_033

41 Phân tích và đánh giá kinh nghiệm chia sẻ lợi ích đối với nguồn 

gen/tri thức truyền thống có giá trị trong nghiên cứu khoa học và đề 

xuất cơ chế chia sẻ lợi ích thích hợp tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_034

42 Rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích theo cơ quan quản lý và theo các quy định 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong lĩnh vực nông 

nghiệp và các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên sinh vật 

tại các Vƣờn quốc gia, Khu bảo tồn

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_035

43 Rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích theo cơ quan quản lý và theo các quy định 

của Bộ Công thƣơng trong lĩnh vực công nghiệp, thƣơng mại và Bộ 

Khoa học và Công nghệ trong lƣu giữ và bảo tồn nguồn gen

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_036

44 Phân tích vai trò, trách nhiệm và đánh giá cơ chế phối hợp giữa các 

bên trong lĩnh vực quản lý tài nguyên sinh vật của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_037
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

657/QĐ-TCMT Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

đinh thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lơi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

45 Phân tích vai trò, trách nhiệm và đánh giá cơ chế phối hợp giữa các 

bên trong lĩnh vực quản lý nguồn tài nguyên sinh vật của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_038

46 Phân tích vai trò, trách nhiệm và đánh giá cơ chế phối hợp giữa các 

bên trong lĩnh vực quản lý nguồn tài nguyên sinh vật của Bộ Khoa 

học và Công nghệ

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_039

47 Rà soát, đánh giá hiện trạng bảo tổn nguồn gen di chuyền ngoại vi 

tại Việt Nam: Tại các ngân hàng gen, ngân hàng hạt...

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_040

48 Rà soát, đánh giá hiện trạng bảo tồn nguồn gen di truyền ngoại vi 

tại Việt Nam: Tại các vƣờn thực vật

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_041

49 Rà soát đánh giá hiện trạng bảo tồn nguồn gen di truyền nội vi tại 

Việt Nam: Tại các nông trại, vƣờn gia đình

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_042

50 Rà soát đánh giá hiện trạng bảo tồn nguồn gen di truyền nội vi tại 

Việt Nam: Tại các Vƣờn quốc gia, Khu bảo tồn

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_043

51 Rà soát hiện trạng về quyền sở hữu và quản lý nguồn gen tại Việt 

Nam, đánh giá những khó khăn vƣớng mắc và đề xuất các giải pháp

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_044

52 Đánh giá, phân tích thực trạng khai thác nguồn gen di truyền tại 

Việt Nam, thực trạng suy thoái, xói mòn di truyền tại Việt Nam 

trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_045

53 Đánh giá phân tích thực trạng khai thác nguồn gen di truyền tại 

Việt Nam, thực trạng suy thoái, xói mòn di truyền tại Việt Nam 

trong linh vực thủy sản

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_046

54 Đánh giá phân tích thực trạng khai thác nguồn gen di truyền tại 

Việt Nam, thực trạng suy thoái, xói mòn di truyền tại Việt Nam 

trong linh vực khai thác cây thuốc

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_047

55 Phân loại nhóm đối tƣợng tham gia vào cơ chế tiếp cận nguồn gen 

và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_048

56 Phân tích các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và đề xuất giải pháp 

trong quản lý và sử dụng nguồn gen tại Việt Nam: Về thể chế

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_049
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

657/QĐ-TCMT Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

đinh thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lơi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

57 Phân tích các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và đề xuất giải pháp 

trong quản lý và sử dụng nguồn gen tại Việt Nam: Về chính sách 

và pháp luật

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_050

58 Phân tích các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và đề xuất giải pháp 

trong quản lý và sử dụng nguồn gen tại Việt Nam: Về tài chính

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_051

59 Phân tích các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và đề xuất giải pháp 

trong quản lý và sử dụng nguồn gen tại Việt Nam: Về Hợp tác quốc 

tế

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_052

60 Phân tích các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và đề xuất giải pháp 

trong quản lý và sử dụng nguồn gen tại Việt Nam: Về đào tạo nhân 

lực

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_053

61 Phân tích, đánh giá năng lực thực hiện của nhóm: Cán bộ quản lý 

tại trung ƣơng, địa phƣơng

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_054

62 Phân tích, đánh giá năng lực thực hiện của nhóm: Cán bộ quản lý 

tại các Vƣờn quốc gia, Khu bảo tồn

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_055

63 Phân tích, đánh giá năng lực thực hiện của nhóm: Cộng đồng dân 

cƣ

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_056

64 Phân tích, đánh giá năng lực thực hiện của nhóm: Doanh nghiệp 

khai thác sử dụng tài nguyên di truyền

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_057

65 Đánh giá thực tế sự phối hợp quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 

lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_058

66 Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tăng cƣờng hợp tác quản lý 

và chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen: Về văn bản pháp luật, 

chính sách

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_059

67 Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tăng cƣờng hợp tác quản lý 

và chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen: Về thể chế

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_060

68 Xác định nhu cầu tăng cƣờng năng lực của từng nhóm đối tƣợng về 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam:Các cán bộ quản 

lý tại Trung ƣơng, địa phƣơng

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_061

69 Xác định nhu cầu tăng cƣờng năng lực của từng nhóm đối tƣợng về 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam: Các cán bộ tại 

Vƣờn quốc gia, Khu bảo tồn

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_062
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

657/QĐ-TCMT Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

đinh thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lơi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

70 Xác định nhu cầu tăng cƣờng năng lực của từng nhóm đối tƣợng về 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam: Cộng đồng dân 

cƣ

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_063

71 Xác định nhu cầu tăng cƣờng năng lực của từng nhóm đối tƣợng về 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam: Doanh nghiệp 

khai thác sử dụng tài nguyên di truyền

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_064

72 Báo cáo đánh giá nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp nhận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_065

73 Phân tích, đánh giá và đề xuất xác giải pháp tăng cƣờng hợp tác 

quản lý và chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen về: Đào tạo, tập 

huấn

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_066

74 Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tăng cƣờng hợp tác quản lý 

và chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen về: Nâng cao nhận thức

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_067

75 Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tăng cƣờng hợp tác quản lý 

và chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen về: Tài chính

Chuyên đề số 14_06_01_CDS_068

76 Báo cáo tóm tắt Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_01_BKS_005

6 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

752/QĐ-TCMT Ngăn ngừa và quản lý các loài sinh 

vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng 

sản xuất và rừng đƣợc bảo vệ khu 

vực Đông Nam Á

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 2013 Tổng hợp giấy 14_06_03_THG_001

2 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng kế hoạch quản lý 

hệ sinh thái lồng ghép kế hoạch quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại

Chuyên đề giấy 14_06_03_CDG_001

3 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 2013 Tổng hợp số 14_06_03_THS_001

4 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng kế hoạch quản lý 

hệ sinh thái lồng ghép kế hoạch quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại

Chuyên đề số 14_06_03_CDS_001

7 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

771/QĐ-TCMT Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm đề xuất kế hoạch bảo tồn 

và phát triển bền vững các khu 

Ramsar ở Việt Nam

1 Báo cáo tổng kết đề tài Tổng hợp giấy 14_06_04_THG_001

2 Báo cáo tổng kết đề tài Tổng hợp số 14_06_04_THS_001
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7 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

771/QĐ-TCMT Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm đề xuất kế hoạch bảo tồn 

và phát triển bền vững các khu 

Ramsar ở Việt Nam

3 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng và công tác quản lý, bảo 

tồn và phát triển bền vững khu Ramsar Xuân Thủy

Chuyên đề số 14_06_04_CDS_001

4 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng và công tác quản lý, bảo 

tồn và phát triển bền vững khu Ramsar Ba Bể

Chuyên đề số 14_06_04_CDS_002

5 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng và công tác quản lý, bảo 

tồn và phát triển bền vững khu Ramsar Bầu Sấu

Chuyên đề số 14_06_04_CDS_003

6 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng và công tác quản lý, bảo 

tồn và phát triển bền vững khu Ramsar Tràm Chim

Chuyên đề số 14_06_04_CDS_004

7 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng và công tác quản lý, bảo 

tồn và phát triển bền vững khu Ramsar Mũi Cà Mau

Chuyên đề số 14_06_04_CDS_005

8 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá công tác quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững các khu Ramsar của một số khu vực trên Thế giới

Chuyên đề số 14_06_04_CDS_006

9 Nghiên cứu đề xuất dự thảo kế hoạch bảo tồn và phát triển bền 

vững các khu Ramsar ở Việt Nam phù hợp với điều kiện hiện nay

Chuyên đề số 14_06_04_CDS_007

10 Báo cáo xác định cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất kế 

hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu Ramsar ở Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_04_CDS_008

8 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

813/QĐ-TCMT Hoạt động của Ban chỉ đạo Kế 

hoạch hành động đa dạng sinh học 

theo quyết định số 79/2007/QĐ-TTg

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_06_08_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_06_08_THS_001

9 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.34/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng cơ chế trao 

đổi thông tin và báo cáo về nguồn 

gen và tri thức truyền thống về 

nguồn gen ở Việt Nam

1 Nghiên cứu, đánh giá, xác định các nhóm đối tƣợng tham gia trong 

cơ chế chia sẻ thông tin về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích: 

đối tƣợng cung cấp - chủ sở hữu nguồn gen (bao gồm cả cơ quan 

quản lý về nguồn gen)

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_001

2 Nghiên cứu, đánh giá, xác định nhóm đối tƣợng tham gia trong cơ 

chế chia sẻ thông tin về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích: đối 

tƣợng sử dụng và tiêu thụ sản phẩm

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_002

3 Báo cáo điều tra, thu thập thông tin và đề xuất xây dựng cơ chế trao 

đổi thông tin và báo cáo về nguồn gen và tri thức truyền thống về 

nguồn gen của khu vực miền Bắc

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_003
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9 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.34/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng cơ chế trao 

đổi thông tin và báo cáo về nguồn 

gen và tri thức truyền thống về 

nguồn gen ở Việt Nam

4 Báo cáo điều tra, thu thập thông tin và đề xuất xây dựng cơ chế trao 

đổi thông tin và báo cáo về nguồn gen và tri thức truyền thống về 

nguồn gen của khu vực miền Trung

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_004

5 Nghiên cứu, điều tra, tổng hợp rà soát, đánh giá hiện trạng tri thức 

truyền thống về nguồn gen

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_005

6 Nghiên cứu đánh giá lợi ích của các bên khi tham gia cơ chế trao 

đổi thông tin và hệ thống báo cáo về nguồn gen và tri thức truyền 

thống

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_006

7 Nghiên cứu, đánh giá các thủ tục, quy trình cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu trí tuệ về tri thức truyền thống

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_007

8 Nghiên cứu các biểu mẫu báo cáo thông tin về tiếp cận nguồn gen 

và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_008

9 Nghiên cứu các hình thức chia sẻ thông tin cho các bên có liên 

quan trong hoạt động: công khai thông tin về giấy phép tiếp cận 

nguồn gen

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_009

10 Nghiên cứu các hình thức chia sẻ thông tin cho các bên có liên 

quan trong hoạt động: hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_010

11 Nghiên cứu các hình thức chia sẻ thông tin cho các bên có liên 

quan trong hoạt động: sản xuất, kinh doanh, thƣơng mại

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_011

12 Nghiên cứu, điều tra, tổng hợp rà soát, đánh giá hiện trạng nguồn 

gen đối tƣợng: thực vật

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_012

13 Nghiên cứu, điều tra, tổng hợp rà soát, đánh giá hiện trạng nguồn 

gen đối tƣợng: động vật

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_013

14 Nghiên cứu, điều tra, tổng hợp rà soát, đánh giá hiện trạng nguồn 

gen đối tƣợng: Vi sinh vật

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_014

15 Nghiên cứu, xác định các đối tƣợng tham gia vào quá trình chia sẻ 

thông tin về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_015

16 Nghiên cứu, đánh giá vai trò và sự tham gia của các bên trong quá 

trình trao đổi thông tin về nguồn gen tại Việt Nam: Các Bộ ngành

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_016

17 Nghiên cứu, đánh giá vai trò và sự tham gia của các bên trong quá 

trình trao đổi thông tin về nguồn gen tại Việt Nam: Cộng đồng địa 

phƣơng

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_017
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9 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.34/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng cơ chế trao 

đổi thông tin và báo cáo về nguồn 

gen và tri thức truyền thống về 

nguồn gen ở Việt Nam

18 Nghiên cứu, đánh giá, và đề xuất thành phần mạng lƣới chia sẻ 

thông tin về nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen tại 

Việt Nam

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_018

19 Nghiên cứu, đánh giá vai trò và sự tham gia của các bên trong quá 

trình trao đổi thông tin về nguồn gen tại Việt Nam: Sở ban ngành 

địa phƣơng

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_019

20 Nghiên cứu, đánh giá vai trò và sự tham gia của các bên trong quá 

trình trao đổi thông tin về nguồn gen tại Việt Nam: Các Viện 

nghiên cứu, trƣờng Đại học

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_020

21 Nghiên cứu, đánh giá vai trò và sự tham gia của các bên trong quá 

trình trao đổi thông tin về nguồn gen tại Việt Nam: Các Vƣờn quốc 

gia

Chuyên đề số 14_06_09_CDS_021

22 Phiếu điều tra 1: Đối tƣợng, thành phần tham gia cơ chế chia sẻ 

thông tin và hệ thống báo cáo hình thức chia sẻ thông tin

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_09_BKS_001

23 Phiếu điều tra 2: Hiện trạng nguồn gen và tri thức truyền thống liên 

quan

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_09_BKS_002

24 Phiếu điều tra 3: Xác định nhu cầu chia sẻ thông tin và tham gia cơ 

chế trao đổi thông tin và hệ thống báo cáo về quản lý nguồn gen, tri 

thức truyền thống về nguồn gen của các đối tƣợng liên quan

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_09_BKS_003

25 Phiếu điều tra 4: Năng lực triển khai thực hiện cơ chế chia sẻ thông 

tin về nguồn gen

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_09_BKS_004

26 Phiếu điều tra 5: Hiện trạng thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến 

nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen

Tƣ liệu khác 

(số)

14_06_09_BKS_005

10 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1208/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trƣờng đối với các cơ sở, khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng trên các lƣu vực 

sông

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_15_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_15_04_THS_001

3 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 04/2013/HĐKT-VP) Tổng hợp giấy 14_15_04_THG_002

4 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 04/2013/HĐKT-VP) Tổng hợp số 14_15_04_THS_002
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10 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1208/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trƣờng đối với các cơ sở, khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng trên các lƣu vực 

sông

5 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Bình Phƣớc

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_001

6 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Bình Phƣớc

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_001

7 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Long An

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_002

8 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Long An

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_002

9 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Bình Dƣơng

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_003

10 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Bình Dƣơng

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_003

11 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Bình Phƣớc

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_004

12 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Bình Phƣớc

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_004

13 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_005

14 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_005
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10 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1208/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trƣờng đối với các cơ sở, khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng trên các lƣu vực 

sông

15 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc NinhBáo cáo tổng hợp, phân tích 

tài liệu, số liệu có liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản 

lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_006

16 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_006

17 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_007

18 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_007

19 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_008

20 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_008

21 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 

các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh và Bắc 

Giang thuộc lƣu vực sông Cầu

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_009

22 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 

các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh và Bắc 

Giang thuộc lƣu vực sông Cầu

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_009

23 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_010

24 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_010
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10 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1208/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trƣờng đối với các cơ sở, khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng trên các lƣu vực 

sông

25 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_011

26 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2013 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_011

27 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Long An

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_012

28 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Long An

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_012

29 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh  

Bắc Giang

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_013

30 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh  

Bắc Giang

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_013

31 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Bình Dƣơng

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_014

32 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Bình Dƣơng

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_014

33 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_015

34 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_015

35 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_016

36 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện Chuyên đề số 14_15_04_CDS_016
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10 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1208/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trƣờng đối với các cơ sở, khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng trên các lƣu vực 

sông

37 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_017

38 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_017

39 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 

các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh Bình Phƣớc, Bình 

Dƣơng, Long An thuộc lƣu vực sông Đồng Nai

Chuyên đề giấy 14_15_04_CDG_018

40 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 

các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh Bình Phƣớc, Bình 

Dƣơng, Long An thuộc lƣu vực sông Đồng Nai

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_018

41 Báo cáo kết quả phân tích mẫu môi trƣờng theo hợp đồng số 

04/2013/HĐKT-VP ngày 05/09/2013

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_04_BKG_001

42 Báo cáo kết quả phân tích mẫu môi trƣờng theo hợp đồng số 

04/2013/HĐKT-VP ngày 05/09/2013

Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_04_BKS_001

43 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc vè bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_019

44 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc vè bảo vệ môi trƣờng 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề số 14_15_04_CDS_020

11 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1491/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_15_08_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_15_08_THS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

11 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1491/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng

3 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có 

liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra 

năm 2013 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc 

phục các vi phạm và tồn tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(nếu có) đối với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn 

các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hải Phòng

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 

liên quan đến các đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 

2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra 

năm 2013 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc 

phục các vi phạm và tồn tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(nếu có) đối với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn 

các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra 

năm 2013 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc 

phục các vi phạm và tồn tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

(nếu có) đối với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn 

các tỉnh Thừa Thiên Huế, Gia Lai và Khánh Hòa

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_008
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

11 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1491/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng

11 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có 

liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_009

12 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 

liên quan đến các đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 

2013 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_010

13 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 

liên quan đến các đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 

2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_011

14 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có 

liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2013

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_012

15 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có 

liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_013

16 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 

liên quan đến các đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 

2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_014

17 Báo cáo chuyên đề: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra 

năm 2013 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_015

18 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có 

liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2013

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_016

19 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có 

liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_017

20 Báo cáo chuyên đề: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra 

năm 2013 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_018
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

11 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1491/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng

21 Báo cáo chuyên đề: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra 

năm 2013 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_019

22 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có 

liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_020

23 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 

liên quan đến các đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 

2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_021

24 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 

liên quan đến các đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 

2013 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_022

25 Báo cáo chuyên đề: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra 

năm 2013 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_023

26 Báo cáo chuyên đề: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra 

năm 2013 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_024

27 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 

liên quan đến các đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 

2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_025

28 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu 

liên quan đến các đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 

2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_026

29 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có 

liên quan về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Chuyên đề số 14_15_08_CDS_027

30 Báo cáo tổng kết hợp đồng số 09/2013/HĐKT-VP ngày 29/09/2013 Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_08_BKS_001

31 Kết quả phân tích mẫu hậu ĐTM Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_08_BKS_002

32 Biên bản lƣu giữ tài liệu hậu ĐTM Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_08_BKS_003
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

11 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1491/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng

33 Thuyết minh bổ sung/điều chỉnh nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_08_BKS_004

34 Dự toán nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_08_BKS_005

35 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ "Thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng đối với các dự án, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng" năm 2013

Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_08_BKS_006

12 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1658/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các cơ sở sản xuất 

giấy và bột giấy thuộc đối tƣợng 

phải lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_15_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh: Phú 

Thọ, Tuyên Quang và Yên bái

Chuyên đề giấy 14_15_01_CDG_001

3 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn các 

tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang và Yên Bái

Chuyên đề giấy 14_15_01_CDG_002

4 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 12/2013/HĐKT-VP ngày 28 tháng 

6 năm 2013)

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_01_BKG_001

5 Báo cáo kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Hợp đồng số 

12/2013/HĐKT-VP ngày 28 tháng 6 năm 2013)

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_01_BKG_002

6 Thuyết minh điều chỉnh đề cƣờng nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_01_BKG_003

7 CV số 16/BC-TT ngày 18/2/14 Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_01_BKG_004

8 Phụ lục 1 dự toán điều chỉnh kinh phí Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_01_BKG_005

9 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_15_01_THS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

12 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1658/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các cơ sở sản xuất 

giấy và bột giấy thuộc đối tƣợng 

phải lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng

10 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh: Phú 

Thọ, Tuyên Quang và Yên bái

Chuyên đề số 14_15_01_CDS_001

11 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn các 

tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang và Yên Bái

Chuyên đề số 14_15_01_CDS_002

12 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 12/2013/HĐKT-VP ngày 28 tháng 

6 năm 2013)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_01_BKS_001

13 Báo cáo kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Hợp đồng số 

12/2013/HĐKT-VP ngày 28 tháng 6 năm 2013)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_01_BKS_002

14 Thuyết minh điều chỉnh đề cƣờng nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_01_BKS_003

15 CV số 16/BC-TT ngày 18/2/14 Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_01_BKS_004

16 Phụ lục 1 dự toán điều chỉnh kinh phí Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_01_BKS_005

13 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1661/QĐ-TCMT Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành 

các quy định về bảo vệ môi trƣờng 

đối với các cơ sở hành nghề quản lý 

chất thải nguy hại do Tổng cục Môi 

trƣờng và địa phƣơng cấp phép

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_15_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_15_05_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan đến các 

đối tƣợng dự kiến đƣợc kiểm tra, thanh tra năm 2013 trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dƣơng và Quảng Ngãi

Chuyên đề số 14_15_05_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan đến các 

đối tƣợng dự kiến đƣợc kiểm tra, thanh tra năm 2013 trên địa bàn 

các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hải Dƣơng, Thái Nguyên, Hƣng Yên và 

Thanh Hoá

Chuyên đề số 14_15_05_CDS_002

5 Kết quả phân tích mẫu Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_05_BKS_001

40 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

14 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1669/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các cơ sở khai thác, 

chế biến và tàng trữ dầu khí

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_15_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh: Bà 

Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau, Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề giấy 14_15_03_CDG_001

3 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 03/2013/HĐKT-VP ngày 

04/9/2013)

Chuyên đề giấy 14_15_03_CDG_002

4 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Theo Hợp đồng số 

03/2013/HĐKT-VP ngày 04/9/2013)

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_03_BKG_001

5 Thuyết minh điều chỉnh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_03_BKG_002

6 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_15_03_THS_001

7 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2013 trên địa bàn các tỉnh: Bà 

Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau, Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề số 14_15_03_CDS_001

8 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 03/2013/HĐKT-VP ngày 

04/9/2013)

Chuyên đề số 14_15_03_CDS_002

9 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Theo Hợp đồng số 

03/2013/HĐKT-VP ngày 04/9/2013)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_03_BKS_001

10 Thuyết minh điều chỉnh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_03_BKS_002

15 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1673/QĐ-TCMT Thanh tra tình hình nhập khẩu, quá 

cảnh và lƣu giữ phế liệu, chất thải 

tại các cảng biển

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_15_02_THG_001

2 Chuyên đề Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan 

về tình hình nhập khẩu, quá cảnh và lƣu giữ phế liệu tại các cảng 

biển

Chuyên đề giấy 14_15_02_CDG_001

3 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 04/2013/HĐKT-VP ngày 

05/9/2013 và Phụ lục Hợp đồng ngày 19/12/2013)

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_02_BKG_001
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15 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

1673/QĐ-TCMT Thanh tra tình hình nhập khẩu, quá 

cảnh và lƣu giữ phế liệu, chất thải 

tại các cảng biển

4 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Theo Hợp đồng số 

04/2013/HĐKT-VP ngày 05/9/2013 và Phụ lục Hợp đồng ngày 

19/12/2013)

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_15_02_BKG_002

5 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_15_02_THS_001

6 Chuyên đề Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan 

về tình hình nhập khẩu, quá cảnh và lƣu giữ phế liệu tại các cảng 

biển

Chuyên đề số 14_15_02_CDS_001

7 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 04/2013/HĐKT-VP ngày 

05/9/2013 và Phụ lục Hợp đồng ngày 19/12/2013)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_02_BKS_001

8 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Theo Hợp đồng số 

04/2013/HĐKT-VP ngày 05/9/2013 và Phụ lục Hợp đồng ngày 

19/12/2013)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_02_BKS_002

16 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

260/QĐ-TCMT Khảo sát, xây dựng các Quy định về 

kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_15_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_15_06_THS_001

3 Phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở thuộc khu vực các 

tỉnh miền núi phía Bắc

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở thuộc khu vực Đồng 

bằng bắc bộ

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật  và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở thuộc khu vực Bắc 

trung bộ

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở khu vực duyên hải 

miền trung

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở khu vực Tây Nguyên

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_005
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16 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

260/QĐ-TCMT Khảo sát, xây dựng các Quy định về 

kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trƣờng

8 Phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật  và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở thuộc khu vực Đông 

Nam Bộ

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở Tây Nam Bộ

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_007

10 Xây dựng báo cáo đánh giá tác động pháp luật đối với Dự thảo 

Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_008

11 Phạm vi và đối tƣợng điều chỉnh của Nghị định Chuyên đề số 14_15_06_CDS_009

12 Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_010

13 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các vi phạm thủ tục 

hành chính về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_011

14 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm 

về thải khí, bụi thải, tiếng ồn và độ rung.

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_012

15 Nghiên cứu, xác định các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ buộc 

áp dụng hình thức tạm thời đình chỉ hoạt động, di dời hoặc cấm 

hoạt động, công khai thông tin

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_013

16 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các vi phạm quy 

định về vận chuyển, chôn lấp, thải chất thải rắn thông thƣờng; vận 

chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_014

17 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các vi phạm quy 

định về chất thải nguy hại

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_015

18 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các vi phạm quy 

định về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động nhập khẩu máy móc, 

thiết bị, phƣơng tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

liệu và nhập khẩu phế liệu.

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_016

19 Nghiên cứu, xây dựng khung hình phạt đối với các vi phạm quy 

định về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động chăn nuôi và nuôi trồng 

thủy sản, bảo vệ môi trƣờng biển.

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_017

20 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với vi phạm các quy 

định về phục hồi môi trƣờng khi kết thúc hoạt động thăm dò, khai 

thác tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_018
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16 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

260/QĐ-TCMT Khảo sát, xây dựng các Quy định về 

kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trƣờng

21 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định về phòng, chống sự cố tràn dầu trong hoạt động dầu khí, 

hàng hải và các sự cố rò rỉ, tràn dầu khác

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_019

22 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định về cung ứng dịch vụ tƣ vấn lập và thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_020

23 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin 

về môi trƣờng.

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_021

24 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng đối với khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và dịch vụ tập trung

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_022

25 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định trong hoạt động du lịch và bảo tồn thiên nhiên

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_023

26 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định về nộp phí bảo vệ môi trƣờng, ký quỹ cải tạo, phục hồi 

môi trƣờng và bảo hiểm trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại về môi 

trƣờng

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_024

27 Nghiên cứu, xác định khung hình phạt đối với vi phạm các quy Chuyên đề số 14_15_06_CDS_025

28 Nghiên cứu, xác đinh vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng công 

trình, thiết bị, phƣơng tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_026

29 Vi phạm quy định về thực hiện dân chủ cơ sở về bảo vệ môi 

trƣờng, hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nƣớc, thanh tra, kiểm 

tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_15_06_CDS_027

17 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

743/QĐ-TCMT Kiểm tra dự án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng đã đƣợc Tổng cục Môi 

trƣờng phê duyệt

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_15_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_15_07_THS_001

3 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_15_07_THS_002

4 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng của các cơ sở khai thác khoáng sản đƣợc kiểm tra, thanh tra 

năm 2013

Chuyên đề số 14_15_07_CDS_001
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17 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trƣờng

743/QĐ-TCMT Kiểm tra dự án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng đã đƣợc Tổng cục Môi 

trƣờng phê duyệt

5 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các dự án 

cải tạo, phục hồi môi trƣờng dự kiến đƣợc kiểm tra, thanh tra năm 

2013

Chuyên đề số 14_15_07_CDS_002

6 Phiếu trả kết quả phân tích. Số: K1312/KK61 Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_07_BKS_001

7 Phiếu trả kết quả phân tích. Số: K1312/KK63-64 Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_07_BKS_002

8 Phiếu trả kết quả phân tích. Số: N1312/763-764 Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_07_BKS_003

9 Phiếu trả kết quả phân tích. Số: N1312/765-766 Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_07_BKS_004

10 Phiếu trả kết quả phân tích. Số: N1312/767-768 Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_07_BKS_005

11 Phiếu trả kết quả phân tích. Số: CR1312/15 Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_07_BKS_006

12 Phiếu trả kết quả phân tích. Số: CR1312/15A Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_07_BKS_007

13 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ “Kiểm tra dự án cải tạo, phục Tƣ liệu khác 14_15_07_BKS_008

14 Thuyết minh đề cƣơng. Nhiệm vụ: “Kiểm tra dự án cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng đã đƣợc Tổng cục Môi trƣờng phê duyệt ”

Tƣ liệu khác 

(số)

14_15_07_BKS_009

18 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1589/QĐ-TCMT Kiểm kê nguồn phát thải khí công 

nghiệp, xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật phục vụ cho công tác 

kiểm soát ô nhiễm về khí thải công 

nghiệp

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_07_12_THG_001

2 Báo cáo đánh giá về hiện trạng kiểm kê, lƣu giữ dữ liệu, thông tin 

về khí thải công nghiệp

Chuyên đề giấy 14_07_12_CDG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_07_12_THS_001

4 Báo cáo đánh giá về hiện trạng kiểm kê, lƣu giữ dữ liệu, thông tin 

về khí thải công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_001

5 Báo cáo chuyên đề: Thu thập, tổng hợp thông tin, đánh giá về hiện 

trạng kiểm kê, thu thập, lƣu giữ dữ liệu thông tin về khí thải công 

nghiệp

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_002
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

18 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1589/QĐ-TCMT Kiểm kê nguồn phát thải khí công 

nghiệp, xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật phục vụ cho công tác 

kiểm soát ô nhiễm về khí thải công 

nghiệp

6 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đánh giá về nội dung, dạng thông 

tin, số liệu, hình thức quản lý, phƣơng thức và khả năng truy cập

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_003

7 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về mức độ chi tiết của thông tin dữ 

liệu của khí thải công nghiệp; chính sách, pháp lý và cơ cấu tổ chức 

của các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng liên quan đến thu thập, 

quản lý, trao đổi và phổ biến thông tin về khí thải công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_004

8 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá nhƣng khó khăn, rào cản trong thu 

thập, trao đổi thông tin về khí thải công nghiệp, sự đầy đủ, sự 

chồng chéo, sự mâu thuẫn của các số liệu hiện có và năng lực thu 

thập, quản lý, xử lý thông tin liên quan đến khí thải công nghiệp.

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_005

9 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá về kinh nghiệm của các nƣớc 

trên thế giới về kiểm kê, lƣu giữ, sử dụng thông tin khí thải công 

nghiệp

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_006

10 Báo cáo chuyên đề: Tài liệu dịch Chuyên đề số 14_07_12_CDS_007

11 Báo cáo chuyên đề: Xác định cụ thể mục tiêu, phạm vi áp dụng, cấu 

trúc của Thông tƣ hƣớng dẫn về kiểm kê khí thải công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_008

12 Báo cáo chuyên đề: Sơ đồ quy trình kiểm kê phát thải từng loại hình Chuyên đề số 14_07_12_CDS_009

13 Báo cáo chuyên đề: Các biểu mẫu phiếu khảo sát và báo cáo kiểm 

kê

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_010

14 Báo cáo chuyên đề: Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực tế về các 

loại hình phát thải cao

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_011

15 Báo cáo chuyên đề: Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực tế về các 

loại hình phát thải trung bình

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_012

16 Báo cáo chuyên đề: Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực tế về các 

loại hình phát thải thấp

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_013

17 Báo cáo chuyên đề: Xử lý, đồng nhất chuỗi số liệu để có dữ liệu Chuyên đề số 14_07_12_CDS_014

18 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá chất lƣợng kiểm kê (QA/QC), đánh 

giá độ tin cậy của số liệu kiểm kê.

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_015
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

18 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1589/QĐ-TCMT Kiểm kê nguồn phát thải khí công 

nghiệp, xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật phục vụ cho công tác 

kiểm soát ô nhiễm về khí thải công 

nghiệp

19 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng báo cáo kiểm kê phát thải từng loại 

hình công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_016

20 Dự thảo thông tƣ hƣớng dẫn về kiểm kê khí thải công nghiệp Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_12_BKS_001

21 Báo cáo chuyên đề: "Phân tích, đánh giá nhu cầu hiện tại và dự báo 

nhu cầu trong tƣơng lai của những đối tƣợng sử dụng thông tin khí 

thải công nghiệp"

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_017

22 Báo cáo chuyên đề: "Xây dựng kế hoạch kiểm kê loại hình công 

nghiệp"

Chuyên đề số 14_07_12_CDS_018

19 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

2508/QĐ-

BTNMT

Xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ 

kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng và 

cảnh báo ô nhiễm môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_07_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_07_04_THS_001

3 Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu 14_07_04_CSS_001

4 Xây dựng website (Thiết kế giao diện PCS, Mô hình dữ liệu XML, 

Mã nguồn, Phần mềm đóng gói, 16 báo cáo)

Cơ sở dữ liệu 14_07_04_CSS_002

5 Xây dựng phần mềm quản lý bản đồ chuyên đề(Giao diện phần 

mềm, Mô hình dữ liệu XML, Source code, phần mềm đóng gói, 15 

báo cáo)

Phần mềm số 14_07_04_PMS_001

6 Kết quả quan trắc năm 2012 Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_04_BKS_001

7 Kết quả quan trắc năm 2013 Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_04_BKS_002

8 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng nƣớc mặt miền Bắc năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_001

9 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng nƣớc mặt miền Trung năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_002

10 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng nƣớc mặt miền Nam năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_003

11 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng không khí miền Bắc năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_004

12 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng không khí miền Trung năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_005
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

19 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

2508/QĐ-

BTNMT

Xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ 

kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng và 

cảnh báo ô nhiễm môi trƣờng

13 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng không khí miền Nam năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_006

14 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng nƣớc biển ven bờ miền Bắc năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_007

15 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng nƣớc biển ven bờ miền Trung năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_008

16 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá, xử lý các tài liệu, số liệu về 

môi trƣờng nƣớc biển ven bờ miền Nam năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_009

17 Bản đồ ô nhiễm môi trƣờng nƣớc biển ven bờ (Hải Phòng 3, Nam 

Định 1, Thái Bình 1, Quảng Ninh 2, Bình Định 1, Quảng Nam 1, 

Đà Nẵng 1, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bạc Liêu 2, Cà Mau 2, Bến Tre 2, 

Trà Vinh 2)

Bản đồ số 14_07_04_BDS_001

18 Bản đồ ô nhiễm môi trƣờng nƣớc biển ven bờ (Hải Phòng 3, Nam 

Định 1, Thái Bình 1, Quảng Ninh 2, Bình Định 1, Quảng Nam 1, 

Đà Nẵng 1, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bạc Liêu 2, Cà Mau 2, Bến Tre 2, 

Trà Vinh 2)

Bản đồ số 14_07_04_BDS_002

19 Bản đồ ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt (Hà Nội 3, Hải Phòng 1, 

Thái Bình 1, Bắc Ninh 1, Vĩnh Phúc 1, Bình Định 1, Bình Phƣớc 1, 

Đồng Nai 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, HCM 3, Cần Thơ 1, Bến Tre 1, 

Cà Mau 1)

Bản đồ số 14_07_04_BDS_003

20 Bản đồ ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt (Hà Nội 3, Hải Phòng 1, 

Thái Bình 1, Bắc Ninh 1, Vĩnh Phúc 1, Bình Định 1, Bình Phƣớc 1, 

Đồng Nai 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, HCM 3, Cần Thơ 1, Bến Tre 1, 

Cà Mau 1)

Bản đồ số 14_07_04_BDS_004

21 Bản đồ ô nhiễm môi trƣờng không khí (Hà Nội 3, Bắc Ninh 1, Bắc 

Giang 1, Thái Nguyên 1, Thái Bình 1, Ninh Bình 1, Thanh Hóa 1, 

Quảng Nam 1, Quảng Ngãi 1, Bình Định 1, Bình Dƣơng 2, Bình 

Phƣớc 1, Đồng Nai 1, Hồ Chí Minh 3, Cần Thơ 1)

Bản đồ số 14_07_04_BDS_005

22 Bản đồ ô nhiễm môi trƣờng không khí (Hà Nội 3, Bắc Ninh 1, Bắc 

Giang 1, Thái Nguyên 1, Thái Bình 1, Ninh Bình 1, Thanh Hóa 1, 

Quảng Nam 1, Quảng Ngãi 1, Bình Định 1, Bình Dƣơng 2, Bình 

Phƣớc 1, Đồng Nai 1, Hồ Chí Minh 3, Cần Thơ 1)

Bản đồ số 14_07_04_BDS_006

23 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng đất năm 2009

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_010

24 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng đất năm 2010

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_011
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

19 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

2508/QĐ-

BTNMT

Xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ 

kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng và 

cảnh báo ô nhiễm môi trƣờng

25 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng đất năm 2011

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_012

26 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng đất năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_013

27 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng không khí (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 

Nam bộ) năm 2009

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_014

28 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng không khí (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 

Nam bộ) năm 2010

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_015

29 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng không khí (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 

Nam bộ) năm 2011

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_016

30 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng không khí (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 

Nam bộ) năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_017

31 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam 

bộ, Tây Nam bộ) năm 2009

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_018

32 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam 

bộ, Tây Nam bộ) năm 2010

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_019

33 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam 

bộ, Tây Nam bộ) năm 2011

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_020

34 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam 

bộ, Tây Nam bộ) năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_021

35 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc mặt (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 

Nam bộ) năm 2009

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_022

36 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc mặt (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 

Nam bộ) năm 2010

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_023
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

19 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

2508/QĐ-

BTNMT

Xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ 

kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng và 

cảnh báo ô nhiễm môi trƣờng

37 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc mặt (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 

Nam bộ) năm 2011

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_024

38 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc mặt (4 vùng: Bắc bộ, Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây 

Nam bộ) năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_025

39 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng phát thải hóa chất năm 2009

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_026

40 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng phát thải hóa chất năm 2010

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_027

41 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng phát thải hóa chất năm 2011

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_028

42 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 

trƣờng phát thải hóa chất năm 2012

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_029

43 Báo cáo thực hiện Dự án năm thứ nhất 2011 Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_04_BKS_003

44 Báo cáo thực hiện Dự án năm thứ hai 2012 Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_04_BKS_004

45 Báo cáo kết quả đi công tác tại Ôxtrâylia Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_04_BKS_005

46 Chuyên đề: Đánh giá xu thế diễn biến và cảnh báo ô nhiễm không 

khí (phía đông, phía tây nam, nội thành Hà Nội; Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Tây Bình Dƣơng, Đông Bình 

Dƣơng, Bình Phƣớc, Đồng Nai, Đông HCM, Nam HCM, nội thành 

HCM, Cần Thơ)

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_030

47 Chuyên đề: Đánh giá xu thế diễn biến và cảnh báo ô nhiễm nƣớc 

biển ven bờ (Kv1 - kv3 Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, kv1-kv2 

Quảng Ninh, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, kv1,2 Vũng Tàu, 

kv1,2 Bạc Liêu, kv1,2 Cà Mau, kv1,2 Bến Tre, kv1,2 Trà Vinh)

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_031

48 Chuyên đề: Đánh giá xu thế diễn biến và cảnh báo ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc mặt (3kv Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, 

Vĩnh Phúc, Bình Định, Bình Dƣơng, Bình Phƣớc, 2kv Đồng Nai, 

2kv Vũng Tàu, 3kv HCM, Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau)

Chuyên đề số 14_07_04_CDS_032
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20 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

355/QĐ-TCMT Hoạt động cấp giấy chứng nhận túi 

ni lông thân thiện với môi trƣờng 

theo thông tƣ số 07/2012/TT-

BTNMT

1 Báo cáo thực hiện dự án Tổng hợp giấy 14_07_14_THG_001

2 Báo cáo thực hiện dự án Tổng hợp số 14_07_14_THS_002

21 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

619/QĐ-TCMT Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 

gia

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_07_03_THG_001

2 Dự thảo 11 TCVN trình Bộ tài nguyên và môi trƣờng thẩm tra Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_07_03_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_07_03_THS_001

4 Chất lƣợng nƣớc - Xác định 16 hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) 

trong nƣớc - Phƣơng pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS)

Chuyên đề số 14_07_03_CDS_001

5 Chất lƣợng nƣớc - Xác định chất không phân cực lựa chọn - 

Phƣơng pháp sắc ký khối phổ (GC-MS)

Chuyên đề số 14_07_03_CDS_002

6 Chất lƣợng nƣớc - Xác định chỉ số dầu Hydrocacbon Chuyên đề số 14_07_03_CDS_003

7 Chất lƣợng nƣớc - Lấy mẫu - Phần 19: Hƣớng dẫn lấy mẫu trầm 

tích biển

Chuyên đề số 14_07_03_CDS_004

8 Chất lƣợng nƣớc - Phần 13: Hƣớng dẫn lấy mẫu bùn Chuyên đề số 14_07_03_CDS_005

9 Chất lƣợng nƣớc - Kiểm tra, xách định độ màu Chuyên đề số 14_07_03_CDS_006

10 Chất lƣợng nƣớc - Lấy mẫu - Phần 23: Hƣớng dẫn lấy mẫu thụ 

động nƣớc mặt

Chuyên đề số 14_07_03_CDS_007

11 Chất lƣợng nƣớc - Xác định xyanua tổng số và xyanua tự do sử 

dụng phƣơng pháp phân tích dòng (FIA và CFA) - Phần 1: Phƣơng 

pháp phan tích bơm dòng chảy

Chuyên đề số 14_07_03_CDS_008

12 Chất lƣợng nƣớc - Xác định xyanua tổng số và xyanua tự do sử 

dụng phƣơng pháp phân tích dòng (FIA và CFA) - Phần 2: Phƣơng 

pháp sử dụng phần tích dòng chảy liên tục (CFA)

Chuyên đề số 14_07_03_CDS_009

13 Chất lƣợng đất - Xác định tổng xyanua Chuyên đề số 14_07_03_CDS_010

14 Chất lƣợng đất - Xác định hàm lƣợng các hydrocacbon thơm dễ bay 

hơi, naphthalene và các hydrocacbon có halogen - Phƣơng pháp 

thổi, bẫy với nhiệt giải hấp nhiệt

Chuyên đề số 14_07_03_CDS_011

22 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

692/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ƣớc Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam

1 Báo cáo đánh giá hiện trạng và tăng cƣờng sự phối hợp giữa các cơ 

quan liên quan trong việc triển khai Công ƣớc Stockholm về các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam theo yêu cầu của 

Ban thƣ ký Công ƣớc Stockholm

Tổng hợp giấy 14_07_09_THG_001
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22 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

692/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ƣớc Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam

2 Các biên bản họp, hội thảo Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_07_09_BKG_001

3 Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục môi trƣờng - Cục quản lý 

môi trƣờng y tế về quản lý hợp chất hữu cơ khó phân hủy

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_07_09_BKG_002

4 Đề xuất dự án giữa Việt Nam và chƣơng trình môi trƣờng Liên 

Hợp Quốc (UNEP), Quỹ môi trƣờng toàn cầu (GEP) về kiểm soát 

các chất UPOP đối với các hoạt động đốt rác ngoài trời

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_07_09_BKG_003

5 Báo cáo đánh giá hiện trạng và tăng cƣờng sự phối hợp giữa các cơ 

quan liên quan trong việc triển khai Công ƣớc Stockholm về các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam theo yêu cầu của 

Ban thƣ ký Công ƣớc Stockholm

Tổng hợp số 14_07_09_THS_001

6 Các biên bản họp, hội thảo Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_09_BKS_001

7 Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục môi trƣờng - Cục quản lý 

môi trƣờng y tế về quản lý hợp chất hữu cơ khó phân hủy

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_09_BKS_002

8 Đề xuất dự án giữa Việt Nam và chƣơng trình môi trƣờng Liên 

Hợp Quốc (UNEP), Quỹ môi trƣờng toàn cầu (GEP) về kiểm soát 

các chất UPOP đối với các hoạt động đốt rác ngoài trời

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_09_BKS_003

9 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả công tác phối hợp liên 

ngành trong quản lý POP (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Công 

Thƣơng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số bộ, 

ngành khác có liên quan)

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_001

10 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tình hình thực hiện và các kết quả của 

các dự án quản lý và kiểm soát POP đã và đang triển khai thực hiện 

tại Việt Nam trong giai đoạn 2004 - 2012

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_002

11 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá công tác quản lý và các hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm POP ở Thái Nguyên

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_003

12 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá công tác quản lý và các hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm POP ở Bắc Giang

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_004

13 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá công tác quản lý và các hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm POP ở Nghệ An

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_005

14 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hoạt động nghiên cứu về POP tại một 

số đơn vị nghiên cứu ở Việt Nam

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_006

52 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

22 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

692/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ƣớc Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam

15 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo hiện trạng công tác quản lý các chất 

POP của Tổng cục Môi trƣờng và Cục Quản lý môi trƣờng y tế

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_007

16 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo quy chế quy định trách nhiệm và nghĩa 

vụ của Tổng cục Môi trƣờng và Cục Quản lý môi trƣờng y tế trong 

quản lý hợp chất hữu cơ khó phân hủy

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_008

17 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng đề xuất dự án về kiểm soát các chất 

UPOP đối với các hoạt động đốt rác ngoài trời

Chuyên đề số 14_07_09_CDS_009

23 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

723/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng và xây dựng 

quy định về lập hồ sơ quản lý môi 

trƣờng đối với các cơ sở công 

nghiệp đang hoạt động

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_07_11_THG_001

2 Dự thảo thông tƣ hƣớng dẫn xây dựng Hồ sơ môi trƣờng áp dụng 

cho các cơ sở sản xuất công nghiệp

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_07_11_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_07_11_THS_001

4 Hƣớng dẫn về lập và sử dụng Hồ sơ môi trƣờng (theo suốt vòng 

đời của cơ sở từ lúc chuẩn bị thành lập cho tới khi kết thúc, giải thể 

Doanh nghiệp để làm cơ sở cho các yêu cầu giám sát môi trƣờng 

của NN và ND trong vùng cũng nhƣ công tác thanh kiểm tra, báo 

cáo định kỳ và đột xuất)

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_001

5 Hƣớng dẫn lƣu trữ hồ sơ môi trƣờng dạng bản giấy và dạng số (để 

dễ dàng cập nhật thƣờng xuyên, trao đổi và công khai thông tin về 

các vấn đề môi trƣờng cho ngƣời dẫn và các cơ quan quản lý) và 

bảo mật thông tin trong hồ sơ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_002

6 Báo cáo dự kiến phân loại và tiến độ áp dụng việc thu thập, tổng 

hợp cho từng nhóm thông tin, từng nhóm loại hình cơ sở

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_003

7 Các phƣơng pháp xử lý thông tin hỗ trợ thanh tra, kiểm tra hồ sơ 

môi trƣờng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_004

8 Các phƣơng pháp xử lý thông tin hỗ trợ kiểm toán môi trƣờng Chuyên đề số 14_07_11_CDS_005

9 Các phƣơng pháp xử lý thông tin hỗ trợ quy hoạch và quản lý rủi ro 

môi trƣờng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_006

10 Báo cáo về công bố, công khai và bảo mật thông tin hồ sơ môi 

trƣờng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_007

11 Báo cáo nhận biết các vấn đề, đối tƣợng và phạm vi chịu tác động 

của quy định mới

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_008
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23 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

723/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng và xây dựng 

quy định về lập hồ sơ quản lý môi 

trƣờng đối với các cơ sở công 

nghiệp đang hoạt động

12 Báo cáo đánh giá tác động của quy định mới đối với các đói 

tƣợng/nhóm đối tƣợng bị điều chỉnh

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_009

13 Báo cáo kế hoạch tham vấn và phân tích các kết quả tham vấn về 

quy định mới

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_010

14 Báo cáo về phân tích tính tiết kiệm chi phí của quy định mới Chuyên đề số 14_07_11_CDS_011

15 Báo cáo về phân tích lợi ích của quy định mới Chuyên đề số 14_07_11_CDS_012

16 Báo cáo về phân tích chi phí chính sách và hành chính của quy 

định mới

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_013

17 Báo cáo về dự báo mức độ tuân thủ với các phƣơng án khác nhau 

cảu quy định mới

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_014

18 Báo cáo đầy đủ tác động cảu quy định mới Chuyên đề số 14_07_11_CDS_015

19 Xây dựng báo cáo thí điểm yêu cầu xây dựng, quản lý, sử dụng hồ 

sơ môi trƣờng cho các cơ quan quản lý môi trƣờng cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_016

20 Xây dựng báo cáo thí điểm yêu cầu xây dựng, quản lý, sử dụng hồ 

sơ môi trƣờng cho ban quản lý khu công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_017

21 Xây dựng báo cáo thí điểm yêu cầu xây dựng, quản lý, sử dụng hồ 

sơ môi trƣờng cho công ty quản lý hạ tầng khu công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_018

22 Xây dựng báo cáo thí điểm yêu cầu xây dựng, quản lý, sử dụng hồ 

sơ môi trƣờng cho một số cơ sở sản xuất công nghiệp tại các Hà 

Nội, Đà Nẵng, Bình Dƣơng.

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_019

23 Báo cáo, kết quả áp dụng thử nghiệm Thông tƣ "Hồ sơ môi trƣờng" 

của các cơ quan quản lý môi trƣờng cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_020

24 Báo cáo, kết quả áp dụng thử nghiệm Thông tƣ "Hồ sơ môi trƣờng" 

của ban quản lý khu công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_021

25 Báo cáo, kết quả áp dụng thử nghiệm Thông tƣ "Hồ sơ môi trƣờng" 

của công ty quản lý hạ tầng khu công nghiệp tại các tỉnh Hà Nội, 

Đà Nẵng, Bình Dƣơng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_022

26 Báo cáo, kết quả áp dụng thử nghiệm Thông tƣ "Hồ sơ môi trƣờng" 

của một số cơ sở sản xuất công nghiệp tại các tỉnh Hà Nội, Đà 

Nẵng, Bình Dƣơng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_023
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23 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

723/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng và xây dựng 

quy định về lập hồ sơ quản lý môi 

trƣờng đối với các cơ sở công 

nghiệp đang hoạt động

27 Báo cáo về các khó khăn, tồn tại, định hƣớng cho tƣơng lai hoạt 

động trong việc áp dụng và cá yếu tố hỗ trợ sự thành công việc áp 

dụng thông tƣ tại các cơ quan quản lý môi trƣờng cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_024

28 Báo cáo về các khó khăn, tồn tại, định hƣớng cho tƣơng lai hoạt 

động trong việc áp dụng và cá yếu tố hỗ trợ sự thành công việc áp 

dụng Thông tƣ tại ban quản lý khu công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_025

29 Báo cáo về các khó khăn, tồn tại, định hƣớng cho tƣơng lai hoạt 

động trong việc áp dụng và cá yếu tố hỗ trợ sự thành công việc áp 

dụng Thông tƣ tại công ty quản lý hạ tầng khu công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_026

30 Báo cáo về các khó khăn, tồn tại, định hƣớng cho tƣơng lai hoạt 

động trong việc áp dụng và cá yếu tố hỗ trợ sự thành công việc áp 

dụng Thông tƣ tại một số cơ sở sản xuất công nghiệp tại Hà Nội, 

Đà Nẵng, Bình Dƣơng

Chuyên đề số 14_07_11_CDS_027

31 Hƣớng dẫn xây dựng Hồ sơ môi trƣờng áp dụng cho các cơ sở sản 

xuất công nghiệp

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_11_BKS_001

32 Báo cáo đánh giá về việc giới thiệu và áp dụng thử nghiệm các yêu 

cầu về lập, quản lý, sử dụng Hồ sơ môi trƣờng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_11_BKS_002

24 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

751/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc, đất, không khí tại các cơ sở 

sản xuất - kinh doanh; kiểm tra việc 

thực hiện quan trắc môi trƣờng quốc 

gia và địa phƣơng

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_07_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_07_01_THS_001

3 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Cao Bằng

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Tuyên Quang

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Hà Giang

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_004

55 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

24 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

751/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc, đất, không khí tại các cơ sở 

sản xuất - kinh doanh; kiểm tra việc 

thực hiện quan trắc môi trƣờng quốc 

gia và địa phƣơng

7 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Sơn La

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Điện Biên

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Lai Châu

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Thái Bình

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển, tình hình sản xuất và công 

tác bảo vệ môi trƣờng của ngành sản xuất tấm lợp Việt Nam

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_013

16 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện các văn bản 

quản lý về môi trƣờng đối với Amiăng

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy định 

về bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất Amiăng

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_015

18 Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động quan trắc môi trƣờng quốc 

gia từ 2009 đến nay về đất

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_016
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24 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

751/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc, đất, không khí tại các cơ sở 

sản xuất - kinh doanh; kiểm tra việc 

thực hiện quan trắc môi trƣờng quốc 

gia và địa phƣơng

19 Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động quan trắc môi trƣờng quốc 

gia từ 2009 đến nay về môi trƣờng biển; môi trƣờng nƣớc sông 

Hƣơng

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động quan trắc môi trƣờng quốc 

gia từ 2009 đến nay về phóng xạ

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động quan trắc môi trƣờng quốc 

gia từ 2009 đến nay đối với vùng đất liền

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_019

22 Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động quan trắc môi trƣờng quốc 

gia từ 2009 đến nay về mƣa axit

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_020

23 Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động quan trắc môi trƣờng quốc 

gia từ 2009 đến nay về môi trƣờng lao động; môi trƣờng công 

nghiệp

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phối hợp quản lý, điều hành 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và các Bộ ngành Quản lý các 

Trạm quan trắc môi trƣờng quốc gia và đề xuất các biện pháp quản 

lý

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_022

25 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kiểm tra việc thực hiện quan 

trắc môi trƣờng quốc gia và địa phƣơng

Chuyên đề số 14_07_01_CDS_023

25 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

761/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của PL về BVMT đối với các 

CS sản xuất, DV tại các làng nghề: 

tái chế phế liệu; giết mổ; sản xuất 

vật liệu xây dựng; thuộc da; cơ kim 

khí; chế biến lƣơng thực; thực 

phẩm… và các cụm công nghiệp 

làng nghề

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_07_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_07_02_THS_001

3 Đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng 

hiệu quả công tác BVMT làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề số 14_07_02_CDS_001

4 Đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng 

hiệu quả công tác bảo vệ môi trƣờng (BVMT) làng nghề trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề số 14_07_02_CDS_002
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25 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

761/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của PL về BVMT đối với các 

CS sản xuất, DV tại các làng nghề: 

tái chế phế liệu; giết mổ; sản xuất 

vật liệu xây dựng; thuộc da; cơ kim 

khí; chế biến lƣơng thực; thực 

phẩm… và các cụm công nghiệp 

làng nghề

5 Đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng 

hiệu quả công tác BVMT làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề số 14_07_02_CDS_003

6 Giải trình chỉnh sửa báo cáo tổng hợp Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_02_BKS_001

26 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

779/QĐ-TCMT Kiểm tra việc phát thải hóa chất đối 

với vác cơ sở sản xuất công nghiệp

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_07_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_07_06_THS_001

3 Đánh giá về hiện trạng phát thải phân bón hóa học sử dụng trong 

nông nghiệp tại một số vùng Việt Nam.

Chuyên đề số 14_07_06_CDS_001

4 Công tác quản lý về môi trƣờng của các cơ quan tại địa phƣơng Chuyên đề số 14_07_06_CDS_002

5 Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát phát 

thải hóa chất đối với cơ sở sản xuất phân bón hóa học và cơ quan 

quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng.

Chuyên đề số 14_07_06_CDS_003

6 Đánh giá phát thải hóa chất tại các cơ sở Chuyên đề số 14_07_06_CDS_004

7 Đánh giá phát thải hóa chất tại các cơ sở sản xuất phân bón hóa học 

ở Bắc Giang

Chuyên đề số 14_07_06_CDS_005

8 Đánh giá phát thải hóa chất tại các cơ sở sản xuất phân bón hóa học 

ở Hải Phòng

Chuyên đề số 14_07_06_CDS_006

9 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_06_BKS_001

27 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

802/QĐ-TCMT Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp 

luật về quản lý các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_07_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_07_05_THS_001

3 Hiện trạng sản xuất, sử dụng PFOS tại một số quốc gia trên thế giới Chuyên đề số 14_07_05_CDS_001

4 Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý an toàn PFOS tại một số quốc 

gia trên thế giới

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_002
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27 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

802/QĐ-TCMT Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp 

luật về quản lý các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy

5 Tổng hợp thông tin về rủi ro đối với môi trƣờng và sức khỏe con 

ngƣời do sử dụng và phát tán PFOS

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_003

6 Phƣơng pháp luận kiểm kê và kiểm soát rủi ro đối với PFOS trên 

thế giới

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_004

7 Xây dựng báo cáo chung về việc sản xuất, sử dụng, phát thải PFOS 

tại Miền Bắc Việt Nam.

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_005

8 Xây dựng báo cáo chung về việc sản xuất, sử dụng, phát thải PFOS 

tại Miền Nam Việt Nam.

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_006

9 Xây dựng báo cáo chung về việc sản xuất, sử dụng, phát thải PFOS 

tại Miền Trung Việt Nam.

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_007

10 Báo cáo đề xuất các giải pháp quản lý an toàn đối với PFOS tại 

Việt Nam

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_008

11 Xác định đối tƣợng, mục tiêu, cấu trúc của hƣớng dẫn kỹ thuật 

kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với nhóm hóa chất 

Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl 

fluoride (PFOS)

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_009

12 Xây dựng nội dung thông tin cơ bản về đặc tính hóa lý của PFOS 

và việc sản xuất, sử dụng PFOS trong một số ngành công nghiệp, 

sản phẩm có chứa PFOS

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_010

13 Lập kế hoạch kiểm kê: thiết lập đội kiểm kê quốc gia; xác định các 

bên liên quan; xác định phạm vi kiểm kê; xây dựng kế hoạch làm 

việc

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_011

14 Lựa chọn phƣơng pháp thu thập dữ liệu và thu thập, tổng hợp dữ 

liệu từ các lĩnh vực

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_012

15 Quản lý và đánh giá dữ liệu: Quản lý dữ liệu; Ƣớc tính dựa trên dữ 

liệu thống kê; Cơ chế đánh giá kiểm kê

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_013

16 Chuẩn bị báo cáo kiểm kê đối với PFOS Chuyên đề số 14_07_05_CDS_014

17 Hƣớng dẫn kiểm kê từng bƣớc các vật liệu và sản phẩm chứa PFOS 

và các chất có liên quan trong thị trƣờng tiêu dùng

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_015

18 Sàng lọc các vật liệu và sản phẩm để kiểm tra sự hiện diện của 

PFOS và các chất có liên quan

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_016

19 Ƣớc tính khối lƣợng PFOS trong vật liệu và sản phẩm bằng phƣơng 

pháp định tính và định lƣợng

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_017

20 Hƣớng dẫn từng bƣớc kiểm kê thuốc diệt côn trùng Chuyên đề số 14_07_05_CDS_018

21 Hƣớng dẫn từng bƣớc kiểm kê bọt chống cháy Chuyên đề số 14_07_05_CDS_019

22 Hƣớng dẫn từng bƣớc kiểm kê chất lỏng thủy lực hàng không Chuyên đề số 14_07_05_CDS_020
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27 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

802/QĐ-TCMT Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp 

luật về quản lý các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy

23 Hƣớng dẫn kiểm kê từng bƣớc trong lĩnh vực chất thải Chuyên đề số 14_07_05_CDS_021

24 Hƣớng dẫn kiểm kê từng bƣớc đối với các kho lƣu giữ Chuyên đề số 14_07_05_CDS_022

25 Hƣớng dẫn từng bƣớc kiểm kê các khu vực bị ô nhiễm Chuyên đề số 14_07_05_CDS_023

26 Nguyên tắc quản lý an toàn đối với PFOS Chuyên đề số 14_07_05_CDS_024

27 Nguyên tắc kiểm soát rủi ro đối với PFOS Chuyên đề số 14_07_05_CDS_025

28 Quy trình quản lý an toàn tại cơ sở do phát thải PFOS Chuyên đề số 14_07_05_CDS_026

29 Quy trình kiểm soát rủi ro tại cơ sở do phát thải PFOS Chuyên đề số 14_07_05_CDS_027

30 Xác định con đƣờng phơi nhiễm, cách thức phơi nhiễm của PFOS 

đối với môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_028

31 Áp dụng BAT/BEP để giảm phát thải PFOS Chuyên đề số 14_07_05_CDS_029

32 Các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải 

PFOS

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_030

33 Các biện pháp giảm thiểu rủi ro do phát thải PFOS Chuyên đề số 14_07_05_CDS_031

34 Hƣớng dẫn nâng cao nhận thức phòng ngừa và giảm thiểu phát thải 

PFOS

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_032

35 Đánh giá tác động của Hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê, quản lý an 

toàn và kiểm soát rủi ro đối với nhóm hóa chất Perfluorooctane 

sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS)

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_033

36 Tổng hợp hƣớng dẫn kỹ thuật về kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm 

soát rủi ro đối với nhóm hóa chất Perfluorooctane sulfonic axit, các 

muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS)

Chuyên đề số 14_07_05_CDS_034

37 Báo cáo kết quả khảo sát Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_05_BKS_001

38 Báo cáo kết quả phân tích mẫu PFOS/PFOA trong mẫu nƣớc thải, 

bùn và sản phẩm

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_05_BKS_002

39 Biên bản hội thảo Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_05_BKS_003

40 Biên bản họp nhóm các chuyên gia Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_05_BKS_004

41 Hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro 

đối với PERFLUOROOCTANCE SULFONIC AXIT, các muối và 

PERFLUOROOCTANCE SULFONYL FLUORIDE ( PFOS)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_05_BKS_005
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28 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

817/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm và công tác bả 

vệ môi trƣờng trong hoạt động nhập 

khẩu và sử dụng phế liệu

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_07_13_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_07_13_THS_001

3 Đánh giá công tác quản lý, tuân thủ các quy định về quản lý NKPL 

của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng địa phƣơng; xác 

định những bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục

Chuyên đề số 14_07_13_CDS_001

4 Đánh giá tình hình hoạt động và năng lực giám định của các tổ 

chức đƣợc chỉ định giám định phế liệu

Chuyên đề số 14_07_13_CDS_002

5 Đánh giá hoạt động nhập khẩu phế liệu và công tác bảo vệ môi 

trƣờng trong sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại các 

doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, các doanh nghiệp thƣờng 

xuyên nhập khẩu phế liệu, các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất

Chuyên đề số 14_07_13_CDS_003

6 Báo cáo công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động 

nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và đề xuất 

xây dựng các quy định pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trƣờng 

trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản 

xuất

Chuyên đề số 14_07_13_CDS_004

7 Thu thập thông tin, đánh giá hiện trạng các container tồn lƣu tại các 

cảng biển, hoạt động phá dỡ tàu cũ, xà lan cũ

Chuyên đề số 14_07_13_CDS_005

8 Đánh giá thành phần, thuộc tính và tác động tới môi trƣờng của 

một số loại phế liệu mà doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu nằm 

ngoài Danh mục phế liệu đƣợc phép nhập khẩu

Chuyên đề số 14_07_13_CDS_006

9 Nghiên cứu, đề xuất cập nhật Danh mục phế liệu đƣợc phép nhập 

khẩu quy định tại Thông tƣ số 01/2013/TT-BTNMT

Chuyên đề số 14_07_13_CDS_007

10 Báo cáo tình hình công tác BVMT trong nhập khẩu phế liệu và đề 

xuất, kiến nghị các giải pháp tăng cƣờng công tác BVMT trong 

nhập khẩu phế liệu

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_13_BKS_001

11 Nội dung hội thảo: “Công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng trong 

hoạt động nhập khẩu phế liệu” tại Đà Nẵng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_13_BKS_002

12 Nội dung hội thảo: “Công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng trong 

hoạt động nhập khẩu phế liệu” tại Hà Nội

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_13_BKS_003

13 Nội dung hội thảo: “Công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng trong 

hoạt động nhập khẩu phế liệu” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_13_BKS_004
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29 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

818/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ thƣờng xuyên Tổng hợp giấy 14_07_10_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ thƣờng xuyên Tổng hợp số 14_07_10_THS_001

3 Thu thập thông tin, đánh giá về tình hình phát triển của các KKT, 

KCN, CCN (đối với KKT đƣợc TTCP phê duyệt thành lập tại các 

tỉnh có điều kiện khó khăn)

Chuyên đề số 14_07_10_CDS_001

4 Đánh giá nội dung xây dựng các công trình bảo vệ môi trƣờng tại 

các KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 14_07_10_CDS_002

5 Đánh giá việc thực hiện công tác quan trắc, giám sát môi trƣờng, 

khắc phục sự cố môi trƣờng tại các KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 14_07_10_CDS_003

6 Đánh giá việc áp dụng và thực thi các văn bản pháp luật về BVMT 

KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 14_07_10_CDS_004

7 Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, xác định những bất cập và 

nguyên nhân trong công tác BVMT các KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 14_07_10_CDS_005

8 Đề xuất cơ chế đầu tƣ hạ tầng BVMT KKT, KCN, CCN tại các tỉnh 

có điều kiện khó khăn

Chuyên đề số 14_07_10_CDS_006

9 Đề xuất các biện pháp tăng cƣờng cƣỡng chế và giám sát hoạt động 

BVMT KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 14_07_10_CDS_007

10 Đề xuất sửa đổi các văn bản và chính sách về quản lý và BVMT 

KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 14_07_10_CDS_008

11 Đề xuất tiêu chí công nhận KCN thân thiện môi trƣờng Chuyên đề số 14_07_10_CDS_009

12 Báo cáo tình hình quản lý và bảo vệ môi trƣờng KKT, KCN, CCN 

năm 2013 trình Thủ tƣớng Chính phủ, Lãnh đạo Lãnh đạo Bộ Tài 

nguyên Môi trƣờng, Tổng cục môi trƣờng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_10_BKS_001

13 Biên bản Hội thảo về công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng KKT, 

KCN, CCN tại Hà Nội

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_10_BKS_002

14 Biên bản Hội thảo về công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng KKT, 

KCN, CCN tại Hồ Chí Minh

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_10_BKS_003

30 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

819/QĐ-TCMT Tăng cƣờng thể chế về quản lý chất 

lƣợng không khí (hợp tác với JICA)

1 Báo cáo thực hiện dự án: Tăng cƣờng thể chế về quản lý chất lƣợng 

không khí (hợp tác với JICA)

Tổng hợp giấy 14_07_15_THG_001

2 Báo cáo thực hiện dự án: Tăng cƣờng thể chế về quản lý chất lƣợng 

không khí (hợp tác với JICA)

Tổng hợp số 14_07_15_THS_001
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30 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

819/QĐ-TCMT Tăng cƣờng thể chế về quản lý chất 

lƣợng không khí (hợp tác với JICA)

3 Tài liệu dịch dự án JICA Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_15_BKS_001

31 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

828/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng 

kế hoạch hành động quốc gia về 

kiểm soát ô nhiễm không khí

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_07_08_THG_001

2 Báo cáo kết quả chuyến công tác tại Hàn Quốc về học tập kinh 

nghiệm kiểm soát ô nhiễm không khí

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_07_08_BKG_001

3 Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không 

khí đến năm 2020

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_07_08_BKG_002

4 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_07_08_THS_001

5 Hệ thống tổ chức, thể chế, chính sách trong kiểm soát khí thải Chuyên đề số 14_07_08_CDS_001

6 Áp dụng công cụ kinh tế, kỹ thuật công nghệ trong kiểm soát khí 

thải

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_002

7 Đào tạo tăng cƣờng năng lực kiểm soát khí thải Chuyên đề số 14_07_08_CDS_003

8 Giám sát đánh giá dự báo ô nhiễm không khí từ khí thải Chuyên đề số 14_07_08_CDS_004

9 Hệ thống thông tin, dữ liệu về khí thải Chuyên đề số 14_07_08_CDS_005

10 Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và thể chế về kiểm soát ô nhiễm không 

khí

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_006

11 Hoàn thiện chính sách, quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí Chuyên đề số 14_07_08_CDS_007

12 Quy trình, biện pháp phòng ngừa, định dạng phát sinh nguồn khí 

thải từ giao thông

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_008

13 Quy trình, biện pháp phòng ngừa, định dạng phát sinh nguồn thải 

khí thải từ công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_009

14 Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí: Chƣơng trình đào 

tạo, nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_010

15 Chƣơng trình giám sát, đánh giá, dự báo khí thải Chuyên đề số 14_07_08_CDS_011

16 Chƣơng trình nghiên cứu khoa học, công nghệ phòng chống ô 

nhiễm khí thải

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_012

17 Chƣơng trình giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng kiểm soát ô 

nhiễm khí thải giao thông

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_013

18 Chƣơng trình giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng kiểm soát ô 

nhiễm từ khí thải công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_014

19 Các chƣơng trình giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng 

cƣờng năng lực bảo vệ môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_015
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31 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

828/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng 

kế hoạch hành động quốc gia về 

kiểm soát ô nhiễm không khí

20 Tăng cƣờng áp dụng các công cụ kinh tế  và quản lý vào quản lý 

khí thải

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_016

21 Biện pháp về tăng cƣờng và đảm bảo thông tin, dữ liệu về kiểm 

soát và kiểm soát nguồn thải

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_017

22 Đề xuất giải pháp lồng ghép kiểm soát khí thải và ứng phó biến đổi 

khí hậu

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_018

23 BÁO CÁO THỰC HIỆN GIẢI PHÁP: Tăng cƣờng hợp tác quốc tế Chuyên đề số 14_07_08_CDS_019

24 Xây dựng báo cáo về mục tiêu và nguyên tắc của kế hoạch Chuyên đề số 14_07_08_CDS_020

25 Hiện trạng chất lƣợng không khí của Việt Nam (xu hƣớng và 

nguồn ô nhiễm)

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_021

26 Đánh giá và dự báo về ô nhiễm không khí tại Việt Nam đến 2020 Chuyên đề số 14_07_08_CDS_022

27 Hiện trạng KSON không khí tại Việt Nam (thể chế, chính sách, 

nguồn lực)

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_023

28 Hoàn thiện hệ thống quản lý, thể chế và chính sách về KSON khí 

thải

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_024

29 Các giải pháp để kiểm soát, giảm thiểu, xử lý và loại trừ ô nhiễm từ 

khí thải giao thông

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_025

30 Các giải pháp để kiểm soát, giảm thiểu, xử lý và loại trừ ô nhiễm từ 

khí thải công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_026

31 Các giải pháp để kiểm soát, giảm thiểu, xử lý và loại trừ ô nhiễm từ 

khí thải xây dựng

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_027

32 Các giải pháp để kiểm soát, giảm thiểu, xử lý và loại trừ ô nhiễm từ 

khí thải dân sinh

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_028

33 Xác định nguồn thải và kiểm kê khí thải Chuyên đề số 14_07_08_CDS_029

34 Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về Đào tạo nguồn nhân lực 

để thực hiện kế hoạch

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_030

35 Tăng cƣờng sử dụng quan trắc khí thải công nghiệp và môi trƣờng 

không khí xung quanh

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_031

36 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng trong kiểm soát ô nhiễm khí thải công 

nghiệp

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_032
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31 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

828/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng 

kế hoạch hành động quốc gia về 

kiểm soát ô nhiễm không khí

37 BÁO CÁO THỰC HIỆN GIẢI PHÁP: Nâng cao nhận thức, vai trò 

và trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng về kiểm soát ô 

nhiễm không khí

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_033

38 Tăng cƣờng sử dụng các công cụ trong kiểm soát ô nhiễm không 

khí

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_034

39 Xây dựng kế hoạch về tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong kiểm soát 

khí thải

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_035

40 Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về lồng ghép kiểm soát ô 

nhiễm không khí và biến đổi khí hậu

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_036

41 Xây dựng báo cáo về tổ chức thực hiện Chuyên đề số 14_07_08_CDS_037

42 Xây dựng báo cáo về các đề án, nhiệm vụ ƣu tiên thực hiện kế 

hoạch

Chuyên đề số 14_07_08_CDS_038

43 Báo cáo kết quả chuyến công tác tại Hàn Quốc về học tập kinh 

nghiệm kiểm soát ô nhiễm không khí

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_08_BKS_001

44 Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí đến 

năm 2020

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_08_BKS_002

45 Giải trình việc hoàn thiện báo cáo tổng hợp năm 2013 Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_08_BKS_003

46 Báo cáo tổng kết/thực hiện dự án ”Điều tra, khảo sát phục vụ xây 

dựng kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không 

khí”

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_08_BKS_004

32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_07_07_THG_001

2 Dự thảo thông tƣ Quy định về kiểm soát ô nhiễm hóa chất độc hại 

đối với môi trƣờng từ một số hoạt động công nghiệp điển hình

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_07_07_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_07_07_THS_001

4 Dự thảo thông tƣ Quy định về kiểm soát ô nhiễm hóa chất độc hại 

đối với môi trƣờng từ một số hoạt động công nghiệp điển hình

Tƣ liệu khác 

(số)

14_07_07_BKS_001

5 Đề xuất bổ sung, sửa đổi các chƣơng, điều trong luật BVMT sửa 

đổi, nghị định hƣớng dẫn thi hành các điều của luật BVMT đối với 

kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_001
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32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

6 Đề xuất bổ sung, sửa đổi các chƣơng, điều trong luật BVMT sửa 

đổi, nghị định hƣớng dẫn thi hành các điều của luật BVMT đối với 

kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng đất

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_002

7 Đề xuất bổ sung, sửa đổi các chƣơng, điều trong luật BVMT sửa 

đổi, nghị định hƣớng dẫn thi hành các điều của luật BVMT đối với 

kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_003

8 Xây dựng nội dung dự thảo thông tƣ quy định việc kiểm soát ô 

nhiễm hóa chất độc hại đến môi trƣờng không khí từ một số hoạt 

động công nghiệp điển hình

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_004

9 Xây dựng nội dung dự thảo thông tƣ quy định việc kiểm soát ô 

nhiễm hóa chất độc hại đến môi trƣờng nƣớc từ một số hoạt động 

công nghiệp điển hình

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_005

10 Xây dựng nội dung dự thảo thông tƣ quy định việc kiểm soát ô 

nhiễm hóa chất độc hại đến môi trƣờng đất từ một số hoạt động 

công nghiệp điển hình

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_006

11 Hƣớng dẫn đăng kí phát thải hóa chất độc hại từ sản xuất công 

nghiệp

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_007

12 Xây dựng nội dung hƣớng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa 

chất độc hại nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt động 

sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_008

13 Hƣớng dẫn vận chuyển hóa chất độc hại từ một hoạt động công 

nghiệp

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_009

14 Xây dựng nội dung hƣớng dẫn kỹ thuật về lƣu trữ, thống kê và bác 

cáo chất độc hại nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt 

động sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_010

15 Hƣớng dẫn đăng kí phát thải hóa chất độc hại nhằm kiểm soát phát Chuyên đề số 14_07_07_CDS_011

16 Xây dựng nội dung hƣớng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa 

chất độc hại nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt động 

sản kinh doanh, dịch vụ

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_012

17 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về vận chuyển hóa chất 

độc hại nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_013

18 Hƣớng dẫn lƣu trữ, thống kê và báo cáo hóa chất độc nhằm kiểm 

soát phát thải hóa chất từ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_014
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32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

19 Hƣớng dẫn kỹ thuật, công nghệ trong việc phòng ngừa và khắc 

phục sự cố môi trƣờng do phát thải hóa chất độc hại tới môi trƣờng 

không khí

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_015

20 Hƣớng dẫn kỹ thuật, công nghệ trong việc phòng ngừa và khắc 

phục sự cố môi trƣờng do phát thải hóa chất độc hại tới môi trƣờng 

nƣớc

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_016

21 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật, công nghệ trong việc 

phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trƣờng do phát thải hóa chất 

độc hại tới môi trƣờng đất

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_017

22 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành sản xuất vật 

liệu xây dựng

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_018

23 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành sản xuất 

linh kiện điện tử viễn thông

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_019

24 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành sản xuất 

dầu khí

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_020

25 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành chế biến 

nông sản, thực phẩm

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_021

26 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành sản xuất 

giấy

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_022

27 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành dệt nhuộm

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_023
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32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

28 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành sản xuất 

hóa chất cơ bản

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_024

29 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành sản xuất 

phân bón hóa học

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_025

30 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành sản xuất 

dƣợc phẩm, mỹ phẩm

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_026

31 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành thuốc bảo 

vệ thực vật

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_027

32 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành nhiệt điện

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_028

33 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành khai thác 

mỏ (Than, quặng), quặng, than

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_029

34 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành chế biến gỗ

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_030

35 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát tại các khu vực lƣu trữ thuốc 

BVTV

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_031

36 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành lƣu trữ, 

kinh doanh xăng dầu

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_032
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32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

37 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát cơ 

sở sản xuất theo nhóm, ngành: Quy định các thông số cần giám sát, 

tần suất, vị trí, phƣơng pháp giám sát theo nhóm ngành xử lý chất 

thải rắn

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_033

38 Xây dựng nội dung Hƣớng dẫn kỹ thuật quy định việc giám sát, 

quan trắc các thông số hóa chất độc hại đặc trƣng cần giám sát cho 

từng nhóm ngành công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_034

39 Tổng hợp các nguyên lý chung về đánh giá rủi ro và đánh giá rủi ro 

đối với phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_035

40 Tổng hợp các phƣơng pháp đánh giá rủi ro định tính đối với phát 

thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_036

41 Tổng hợp các phƣơng pháp đánh giá rủi ro định lƣợng đối với phát 

thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_037

42 Quy trình đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất độc hại đối với một số ngành công nghiệp đặc thù

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_038

43 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về đánh giá rủi ro đối với phát thải 

hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_039

44 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm do 

phát thải hóa chất độc hại đối với một số ngành công nghiệp lƣu trữ 

xăng dầu, kho thuốc BVTV

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_040

45 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm do 

phát thải hóa chất độc hại đối với một số ngành công nghiệp đặc 

thù: Sản xuất vật liệu xây dựng (luyện kim, thủy tinh, gạch, gốm, 

sứ)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_041

46 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm do 

phát thải hóa chất độc hại đối với một số Nhà máy nhiệt điện

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_042

47 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm do 

phát thải hóa chất độc hại đối với một số ngành sản xuất linh kiện 

điện tử, viễn thông

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_043

48 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm do 

phát thải hóa chất độc hại đối với một số ngành công nghiệp chế 

biến gỗ

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_044

49 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm do 

phát thải hoá chất độc hại đối với một số ngành công nghiệp sản 

xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_045
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32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

50 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm do 

phát thải hoá chất độc hại đối với một số ngành công nghiệp sản 

xuất hóa chất cơ bản

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_046

51 Đề xuất các quy định pháp lý, phƣơng án áp dụng công cụ kinh tế 

(thuế, phí) trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm đối với hóa chất độc 

hại đến môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_047

52 Đề xuất các quy định pháp lý, phƣơng án áp dụng công cụ kinh tế 

(thuế, phí) trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm đối với hóa chất độc 

hại đến môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_048

53 Đề xuất các quy định pháp lý, phƣơng án áp dụng công cụ kinh tế 

(thuế, phí) trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm đối với hóa chất độc 

hại đến môi trƣờng đất

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_049

54 Chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhằm nâng cao chất lƣợng giám 

sát phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_050

55 Đề xuất các chính sách khuyến khích đào tạo nhân lực nhằm nâng 

cao hiệu quả giám sát phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_051

56 Đề xuất các chính sách khuyến khích áp dụng kỹ thuật mới trong 

hoạt động giám sát phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_052

57 Đề xuất các chính sách khuyến khích nâng cao năng lực trong hoạt 

động giám sát phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_053

58 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng ký, kiểm soát, vận chuyển, lƣu giữ hóa 

chất độc hại nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt động 

sản xuất công nghiệp tại khu vực miền Bắc

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_054

59 Báo cáo áp dụng thử nghiệm Hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng ký, kiểm 

soát, vận chuyển, lƣu giữ hóa chất độc hại  nhằm kiểm soát phát 

thải hóa chất từ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu vực 

miền Bắc

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_055

60 Báo cáo áp dụng thử nghiệm Hƣớng dẫn kỹ thuật, công nghệ trong 

việc phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trƣờng do phát thải hóa 

chất độc hại tại khu vực miền Bắc

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_056

61 Báo cáo áp dụng thử nghiệm Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, 

giám sát phát thải hóa chất độc hại tại cơ sở sản xuất theo nhóm 

ngành tại khu vực miền Bắc

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_057
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32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

62 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng ký, kiểm soát, vận chuyển, lƣu giữ hóa 

chất độc hại  nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt 

động  sản xuất công nghiệp tại khu vực miền Trung

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_058

63 "Báo cáo áp dụng thử nghiệm Hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng ký, 

kiểm soát, vận chuyển, lƣu giữ hóa chất độc hại  nhằm kiểm soát 

phát thải hóa chất từ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ 

tại khu vực miền Trung"

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_059

64 Báo cáo áp dụng thử nghiệm  Hƣớng dẫn kỹ thuật, công nghệ trong 

việc phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trƣờng do phát thải hóa 

chất độc hại tại khu vực miền Trung

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_060

65 Báo cáo áp dụng thử nghiệm Hƣớng dẫn kỹ thuật  về quan trắc, 

giám sát phát thải hóa chất độc hại tại cơ sở sản xuất theo nhóm 

ngành tại khu vực miền Trung

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_061

66 Hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng ký, kiểm soát, vận chuyển, lƣu giữ hóa 

chất độc hại  nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt 

động  sản xuất công nghiệp tại khu vực miền Nam

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_062

67 "Báo cáo áp dụng thử nghiệm Hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng ký, 

kiểm soát, vận chuyển, lƣu giữ hóa chất độc hại  nhằm kiểm soát 

phát thải hóa chất từ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ 

tại khu vực miền Nam"

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_063

68 Báo cáo áp dụng thử nghiệm Hƣớng dẫn kỹ thuật, công nghệ trong 

việc phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trƣờng do phát thải hóa 

chất độc hại tại khu vực miền Nam

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_064

69 Báo cáo áp dụng thử nghiệm Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, 

giám sát phát thải hóa chất độc hại tại cơ sở sản xuất theo nhóm 

ngành tại khu vực miền Nam

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_065

70 Tổng hợp kết quả áp dụng thử nghiệm và điều chỉnh nội dung 

hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng kí, kiểm soát, vận chuyển, lƣu trữ hóa 

chất độc hại nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt động 

công nghiệp

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_066
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32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

71 Tổng hợp kết quả áp dụng thử nghiệm và điều chỉnh nội dung 

hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng kí, kiểm soát, vận chuyển, lƣu trữ hóa 

chất độc hại nhằm kiểm soát phát thải hóa chất từ một số hoạt động 

kinh doanh dịch vụ

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_067

72 Tổng hợp kết quả áp dụng thử nghiệm và điều chỉnh nội dung 

hƣớng dẫn kỹ thuật, công nghệ trong việc phòng ngừa và khắc 

phục sự cố môi trƣờng do phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_068

73 Tổng hợp kết quả áp dụng thử nghiệm và điều chỉnh nội dung 

hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, giám sát phát thải hóa chất độc 

hại tại cơ sở sản xuất theo nhóm ngành

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_069

74 Tổng hợp thông tin và nghiên cứu áp dụng các hệ số ảnh hƣởng 

(các hệ số khuếch tán Ϭx,Ϭy , độ độc của hóa chất LC50, LD50, hệ 

số phát thải trung bình tổng cộng Qk,...) và các điều kiện khí tƣợng 

trong tính toán phát thải hóa chất độc hại vào môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_070

75 Tổng hợp thông tin và nghiên cứu áp dụng mô hình lý thuyết (dựa 

trên các mô hình toán Gaus, Berliand) trong tính toán phát thải hóa 

chất độc hại trong môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_071

76 Tổng hợp các tài liệu quốc tế và nghiên cứu áp dụng hệ số ảnh 

hƣởng đến khả năng hấp thụ hóa chất độc hại của một số đối tƣợng 

chịu tác động (tần xuất hấp thụ, thời gian hấp thụ, giới hạn liều hấp 

thụ …)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_072

77 Tổng hợp các tài liệu quốc tế và nghiên cứu áp dụng các chỉ số giới 

hạn mức ảnh hƣởng (NOAEL, LOAEL, LD50,….) của một số loại 

chất độc hại tới đối tƣợng chịu tác động

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_073

78 Tổng hợp các tài liệu quốc tế và nghiên cứu áp dụng chỉ số đánh 

giá nguy cơ rủi ro (HQ) của hóa chất độc hại tới đối tƣợng chịu tác 

động

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_074

79 Tổng hợp các tài liệu về Phƣơng pháp tính toán và nghiên cứu áp 

dụng mô hình lý thuyết đánh giá rủi ro phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_075

80 Tổng hợp tài liệu quốc tế và nghiên cứu áp dụng các kịch bản đáng 

giá mức độ rủi ro do phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_076
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32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

982/QĐ-TCMT Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trƣờng, hoàn thiện khung chính sách 

pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng do phát thải chất độc hại

81 Hƣớng dẫn kỹ thuật đăng ký, kiểm soát, vận chuyển lƣu giữ trong 

việc quản lý hóa chất độc hại nhằm giảm phát từ một số hoạt động 

sản xuất công nghiệp (Bản đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau khi họp hội 

đồng nghiệm thu)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_077

82 Hƣớng dẫn kỹ thuật đăng ký, kiểm soát, vận chuyển lƣu giữ trong 

việc quản lý hóa chất thải độc hại nhằm giảm phát thải từ một số 

hoạt động kinh doanh, dịch vụ (Bản đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau 

khi họp hội đồng nghiệm thu)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_078

83 Hƣớng dẫn kỹ thuật trong việc giám sát phát thải các hóa chất độc 

hại từ các cơ sở sản xuất công nghiệp (Bản đã chỉnh sửa, hoàn 

thiện sau khi họp hội đồng nghiệm thu)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_079

84 Hƣớng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát sinh thải hóa chất ra 

môi trƣờng của một số ngành công nghiệp (Bản đã chỉnh sửa, hoàn 

thiện sau khi họp hội đồng nghiệm thu)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_080

85 Hƣớng dẫn kỹ thuật, công nghệ trong việc phòng ngừa và khắc 

phục sự cố môi trƣờng do phát thải hóa chất độc hại tới các thành 

phần môi trƣờng (Bản đã chỉnh sửa, hoàn thiện sau khi họp hội 

đồng nghiệm thu)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_081

86 Kết quả áp dụng thử nghiệm các hƣớng dẫn kỹ thuật về đăng ký, 

kiểm soát, vận chuyển, lƣu trữ, giám sát và quan trắc phát thải hóa 

chất độc hại trong quy mô một khu công nghiệp (Bản đã chỉnh sửa, 

hoàn thiện sau khi họp hội đồng nghiệm thu)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_082

87 Đề xuất hoàn thiện khung chính sách về kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng đối với phát thải hóa chất độc hại (Bản đã chỉnh sửa, hoàn 

thiện sau khi họp hội đồng nghiệm thu)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_083

88 Đề xuất các giải pháp về kinh tế nhằm tăng cƣờng hiệu quả của hệ 

thống chính sách pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng do 

phát thải hóa chất độc hại tại Việt Nam (Bản đã chỉnh sửa, hoàn 

thiện sau khi họp hội đồng nghiệm thu)

Chuyên đề số 14_07_07_CDS_084

89 Kết quả công tác, khảo sát tại Thụy Sỹ Chuyên đề số 14_07_07_CDS_085

90 Hệ thống ứng dụng mô hình tính toán đánh giá rủi ro do phát thải 

hóa chất độc hại

Phần mềm số 14_07_07_PMS_001
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33 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

1261/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần cơ sở dữ liệu)

1 Số hóa, biên tập bản đồ Bản đồ số 14_08_07_BDS_001

2 Chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật dữ liệu vào CSDL Bản đồ số 14_08_07_BDS_002

3 Biên tập các lớp thông tin trong CSDL Bản đồ số 14_08_07_BDS_003

4 Chuẩn hóa dữ liệu CSDL phục vụ cập nhật dữ liệu Dữ liệu số 14_08_07_DL_004

5 Số hóa các bản đồ chuyên ngành (06 nhóm bản đồ chuyên ngành x 

67 mảnh = 402 mảnh)

Bản đồ số 14_08_07_BDS_005

6 Chuẩn hóa và cập nhật các dữ liệu bản đồ chuyên ngành vào CSDL Bản đồ số 14_08_07_BDS_006

7 Biên tập các lớp thông tin bản đồ trong CSDL Bản đồ số 14_08_07_BDS_007

8 Chuẩn hóa dữ liệu CSDL phục vụ cập nhật dữ liệu (chuẩn hóa) Dữ liệu số 14_08_07_DL_008

9 Nhập dữ liệu có cấu trúc (450.000 trƣờng) Dữ liệu số 14_08_07_DL_009

10 Nhập dữ liệu phi cấu trúc (2.000 trang) Dữ liệu số 14_08_07_DL_010

11 Tạo trang siêu văn bản đơn giản (1.000 trang) Dữ liệu số 14_08_07_DL_011

12 Số hóa ảnh thành tập tin (2.000 ảnh) Ảnh 14_08_07_ANH_012

34 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

1470/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần báo cáo)

1 Báo cáo tổng hợp năm 2011 Tổng hợp giấy 14_08_01_THG_001

2 Báo cáo xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng hợp Chuyên đề giấy 14_08_01_CDG_001

3 Báo cáo tổng hợp năm 2011 Tổng hợp số 14_08_01_THS_001

4 Báo cáo xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng hợp Chuyên đề số 14_08_01_CDS_001

5 Báo cáo kết quả đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý tổng 

hợp đới bờ và xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tổng hợp đới bờ 

tại Hà Lan

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_002

6 Chế độ thuỷ động lực (chế độ hoạt động của sóng; chế độ thủy 

triều; chế độ dòng chảy)

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_003

7 Chế độ thạch động lực (phân tích các dòng trầm tích; đánh giá và 

dự báo xu hƣớng xói lở; đánh giá và dự báo xu hƣớng bồi tụ)

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_004
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34 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

1470/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần báo cáo)

8 Các yếu tố khí hậu 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận Chuyên đề số 14_08_01_CDS_005

9 Yếu tố địa chất: các yếu tố địa động lực, tốc độ lắng đọng trầm tích, Chuyên đề số 14_08_01_CDS_006

10 Báo cáo kết quả điều tra biên hội các yếu tố tài nguyên sinh vật và 

các hệ sinh thái: chủ yếu quan tâm xác định diện phân bố, diện tích 

và đa dạng sinh học các hệ sinh thái nhạy cảm nhƣ rừng ngập mặn, 

rạn san hô, cỏ biển,...  (1 vùng)

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_007

11 Báo cáo kết quả điều tra khảo sát các dạng tài nguyên phi sinh vật, 

tài nguyên vị thế (1 vùng)

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_008

12 Báo cáo kết quả điều tra tài nguyên nhân văn (1 vùng) Chuyên đề số 14_08_01_CDS_009

13 Báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng kinh tế xã hội và hiện 

trạng khai thác, sử dụng tài nguyên (1 vùng)

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_010

14 Báo cáo kết quả khảo sát, đo đạc các tham số môi trƣờng nƣớc Chuyên đề số 14_08_01_CDS_011

15 Xác định bài toán Chuyên đề số 14_08_01_CDS_012

16 Thiết kế tính năng công cụ Chuyên đề số 14_08_01_CDS_013

17 Lập trình xây dựng công cụ Chuyên đề số 14_08_01_CDS_014

18 Hƣớng dẫn sử dụng công cụ Chuyên đề số 14_08_01_CDS_015

19 Xác định chủ đề, nội dung, phân tích các nhu cầu của trang Web 

(thông qua các cơ quan đơn vị)

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_016

20 Thiết kế sơ đồ hệ thống Chuyên đề số 14_08_01_CDS_017

21 Thiết kế giao diện trang Web (dự kiến 20 webform) Chuyên đề số 14_08_01_CDS_018

22 Thiết kế và xây dựng chi tiết (20 giao diện) Chuyên đề số 14_08_01_CDS_019

23 Phân tích, thiết kế các modul  tạo mẫu bản đồ (25 lớp bản đồ) Chuyên đề số 14_08_01_CDS_020

24 Xây dựng các modul tạo mẫu bản đồ Chuyên đề số 14_08_01_CDS_021

25 Phân tích thiết kế  modul hỗ trợ đƣa bản đồ lên Internet Chuyên đề số 14_08_01_CDS_022

26 Xây dựng modul hỗ trợ đƣa bản đồ lên Internet Chuyên đề số 14_08_01_CDS_023

27 Thiết kế các modul liên kết dữ liệu (cho 31 dạng dữ liệu) Chuyên đề số 14_08_01_CDS_024

28 Xây dựng các modul liên kết dữ liệu Chuyên đề số 14_08_01_CDS_025

29 Thiết kế các modul nhập dữ liệu Chuyên đề số 14_08_01_CDS_026

30 Xây dựng các modul nhập dữ liệu Chuyên đề số 14_08_01_CDS_027

31 Thiết kế các modul tra cứu bản đồ Chuyên đề số 14_08_01_CDS_028

32 Xây dựng các modul tra cứu bản đồ Chuyên đề số 14_08_01_CDS_029

33 Thiết kế các modul tra cứu dữ liệu (dạng khác) Chuyên đề số 14_08_01_CDS_030

75 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

34 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

1470/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần báo cáo)

34 Xây dựng các modul tra cứu dữ liệu (dạng khác) Chuyên đề số 14_08_01_CDS_031

35 Thiết kế các modul tạo báo cáo, mẫu biểu cho 31 dạng dữ liệu, 5 

báo cáo tổng hợp

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_032

36 Xây dựng các modul tạo báo cáo, mẫu biểu Chuyên đề số 14_08_01_CDS_033

37 Thiết kế các modul kiểm tra lỗi (cập nhật dữ liệu (1), truy cập dữ 

liệu (2), liên kết dữ liệu (3), báo cáo(4))

Chuyên đề số 14_08_01_CDS_034

38 Xây dựng các modul kiểm tra lỗi Chuyên đề số 14_08_01_CDS_035

39 Phần mềm hệ thống quản lý thông tin tổng hợp Phần mềm số 14_08_01_PMS_001

35 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

1470/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần cơ sở dữ liệu)

1 Số hóa các bản đồ chuyên ngành (01 nhóm bản đồ chuyên ngành x 

67 mảnh = 67 mảnh)

Bản đồ số 14_08_04_BDS_001

2 Chuẩn hóa và cập nhật các dữ liệu bản đồ chuyên ngành vào CSDL Bản đồ số 14_08_04_BDS_002

3 Biên tập các lớp thông tin bản đồ trong CSDL Bản đồ số 14_08_04_BDS_003

4 Chuẩn hóa dữ liệu CSDL phục vụ cập nhật dữ liệu Cơ sở dữ liệu 14_08_04_CSS_001

36 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

1731/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần báo cáo)

1 Báo cáo tổng hợp  năm 2012 Tổng hợp giấy 14_08_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp  năm 2012 Tổng hợp số 14_08_02_THS_001

3 Báo cáo xây dựng cơ chế duy trì, vận hành, sử dụng và chia sẻ 

thông tin

Chuyên đề số 14_08_02_CDS_001

4 Báo cáo kết quả lớp đào tạo chuyên sâu về hƣớng dẫn sử dụng 

phần mềm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ 

quản lý tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chuyên đề số 14_08_02_CDS_002

5 Xây dựng hƣớng dẫn thu thập thông tin, dữ liệu (5 nhóm dữ liệu) Chuyên đề số 14_08_02_CDS_003

6 Xây dựng tài liệu hƣớng dẫn  CSDL trung tâm (1), CSDL thành 

phần (1)

Chuyên đề số 14_08_02_CDS_004
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36 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

1731/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần báo cáo)

7 Xây dựng các quy trình triển khai: cài đặt hệ thống (1), phần mềm 

công cụ (2), phần mềm ứng dụng (3), bảo mật (4);

Chuyên đề số 14_08_02_CDS_005

8 Xây dựng quy chế thu thập thông tin Chuyên đề số 14_08_02_CDS_006

9 Xây dựng quy chế cung cấp thông tin Chuyên đề số 14_08_02_CDS_007

10 Xây dựng quy chế về chuẩn hóa dữ liệu (cho 5 nhóm dữ liệu) Chuyên đề số 14_08_02_CDS_008

11 Xây dựng quy chế cập nhật dữ liệu (tại TW và địa phƣơng) Chuyên đề số 14_08_02_CDS_009

12 Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa TW với TW, TW với địa 

phƣơng, giữa các địa phƣơng với nhau, cơ quan quản lý với tổ 

chức/cá nhân khác

Chuyên đề số 14_08_02_CDS_010

13 Xây dựng cơ chế quản lý và phân cấp quản lý giữa TW và địa 

phƣơng

Chuyên đề số 14_08_02_CDS_011

14 Quy chế sử dụng, khai thác thông tin trên hệ thống CSDL Chuyên đề số 14_08_02_CDS_012

15 Quy chế, phƣơng pháp bảo mật thông tin, dữ liệu (CSDL Trung 

tâm, CSDL Thành phần).

Chuyên đề số 14_08_02_CDS_013

37 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

1731/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần cơ sở dữ liệu)

1 Số hóa các bản đồ chuyên ngành (07 nhóm bản đồ chuyên ngành x 

67 mảnh = 469 mảnh)

Bản đồ số 14_08_05_BDS_001

2 Chuẩn hóa và cập nhật các dữ liệu bản đồ chuyên ngành vào CSDL Bản đồ số 14_08_05_BDS_002

3 Biên tập các lớp thông tin bản đồ trong CSDL Bản đồ số 14_08_05_BDS_003

4 Chuẩn hóa dữ liệu CSDL phục vụ cập nhật dữ liệu Bản đồ số 14_08_05_BDS_004

5 Nhập dữ liệu có cấu trúc (449.000 trƣờng) Dữ liệu số 14_08_05_DL_001

6 Nhập dữ liệu phi cấu trúc (1.500 trang) Dữ liệu số 14_08_05_DL_002

7 Tạo trang siêu văn bản đơn giản (1.000 trang) Dữ liệu số 14_08_05_DL_003

8 Số hóa ảnh thành tập tin (2.000 ảnh) Ảnh 14_08_05_ANH_001

38 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

2047/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần báo cáo)

1 Báo cáo tổng kết dự án giai đoạn 2009-2013 Tổng hợp giấy 14_08_03_THG_001

2 Báo cáo tổng kết năm 2013 Tổng hợp giấy 14_08_03_THG_002
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38 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

2047/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần báo cáo)

3 Báo cáo điều tra khảo sát bổ sung dữ liệu về quản lý tổng hợp đới 

bờ tại 14 tỉnh

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_08_03_BKG_001

4 Báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tổng hợp đới bờ cho 14 

tỉnh

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_08_03_BKG_002

5 Báo cáo tổng kết dự án giai đoạn 2009-2013 Tổng hợp số 14_08_03_THS_001

6 Báo cáo tổng kết năm 2013 Tổng hợp số 14_08_03_THS_002

7 Báo cáo điều tra khảo sát bổ sung dữ liệu về quản lý tổng hợp đới 

bờ tại 14 tỉnh

Tƣ liệu khác 

(số)

14_08_03_BKS_001

8 Báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tổng hợp đới bờ cho 14 

tỉnh

Tƣ liệu khác 

(số)

14_08_03_BKS_002

9 Báo cáo kết quả tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu và khóa tập 

huấn vùng về hƣớng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu và hệ 

thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ vùng  

Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Tƣ liệu khác 

(số)

14_08_03_BKS_003

39 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

2047/QĐ-

BTNMT

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ tổng 

hợp quản lý tổng hợp đới bờ Bắc 

Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 

(phần cơ sở dữ liệu)

1 Số hóa các bản đồ chuyên ngành (03 nhóm bản đồ chuyên ngành x 

67 mảnh = 201 mảnh)

Bản đồ số 14_08_06_BDS_001

2 Chuẩn hóa và cập nhật các dữ liệu bản đồ chuyên ngành vào CSDL Bản đồ số 14_08_06_BDS_002

3 Biên tập các lớp thông tin bản đồ trong CSDL Bản đồ số 14_08_06_BDS_003

4 Chuẩn hóa dữ liệu CSDL phục vụ cập nhật dữ liệu Dữ liệu số 14_08_06_DL_001

5 Nhập dữ liệu có cấu trúc (55.000 trƣờng) Dữ liệu số 14_08_06_DL_002

6 Nhập dữ liệu phi cấu trúc (600 trang) Dữ liệu số 14_08_06_DL_003

7 Tạo trang siêu văn bản đơn giản (600 trang) Dữ liệu số 14_08_06_DL_004

8 Số hóa ảnh thành tập tin (1.000 ảnh) Ảnh 14_08_06_ANH_001

40 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1144/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ xây dựng công trình đoạn 

tuyến nối QL 91 & Tuyến tránh TP. 

Long Xuyên thuộc dự án ĐTXD cầu 

Vàm Cống – dự án kết nối Trung 

tâm Đồng bằng sông Cửu Long

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công 

trình đoạn tuyến nối QL 91 & Tuyến tránh TP. Long Xuyên thuộc 

dự án ĐTXD cầu Vàm Cống – dự án kết nối Trung tâm Đồng bằng 

sông Cửu Long"

Tổng hợp giấy 14_09_38_THG_001
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41 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1180/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Sắp xếp, ổn định dân 

cƣ gắn với bảo vệ rừng xã Thạch 

Phong, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến 

Tre (Di dân khẩn cấp ra khỏi cùng 

thiên tai và ổn định dân di cƣ tự do)"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Sắp xếp, ổn định dân 

cƣ gắn với bảo vệ rừng xã Thạch Phong, huyện Thạch Phú, tỉnh 

Bến Tre (Di dân khẩn cấp ra khỏi cùng thiên tai và ổn định dân di 

cƣ tự do)"

Tổng hợp giấy 14_09_30_THG_001

42 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1233/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Đầu tƣ xây dựng nhà 

máy quản lý, điều hành và công 

trình phụ trợ khu cứu hộ động vật 

tại xã Xuân Cẩm, huyện Thƣờng 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Đầu tƣ xây dựng nhà 

máy quản lý, điều hành và công trình phụ trợ khu cứu hộ động vật 

tại xã Xuân Cẩm, huyện Thƣờng Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc khu 

bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên"

Tổng hợp giấy 14_09_31_THG_001

43 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1276/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án Cải tạo rừng tự nhiên 

nghèo trồng cây cao su" Quy mô 

chuyển đổi trên diện tích 900ha. Vị 

trí: Tiểu khu 374, 375, 376, 380, 

381, 382, 385 Xã Suối Kiết, huyện 

Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Cải tạo rừng tự 

nhiên nghèo trồng cây cao su" Quy mô chuyển đổi trên diện tích 

900ha. Vị trí: Tiểu khu 374, 375, 376, 380, 381, 382, 385 Xã Suối 

Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Tổng hợp giấy 14_09_17_THG_001

44 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1321/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM "Dự án Cải tạo rừng 

sản xuất nghèo kiệt để liên kết trồng 

mới bằng cây cao su với diện tích 

581,4ha" tại khoảnh: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 

10, 11 tiểu khu 102, Ban QLRPH 

Lộc Ninh xã Tân Lộc huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phƣớc. 

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Cải tạo rừng sản 

xuất nghèo kiệt để liên kết trồng mới bằng cây cao su với diện tích 

581,4ha" tại khoảnh: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 tiểu khu 102, Ban 

QLRPH Lộc Ninh xã Tân Lộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phƣớc.

Tổng hợp giấy 14_09_09_THG_001

45 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1353/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Chuyển đổi rừng 

nghèo kiệt sang trồng cây cao su tại 

khoảnh: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 - Tiểu 

khu 391, ban QLRKT Tân Lập"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Chuyển đổi rừng 

nghèo kiệt sang trồng cây cao su tại khoảnh: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 - 

Tiểu khu 391, ban QLRKT Tân Lập"

Tổng hợp giấy 14_09_10_THG_001
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46 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1377/QĐ-

BTNMT

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn 

Long Hồ – Ba Si (Km11+500 đến 

Km56 + 350) tỉnh Vĩnh Long và Trà 

Vinh (Giai đoạn 1)

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

53 đoạn Long Hồ – Ba Si (Km11+500 đến Km56 + 350) tỉnh Vĩnh 

Long và Trà Vinh (Giai đoạn 1)"

Tổng hợp giấy 14_09_53_THG_001

47 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1535/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ xây dựng cầu Long Bình 

(Chreythom)

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng cầu Long 

Bình (Chreythom)"

Tổng hợp giấy 14_09_46_THG_001

48 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

155/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Hệ thống thu gom và 

phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ 

Thái Bình lô 102&106 - Giai đoạn 

1"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Hệ thống thu gom và 

phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102&106 - Giai 

đoạn 1"

Tổng hợp giấy 14_09_24_THG_001

49 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

156/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Đầu tƣ phát triển cây 

cao su tại tiểu khu 925 & 932 xã Ia 

Pusch, huyện Chƣ Prông, tỉnh Gia 

Lai"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Đầu tƣ phát triển cây 

cao su tại tiểu khu 925 & 932 xã Ia Pusch, huyện Chƣ Prông, tỉnh 

Gia Lai"

Tổng hợp giấy 14_09_19_THG_001

50 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1564/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ xây dựng công trình khai 

thác quặng Apatit khai trƣờng Ngòi 

Đum - Đông Hồ, công ty Apatit Việt 

Nam

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công 

trình khai thác quặng Apatit khai trƣờng Ngòi Đum - Đông Hồ, 

công ty Apatit Việt Nam"

Tổng hợp giấy 14_09_43_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công trình 

khai thác quặng Apatit khai trƣờng Ngòi Đum - Đông Hồ, công ty 

Apatit Việt Nam"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_43_BKG_001

51 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1578/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án Liên kết trồng cây 

cao su tại tiểu khu 16, xã EA SOL, 

huyện EA H'LEO, tỉnh Đắk Lắk"

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Liên kết trồng cây 

cao su tại tiểu khu 16, xã EA SOL, huyện EA H'LEO, tỉnh Đắk Lắk"

Tổng hợp giấy 14_09_06_THG_001
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52 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1579/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án đầu tƣ trồng cao su 

tại tiểu khu 11, thuộc công ty lâm 

nghiệp Chƣ Phả xã EA H'LEO, 

huyện EA H"LEO, tỉnh Đắk Lắk"

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án đầu tƣ trồng cao su 

tại tiểu khu 11, thuộc công ty lâm nghiệp Chƣ Phả xã EA H'LEO, 

huyện EA H"LEO, tỉnh Đắk Lắk"

Tổng hợp giấy 14_09_04_THG_001

53 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1580/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án đầu tƣ trồng cao su 

tại khoảnh 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 

202 xã YA TỜ MỐT, huyện EA 

SÚP tỉnh Đắk Lắk"

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án đầu tƣ trồng cao su 

tại khoảnh 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 202 xã YA TỜ MỐT, huyện 

EA SÚP tỉnh Đắk Lắk"

Tổng hợp giấy 14_09_05_THG_001

54 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1590/QĐ-

BTNMT

Đƣờng dây 500 kV Bản Sóc – 

Pleiku (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đƣờng dây 500 kV Bản 

Sóc – Pleiku (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)"

Tổng hợp giấy 14_09_54_THG_001

55 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1598/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án Trồng cây cao su và 

cây keo lai, khoanh nuôi bảo vệ 

rừng tự nhiên tại tiểu khu 289 và 

290, thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận"

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Trồng cây cao su và 

cây keo lai, khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên tại tiểu khu 289 và 

290, thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp giấy 14_09_12_THG_001

56 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1614/QĐ-

BTNMT

Khai thác - chế biến mỏ đá xây 

dựng Thiện Tân 5, Ấp Vàm, xã 

Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai (công suất khai thác 

750.000 m3/năm)

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Khai thác - chế biến mỏ đá 

xây dựng Thiện Tân 5, Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác 750.000 m3/năm)"

Tổng hợp giấy 14_09_44_THG_001

2 Dự án cải tạo và phục hồi môi trƣờng: ""Khai thác - chế biến mỏ đá 

xây dựng Thiện Tân 5, Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác 750.000 m3/năm)"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_44_BKG_001

57 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1754/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án Cải tạo rừng tự nhiên 

nghèo kiệt tại các tiểu khu 386B, 

387 thuộc lâm phận công ty Lâm 

nghiệp Hàm Tân" Giai đoạn I: 

983,6ha.

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Cải tạo rừng tự 

nhiên nghèo kiệt tại các tiểu khu 386B, 387 thuộc lâm phận công ty 

Lâm nghiệp Hàm Tân" Giai đoạn I: 983,6ha.

Tổng hợp giấy 14_09_14_THG_001
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58 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1793/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ khai thác chế biến đá xây 

dựng mỏ đá Tân Cang 9, xã Tam 

Phƣớc, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai (công suất 3.073.096 m3 

nguyên khai/năm)

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ khai thác chế biến 

đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 9, xã Tam Phƣớc, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai (công suất 3.073.096 m3 nguyên khai/năm)"

Tổng hợp giấy 14_09_40_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng môi trƣờng: "Đầu tƣ khai thác Tƣ liệu khác 14_09_40_BKG_001

59 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1817/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ xây dựng công trình khai 

thác quặng sa khoáng Titan - Zircon 

xã Quảng Công và xã Quảng Ngạn, 

huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công 

trình khai thác quặng sa khoáng Titan - Zircon xã Quảng Công và 

xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Tổng hợp giấy 14_09_45_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công trình 

khai thác quặng sa khoáng Titan - Zircon xã Quảng Công và xã 

Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_45_BKG_001

60 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1849/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Trồng cao su tại xã 

Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm 

Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Trồng cao su tại xã 

Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình"

Tổng hợp giấy 14_09_28_THG_001

61 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1871/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4 - Huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Nhà máy nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4 - Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp giấy 14_09_22_THG_001

62 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1920/QĐ-

BTNMT

Khai thác lộ thiên mỏ Na Dƣơng 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Khai thác lộ thiên mỏ Na 

Dƣơng"

Tổng hợp giấy 14_09_58_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Khai thác lộ thiên mỏ Na 

Dƣơng"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_58_BKG_001

63 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1971/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Đầu tƣ phát triển cao 

su tại tiểu khu 343, 345 xã Ia O, tiểu 

khu 363, 364,370 xã Ia Chía huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Đầu tƣ phát triển cao 

su tại tiểu khu 343, 345 xã Ia O, tiểu khu 363, 364,370 xã Ia Chía 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai"

Tổng hợp giấy 14_09_18_THG_001
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64 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1990/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Đầu tƣ xây dựng nhà 

máy thủy điện Chƣ Pông Krông 

công suất 7,5 MW"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Đầu tƣ xây dựng nhà 

máy thủy điện Chƣ Pông Krông công suất 7,5 MW"

Tổng hợp giấy 14_09_27_THG_001

65 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

1991/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Nhà máy nhiệt điện 

sông Hậu 2 - Huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Nhà máy nhiệt điện 

sông Hậu 2 - Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang"

Tổng hợp giấy 14_09_26_THG_001

66 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2002/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ xây dựng công trình cải tạo 

khai thác quặng Apatit khai trƣờng 

mỏ Cóc 1, Công ty Apatit Việt Nam

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công 

trình cải tạo khai thác quặng Apatit khai trƣờng mỏ Cóc 1, Công ty 

Apatit Việt Nam"

Tổng hợp giấy 14_09_52_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công trình cải 

tạo khai thác quặng Apatit khai trƣờng mỏ Cóc 1, Công ty Apatit 

Việt Nam"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_52_BKG_001

67 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

201/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Xây dựng bãi chứa 

tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Sơn 

Động"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Xây dựng bãi chứa 

tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Sơn Động"

Tổng hợp giấy 14_09_23_THG_001

68 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2042/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: " Trồng cao su trên 

đất lâm nghiệp tại khoảnh 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 tiểu khu 58 nông trƣờng 

Bù Đốp, công ty TNHH MTV Cao 

su Sông Bé"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: " Trồng cao su trên 

đất lâm nghiệp tại khoảnh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 58 nông 

trƣờng Bù Đốp, công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé"

Tổng hợp giấy 14_09_32_THG_001

69 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2057/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Cấp điện đồn biên 

phòng 783, 785 và cụm dân cƣ xã 

Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phƣớc"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Cấp điện đồn biên 

phòng 783, 785 và cụm dân cƣ xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phƣớc"

Tổng hợp giấy 14_09_21_THG_001
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70 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2068/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ khai thác mỏ đá xây dựng 

Thiện Tân 6, xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ khai thác mỏ đá 

xây dựng Thiện Tân 6, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai"

Tổng hợp giấy 14_09_42_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ khai thác mỏ đá xây 

dựng Thiện Tân 6, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_42_BKG_001

71 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

207/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Liên kết đầu tƣ trồng 

rừng, bảo vệ rừng và trồng cao su 

tại tiểu khu 262, 264 xã Ea Lê, 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Liên kết đầu tƣ trồng 

rừng, bảo vệ rừng và trồng cao su tại tiểu khu 262, 264 xã Ea Lê, 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk"

Tổng hợp giấy 14_09_29_THG_001

72 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2158/QĐ-

BTNMT 

Đầu tƣ xây dựng công trình nâng 

công suất khai thác mỏ đá vôi Trại 

Sơn C (Công suất 2.500.000 

tấn/năm) tại xã An Sơn và xã Lại 

Xuân, huyện Thủy Nguyên thành 

phố Hải Phòng

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công 

trình nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Trại Sơn C (Công suất 

2.500.000 tấn/năm) tại xã An Sơn và xã Lại Xuân, huyện Thủy 

Nguyên thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp giấy 14_09_36_THG_001

2 Dự án vải tạo phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công trình 

nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Trại Sơn C (Công suất 

2.500.000 tấn/năm) tại xã An Sơn và xã Lại Xuân, huyện Thủy 

Nguyên thành phố Hải Phòng"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_36_BKG_001

73 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

217/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án phát triển ngành lâm 

nghiệp mở rộng tại Nghệ An và 

Thanh Hóa"

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án phát triển ngành 

lâm nghiệp mở rộng tại Nghệ An và Thanh Hóa"

Tổng hợp giấy 14_09_20_THG_001

74 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2202/QĐ-

BTNMT

Đƣờng dây 110 kV Hồng Ngự – 

Phú Châu

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đƣờng dây 110 kV Hồng 

Ngự – Phú Châu"

Tổng hợp giấy 14_09_48_THG_001
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75 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2301/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ mở rộng, nâng công suất 

khai thác chế biến mỏ đá xây dựng 

Thiện Tân 2, xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ mở rộng, nâng 

công suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Thiện Tân 2, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp giấy 14_09_41_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ mở rộng, nâng công 

suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Thiện Tân 2, xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_41_BKG_001

76 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2310/QĐ-

BTNMT

Thành phần thuộc dự án đƣờng 

Nam sông Hậu, bao gồm: Tiểu dự 

án – tuyến nối thị xã Ngã Bảy với 

đƣờng Nam sông Hậu và tiểu dự án 

2 – tuyến nối thị trấn Long Phú với 

đƣờng Nam sông Hậu

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Thành phần thuộc dự án 

đƣờng Nam sông Hậu, bao gồm: Tiểu dự án – tuyến nối thị xã Ngã 

Bảy với đƣờng Nam sông Hậu và tiểu dự án 2 – tuyến nối thị trấn 

Long Phú với đƣờng Nam sông Hậu"

Tổng hợp giấy 14_09_39_THG_001

77 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2492/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án: "Đầu tƣ xây dựng các 

khu tái định canh - Tái định cƣ xã 

Đắk Nên và xã Đắk Ring phục vụ 

dự án thủy điện Đắk Đrinh, huyện 

Konplong, tỉnh Kon Tum"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: "Đầu tƣ xây dựng các 

khu tái định canh - Tái định cƣ xã Đắk Nên và xã Đắk Ring phục 

vụ dự án thủy điện Đắk Đrinh, huyện Konplong, tỉnh Kon Tum"

Tổng hợp giấy 14_09_25_THG_001

78 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2553/QĐ-

BTNMT 

Đầu tƣ khai thác – chế biến nâng 

công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 

3, xã Phƣớc Tân và Tam Phƣớc, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

công suất khai thác: 700.000 m--3 

đá nguyên khối/năm

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ khai thác – chế 

biến nâng công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phƣớc Tân và 

Tam Phƣớc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công suất khai 

thác: 700.000 m--3 đá nguyên khối/năm"

Tổng hợp giấy 14_09_57_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ khai thác – chế biến 

nâng công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phƣớc Tân và Tam 

Phƣớc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công suất khai thác: 

700.000 m--3 đá nguyên khối/năm"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_57_BKG_001

79 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2720/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ,  mở rộng nâng công suất 

khai thác xuống độ sâu mức cote -

30 M mỏ đá xây dựng núi Cô Tô 

(khu I, khu III), xã Cô Tô và xã Ô 

Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ,  mở rộng nâng 

công suất khai thác xuống độ sâu mức cote -30 M mỏ đá xây dựng 

núi Cô Tô (khu I, khu III), xã Cô Tô và xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang"

Tổng hợp giấy 14_09_56_THG_001
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79 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

2720/QĐ-

BTNMT

Đầu tƣ,  mở rộng nâng công suất 

khai thác xuống độ sâu mức cote -

30 M mỏ đá xây dựng núi Cô Tô 

(khu I, khu III), xã Cô Tô và xã Ô 

Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ,  mở rộng nâng công 

suất khai thác xuống độ sâu mức cote -30 M mỏ đá xây dựng núi 

Cô Tô (khu I, khu III), xã Cô Tô và xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_56_BKG_001

80 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

314/QĐ-BTNMT Nạo vét bãi bồi mở rộng mặt cắt ƣớt 

và chỉnh trị thủy hạn chế sạt lở khu 

vực cửa khẩu Vĩnh Xƣơng trên sông 

Tiền thuộc xã Vĩnh Xƣơng, huyện 

Tân Châu, tỉnh An Giang

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Nạo vét bãi bồi mở rộng 

mặt cắt ƣớt và chỉnh trị thủy hạn chế sạt lở khu vực cửa khẩu Vĩnh 

Xƣơng trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xƣơng, huyện Tân Châu, tỉnh 

An Giang"

Tổng hợp giấy 14_09_35_THG_001

81 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

317/QĐ-BTNMT Đầu tƣ xây dựng công trình cải tạo 

nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì 

– Tuyên Quang

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công 

trình cải tạo nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì – Tuyên Quang"

Tổng hợp giấy 14_09_34_THG_001

82 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

343/QĐ-BTNMT Cải tạo  phục hồi môi trƣờng mỏ đá 

Yên Duyên nâng sản lƣợng khai 

thác 3.600.000 tấn/năm – Công ty 

Cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Cải tạo  phục hồi môi 

trƣờng mỏ đá Yên Duyên nâng sản lƣợng khai thác 3.600.000 

tấn/năm – Công ty Cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn"

Tổng hợp giấy 14_09_59_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trƣờng: "Cải tạo  phục hồi môi trƣờng 

mỏ đá Yên Duyên nâng sản lƣợng khai thác 3.600.000 tấn/năm – 

Công ty Cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_59_BKG_001

83 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

354/TTg-KTTH Đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng bộ 

Phủ Lý – Hà Nam Định đoạn từ Phủ 

Lý - Hà Nam đến thị trấn Mỹ Lộc – 

Nam Định theo hình thức BT

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng tuyến 

đƣờng bộ Phủ Lý – Hà Nam Định đoạn từ Phủ Lý - Hà Nam đến 

thị trấn Mỹ Lộc – Nam Định theo hình thức BT"

Tổng hợp giấy 14_09_33_THG_001

84 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

41/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án Đầu tƣ, xây dựng 

bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu biển 

Việt Nam, trƣớc hết là tàu nghiên 

cứu biển"

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Đầu tƣ, xây dựng 

bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu biển Việt Nam, trƣớc hết là tàu 

nghiên cứu biển"

Tổng hợp giấy 14_09_15_THG_001
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85 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

44/QĐ-BTNMT Đầu tƣ khai thác mỏ đá xây dựng và 

sét gạch ngói Đồi Chùa 2, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ khai thác mỏ đá 

xây dựng và sét gạch ngói Đồi Chùa 2, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp giấy 14_09_55_THG_001

2 Dự án cải tạo và phục hồi môi trƣờng: "Đầu tƣ khai thác mỏ đá xây 

dựng và sét gạch ngói Đồi Chùa 2, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_55_BKG_001

86 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

519/QĐ-BTNMT Phát triển giao thông vận tải khu 

vực Đồng Bằng Bắc Bộ. Giai đoạn 

1: Hành lang đƣờng thủy số 1.

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Phát triển giao thông vận 

tải khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ. Giai đoạn 1: Hành lang đƣờng 

thủy số 1"

Tổng hợp giấy 14_09_47_THG_001

2 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Phát triển giao thông vận 

tải khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ. Giai đoạn 1: Hành lang đƣờng 

thủy số 1" (Phụ Lục)

Tổng hợp giấy 14_09_47_THG_002

87 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

534/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án đầu tƣ trồng rừng và 

cao su tại xã EA HUAR và KRÔNG 

NA, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

với quy mô 995 ha"

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án đầu tƣ trồng rừng 

và cao su tại xã EA HUAR và KRÔNG NA, huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk với quy mô 995 ha"

Tổng hợp giấy 14_09_03_THG_001

88 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

583/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên; giám sát việc thực hiện 

các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

của dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_09_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_09_02_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng nội dung, kế hoạch và chƣơng trình 

giám sát môi trƣờng cho dự án tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng nội dung, kế hoạch và chƣơng trình 

giám sát môi trƣờng cho dự án nhà máy alumina Nhân Cơ

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_002
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88 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

583/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên; giám sát việc thực hiện 

các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

của dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh

5 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo 

vệ môi trƣờng và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây dựng và vận hành cho dự án tổ hợp 

bauxite – nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo 

vệ môi trƣờng và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây dựng và vận hành cho dự án nhà máy 

sản xuất alumina Nhân Cơ

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, 

giám sát đối với 2 dự án Bauxite (đợt 1/2013)

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, 

giám sát đối với 2 dự án Bauxite (đợt 2/2013)

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên 

quan đến dự án tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng (lập nhật ký 

bauxit)

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên 

quan đến dự án nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng nội dung, kế hoạch và chƣơng trình 

giám sát môi trƣờng cho dự án thép Thạch Khê

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_009

12 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích kết quả đợt kiểm tra, giám 

sát đối với dự án thép Thạch Khê

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_010

13 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo 

vệ môi trƣờng và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây dựng và vận hành cho dự án thép Thạch 

Khê

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_011

14 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên 

quan đến dự án “Đầu tƣ khai thác, tuyển và xử lý quặng sắt mỏ 

Thạch Khê, Hà Tĩnh” (lập nhật ký bauxite đến năm 2013)

Chuyên đề số 14_09_02_CDS_012

15 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các dự án 

Bauxite - Nhôm Tây Nguyên năm 2013 (Đợt 1)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_001

16 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các dự án 

Bauxite - Nhôm Tây Nguyên năm 2013 (Đợt 2)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_002
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88 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

583/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên; giám sát việc thực hiện 

các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

của dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh

17 Biên bản và công văn giám sát Bauxite năm 2013 Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_003

18 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát môi trƣờng 

dự án "Đầu tƣ khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà 

Tĩnh" năm 2013 (Đợt 1)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_004

19 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát môi trƣờng 

dự án "Đầu tƣ khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà 

Tĩnh" năm 2013 (Đợt 2)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_005

20 Biên bản và công văn giám sát Thạch Khê năm 2013 Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_006

21 Nhật ký Bauxit - nhôm Tây Nguyên và thép Thạch Khê Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_007

22 Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về tác động môi trƣờng, 

kiến nghị về các giải pháp tăng cƣờng bảo vệ môi trƣờng trong quá 

trình thi công xây dựng và vận hành dự án thép Thạch Khê

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_008

23 Báo cáo kết quả giám sát môi trƣờng khu vực dự án nhà máy 

Alumin Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông năm 2013

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_009

24 Báo cáo kết quả giám sát môi trƣờng khu vực dự án tổ hợp bauxit - 

nhôm Lâm Đồng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng năm 2013

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_010

25 Báo cáo chƣơng trình giám sát môi trƣờng khu vực dự án thép 

Thạch Khê, Hà Tĩnh (năm 2013)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_02_BKS_011

89 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

589/QĐ-TCMT Xây dựng năng lực quản lý môi 

trƣờng của Bộ Tài nguyên và môi 

trƣờng đối với dự án nhà máy điện 

hạt nhân

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_09_01_THG_001

2 Bộ tiêu chí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án 

nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề giấy 14_09_01_CDG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_09_01_THS_001

4 Bộ tiêu chí thẩm định. Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án 

nhà máy điện hạt nhân

Tƣ liệu khác 

(số)

14_09_01_BKS_001
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89 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

589/QĐ-TCMT Xây dựng năng lực quản lý môi 

trƣờng của Bộ Tài nguyên và môi 

trƣờng đối với dự án nhà máy điện 

hạt nhân

5 Phân tích sự cần thiết và những mục tiêu cơ bản của việc xây dựng 

bộ tiêu chí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) 

đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_001

6 Phân tích, rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Cơ quan Năng 

lƣợng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Nhật Bản, Nga và Việt Nam sử 

dụng trong quá trình thẩm định báo cáo ĐTM đối với loại hình dự 

án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_002

7 Phân tích, tổng hợp kinh nghiệm thẩm định báo cáo ĐTM đối với 

loại hình dự án điện hạt nhân của của Cơ quan Năng lƣợng Nguyên 

tử Quốc tế (IAEA), Nhật Bản, Nga và Việt Nam

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_003

8 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung     "Miêu tả tóm 

tắt Dự án" của báo cáo ĐTM đối với loại hình  dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_004

9 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung "Điều kiện môi 

trƣờng tự nhiên khu vực thực hiện dự án" của báo cáo ĐTM đối với 

loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_005

10 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến đặc 

điểm địa hình, địa chất công trình, hoạt động kiến tạo, địa chất thủy 

văn và tai biến địa chất của báo cáo ĐTM đối với loại hình dự án 

điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_006

11 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến đặc 

điểm khí tƣợng, thủy văn và hải văn của báo cáo ĐTM đối với loại 

hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_007

12 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến tài 

nguyên sinh học của báo cáo ĐTM đối với loại hình  dự án điện hạt 

nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_008

13 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan hiện trạng 

môi trƣờng phóng xạ tự nhiên và phạm vi an toàn của Dự án trong 

báo cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_009

14 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung "Điều kiện kinh 

tế xã hội khu vực thực hiện dự án" của báo cáo ĐTM đối với loại 

hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_010
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89 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

589/QĐ-TCMT Xây dựng năng lực quản lý môi 

trƣờng của Bộ Tài nguyên và môi 

trƣờng đối với dự án nhà máy điện 

hạt nhân

15 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung   "Đánh giá các 

tác động môi trƣờng của dự án trong giai đoạn chuẩn bị" của báo 

cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_011

16 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến đánh 

giá tính phù hợp về vị trí của dự án trong báo cáo ĐTM đối với loại 

hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_012

17 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung "Đánh giá các tác 

động môi trƣờng của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng" của 

báo cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_013

18 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung “Đánh giá các tác 

động môi trƣờng của dự án trong giai đoạn vận hành” của báo cáo 

ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_014

19 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến nguồn 

phát sinh phóng xạ liên quan đến chất thải trong báo cáo ĐTM đối 

với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_015

20 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến   

nguồn tác động không liên quan đến chất thải trong báo cáo ĐTM 

đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_016

21 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến đánh 

giá mức độ gia tăng của môi trƣờng phóng xạ và các nguyên tố độc 

hại đến môi trƣờng đất, nƣớc, không khí

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_017

22 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến    ảnh 

hƣởng của phóng xạ và các nguyên tố độc hại đến  sức khỏe cộng 

đồng

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_018

23 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến đánh 

giá tác động tích lũy của dự án đến môi trƣờng trong báo cáo ĐTM 

đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_019

24 Xây dựng các tiêu chí thẩm định kết quả tính toán mô hình về sự 

phát tán phóng xạ, phát tán các chất độc hại trong môi trƣờng 

không khí trong báo cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_020

25 Xây dựng các tiêu chí thẩm định kết quả tính toán mô hình về sự 

phát tán phóng xạ trong môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng đất trong báo 

cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_021
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89 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

589/QĐ-TCMT Xây dựng năng lực quản lý môi 

trƣờng của Bộ Tài nguyên và môi 

trƣờng đối với dự án nhà máy điện 

hạt nhân

26 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung "Đánh  giá các 

tác động môi trƣờng của dự án trong giai đoạn ngừng hoạt động" 

của báo cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_022

27 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung "Biện pháp 

phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trƣờng trong giai đoạn chuẩn bị" của báo cáo ĐTM đối 

với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_023

28 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung      "Biện pháp 

phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng" của báo cáo 

ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_024

29 Xây dựng các tiêu chí thẩm định với nội dung “Biện pháp phòng 

ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trƣờng trong giai đoạn vận hành" của báo cáo ĐTM đối với 

loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_025

30 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến biện 

pháp xử lý chất thải phóng xạ của dự án trong báo cáo ĐTM đối 

với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_026

31 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung "Chƣơng trình 

quản lý và giám sát môi trƣờng" của báo cáo ĐTM đối với loại 

hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_027

32 Xây dựng các tiêu chí thẩm định các nội dung liên quan đến quản 

lý và giám sát môi trƣờng phóng xạ của dự án trong báo cáo ĐTM 

đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_028

33 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung "Tham vấn ý 

kiến cộng đồng" của báo cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt 

nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_029

34 Xây dựng các tiêu chí thẩm định đối với nội dung "Kết luận, kiến 

nghị và cam kết" của báo cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt 

nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_030

35 Xây dựng, thiết lập bộ câu hỏi sử dụng trong quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với loại hình dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 14_09_01_CDS_031

92 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

90 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

663/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án Cải tạo rừng tự nhiên 

là rừng sản xuất nghèo kiệt" khoảnh 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Tiểu khu 

106A, xã Hòa Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Cải tạo rừng tự 

nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt" khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

Tiểu khu 106A, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Tổng hợp giấy 14_09_13_THG_001

91 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

667/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án Cải tạo rừng tự nhiên 

là rừng sản xuất nghèo kiệt" khoảnh 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Tiểu khu 58b, 

xã Phƣớc Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận.

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Cải tạo rừng tự 

nhiên là rừng sản xuất nghèo kiệt" khoảnh 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

Tiểu khu 58b, xã Phƣớc Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Tổng hợp giấy 14_09_11_THG_001

92 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

714/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án Cải tạo rừng sản xuất 

là rừng nghèo để trồng cao su, keo 

lai, và khoanh nuôi bảo vệ rừng tự 

nhiên tại tiểu khu 421B" xã Sùng 

Nhơn, huyện Đức Linh, Tỉnh Bình 

Thuận.

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án Cải tạo rừng sản 

xuất là rừng nghèo để trồng cao su, keo lai, và khoanh nuôi bảo vệ 

rừng tự nhiên tại tiểu khu 421B" xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, 

Tỉnh Bình Thuận.

Tổng hợp giấy 14_09_16_THG_001

93 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

841/QĐ-BTNMT Đầu tƣ xây dựng tổ hợp chế biến 

sâu đất hiếm – Hạng mục 1: Nhà 

máy thủy luyện – chế biến oxit đất 

hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng tổ hợp 

chế biến sâu đất hiếm – Hạng mục 1: Nhà máy thủy luyện – chế 

biến oxit đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp giấy 14_09_50_THG_001

94 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

841/QĐ-BTNMT Đầu tƣ xây dựng tổ hợp chế biến 

sâu đất hiếm. Hạng mục đầu tƣ II. 

Nhà máy phân chia - tinh chế các 

oxit đất hiếm riêng rẽ tại KCN Đình 

Vũ - Thành phố Hải Phòng.

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng tổ hợp 

chế biến sâu đất hiếm. Hạng mục đầu tƣ II. Nhà máy phân chia - 

tinh chế các oxit đất hiếm riêng rẽ tại KCN Đình Vũ - Thành phố 

Hải Phòng"

Tổng hợp giấy 14_09_51_THG_001

95 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

844/QĐ-BTNMT Đầu tƣ xây dựng công trình khai 

thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 

1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, 

huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công 

trình khai thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và 

xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái "

Tổng hợp giấy 14_09_49_THG_001
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95 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

844/QĐ-BTNMT Đầu tƣ xây dựng công trình khai 

thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 

1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, 

huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

2 Dự án cải tạo phục gồi môi trƣờng: "Đầu tƣ xây dựng công trình 

khai thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và xã 

Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái"

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_09_49_BKG_001

96 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

862/QĐ-BTNMT Đầu tƣ tuyến đƣờng bộ nối đƣờng 

cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và 

đƣờng cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: "Đầu tƣ tuyến đƣờng bộ nối 

đƣờng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đƣờng cao tốc Cầu Giẽ – 

Ninh Bình"

Tổng hợp giấy 14_09_37_THG_001

97 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

902QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án đầu tƣ Trồng cao su, 

quản lý bảo vệ rừng và chăn nuôi bò 

thịt tại TK 222, xã Ea Tờ Mốt, TK 

222A, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắc Lắk"

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án đầu tƣ Trồng cao 

su, quản lý bảo vệ rừng và chăn nuôi bò thịt"

Tổng hợp giấy 14_09_07_THG_001

98 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trƣờng

912/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá Tác động môi 

trƣờng "Dự án cải tạo rừng nghèo 

kiệt quệ để trồng mới lại bằng cây 

ao su" địa điểm : Tại tiểu khu 319 

xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc.

1 Báo cáo đánh giá Tác động môi trƣờng "Dự án cải tạo rừng nghèo 

kiệt quệ để trồng mới lại bằng cây ao su" địa điểm : Tại tiểu khu 

319 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc.

Tổng hợp giấy 14_09_08_THG_001

99 Cục Viễn 

thám Quốc 

gia

215/VTQG Sử dụng công nghệ viễn thám và 

GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành 

lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm 

nguồn nƣớc thải từ các khu công 

nghiệp, đô thị nhằm đƣa ra cảnh báo 

các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc 

vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc

1 Ảnh vệ tinh 2 thời kỳ Ảnh 14_21.18_01_ANH_0

01

2 Bản đồ hiện trạng các khu công nghiệp và các vùng ô nhiễm do 

nguồn nƣớc thải công nghiệp, đô thị hai thời kỳ

Bản đồ số 14_21.18_01_BDS_0

01

3 Bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm do nguồn nƣớc thải công nghiệp và 

đô thị

Bản đồ số 14_21.18_01_BDS_0

02

4 Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nƣớc 

thải công nghiệp, đô thị và đƣa ra cảnh báo các vùng ô nhiễm thành 

phố Hà Nội

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

01
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99 Cục Viễn 

thám Quốc 

gia

215/VTQG Sử dụng công nghệ viễn thám và 

GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành 

lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm 

nguồn nƣớc thải từ các khu công 

nghiệp, đô thị nhằm đƣa ra cảnh báo 

các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc 

vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc

5 Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nƣớc 

thải công nghiệp, đô thị và đƣa ra cảnh báo các vùng ô nhiễm tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

02

6 Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nƣớc 

thải công nghiệp, đô thị và đƣa ra cảnh báo các vùng ô nhiễm tỉnh 

Hƣng Yên

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

03

7 Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nƣớc 

thải công nghiệp, đô thị và đƣa ra cảnh báo các vùng ô nhiễm tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

04

8 Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nƣớc 

thải công nghiệp, đô thị và đƣa ra cảnh báo các vùng ô nhiễm tỉnh 

Hải Dƣơng

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

05

9 Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nƣớc 

thải công nghiệp, đô thị và đƣa ra cảnh báo các vùng ô nhiễm thành 

phố Hải Phòng

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

06

10 Báo cáo phân tích đánh giá diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nƣớc 

thải công nghiệp, đô thị và đƣa ra cảnh báo các vùng ô nhiễm tỉnh 

Quảng Ninh

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

07

11 Cơ sở dữ liệu vùng ô nhiễm nguồn nƣớc thải công nghiệp và đô thị 

của khu vực thi công, gồm 2 thời kỳ

Cơ sở dữ liệu 14_21.18_01_CSS_00

1

12 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ viễn 

thám nhằm phát hiện và xác định mức độ ô nhiễm nƣớc tại Việt 

Nam

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

08

13 Báo cáo chuyên đề: Xác định mối quan hệ giữa bức xạ trên ảnh và 

mặt nƣớc trong lục địa

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

09

14 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng phƣơng pháp tạo ảnh phản xạ mặt 

nƣớc

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

10

15 Báo cáo chuyên đề: Xác định tỷ trọng của các kênh ảnh tham gia Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

11

16 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng phƣơng pháp tổ hợp ảnh lớp cao tạo 

ảnh thể hiện sát nhất ô nhiễm mặt nƣớc

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

12
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99 Cục Viễn 

thám Quốc 

gia

215/VTQG Sử dụng công nghệ viễn thám và 

GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành 

lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm 

nguồn nƣớc thải từ các khu công 

nghiệp, đô thị nhằm đƣa ra cảnh báo 

các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc 

vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc

17 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng mô hình toán học đặc trƣng cho từng 

khu vực thử nghiệm

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

13

18 Báo cáo chuyên đề: Phƣơng pháp hồi quy ảnh phản xạ bề mặt nƣớc 

theo trị đo ngoài thực địa

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

14

19 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng thuật toán chuyển đối tín hiệu bức xạ 

gốc của ảnh vệ tinh (level 1a) thành tín hiệu bức xạ trƣớc đầu thu

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

15

20 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng thuật toán sử dụng tham số đầu thu 

ảnh vệ tinh và khí quyển để tính toán dữ liệu phản xạ tại bề mặt cho 

ảnh vệ tinh SPOT

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

16

21 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng phƣơng pháp chuyển đổi giá trị số 

DN thu đƣợc thành giá trị phản xạ tại đỉnh khí quyển

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

17

22 Báo cáo chuyên đề: Thuật toán tổng quát và sơ đồ tính toán giá trị 

phản xạ bề mặt

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

18

23 Kết quả thực nghiệm kiểm chứng cơ sở khoa học cho Dự án: Ảnh 

thành phần ô nhiễm khu vực Đầm Vạc - tỉnh Vĩnh Phúc gồm 05 

mảnh

Ảnh 14_21.18_01_ANH_0

02

24 Báo cáo chuyên đề: Quy trình 1 - Xử lý phổ để tạo ảnh thành phần 

ô nhiễm thời kỳ I (2003-2005)

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

19

25 Báo cáo chuyên đề:  Quy trình 2 - xử lý phổ để tạo ảnh thành phần 

ô nhiễm thời kỳ II(2010-2012)

Chuyên đề số 14_21.18_01_CDS_0

20

100 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

1190/QĐ-TCMT Sửa chữa, xây dựng phòng đọc, 

dựng hình bộ phận studio; thiết bị 

phục vụ hoạt động cơ quan: máy 

điều hòa, máy photocopy, ô tô

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_12_01_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp số 14_12_01_THS_001
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101 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

340/QĐ-TCMT Tổ chức xét chọn và trao Giải 

thƣởng Môi trƣờng năm 2013

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_12_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_12_06_THS_001

3 Danh sách tổ chức, cá nhân đạt giải thƣởng Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_06_BKS_001

4 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_06_BKS_002

5 Phóng sự giới thiệu các tổ chức, cá nhân đoạt giải thƣởng Môi 

trƣờng năm 2013

Video 14_12_06_VDS_001

102 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

341/QĐ-TCMT Tổ chức cuộc thi: Cải thiện việc sử 

dụng và bảo vệ nguồn nƣớc lần thứ 

10

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_12_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_12_03_THS_002

3 DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐOẠT GIẢI CUỘC THI 

QUỐC GIA CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN 

NƢỚC LẦN THỨ X ( 2012 - 2013)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_03_BKS_003

4 Một số hình ảnh lễ tổng kết 10 năm và trao giải lần thứ 10 Cuộc thi 

quốc gia cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nƣớc

Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_03_BKS_004

5 Thuyết minh Nhiệm vụ tổ chức cuộc thi. Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_03_BKS_005

103 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

703/QĐ-TCMT Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng 

các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi 

trƣờng

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_12_07_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 14_12_07_THS_001

3 Thu thập thông tin dữ liệu về tình hình thu gom, quản lý và xử lý 

rác thải tại các điểm kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Hà 

Nội

Chuyên đề số 14_12_07_CDS_001

4 Thu thập, tổng hợp các văn bản pháp luật có liên quan đã ban hành Chuyên đề số 14_12_07_CDS_002
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103 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

703/QĐ-TCMT Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng 

các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi 

trƣờng

5 Báo cáo điều tra khảo sát (Nhận thức, ý thức của ngƣời dân và chủ 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội)

Chuyên đề số 14_12_07_CDS_003

6 Đề xuất các giải pháp quản lý, kỹ thuật thu gom chất thải tại các 

quán ăn, nhà hàng, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan

Chuyên đề số 14_12_07_CDS_004

7 Đề xuất các nội dung, hình thức tuyên truyền, tập huấn nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm của ngƣời dân, các chủ hộ kinh 

doanh dịch vụ ăn uống về vệ sinh môi trƣờng và bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_12_07_CDS_005

8 Báo cáo đề xuất mô hình bảo vệ môi trƣờng gắn với các điểm kinh 

doanh ăn uống

Chuyên đề số 14_12_07_CDS_006

9 Thuyết minh và dự toán Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_07_BKS_001

10 Phóng sự Video 14_12_07_VDS_001

104 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

814/QĐ-TCMT Tăng cƣờng năng lực hoạt động của 

Mạng lƣới tuyên truyền viên môi 

trƣờng Việt Nam tại các lƣu vực 

sông

1 Báo cáo kết quả nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_12_04_THG_001

2 Báo cáo kết quả nhiệm vụ Tổng hợp số 14_12_04_THS_001

3 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƢỜNG VÀ KỸ NĂNG 

TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA 

BVMT

Chuyên đề số 14_12_04_CDS_001

4 Kỹ năng thu thập thông tin, xử lý thông tin, viết tin, bài, thông báo 

cáo chí, bài phát biểu, báo cáo

Chuyên đề số 14_12_04_CDS_002

5 Kỹ năng thuyết trình, tổ chức sự kiện môi trƣờng, tổ chức họp báo, 

hội nghị, hội thảo, diễn đàn, chiến dịch truyền thông

Chuyên đề số 14_12_04_CDS_003

6 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác truyền thông môi 

trƣờng

Chuyên đề số 14_12_04_CDS_004

7 Phƣơng pháp lập kế hoạch truyền thông môi trƣờng và hƣớng dẫn 

tổ chức thực hiện kế hoạch

Chuyên đề số 14_12_04_CDS_005

8 Các chủ chƣơng, đƣờng lối, luật pháp, chính sách quan trọng và 

mới ban hành liên quan đến bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_12_04_CDS_006

9 Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 02 lớp tập huấn tại lƣu vực sông 

Nhuệ - Đáy và lƣu vực sông Cầu năm 2013

Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_04_BKS_001
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104 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

814/QĐ-TCMT Tăng cƣờng năng lực hoạt động của 

Mạng lƣới tuyên truyền viên môi 

trƣờng Việt Nam tại các lƣu vực 

sông

10 Thuyết minh nhiệm vụ: "Tăng cƣờng năng lực hoạt động của mạng 

lƣới tuyên truyền viên môi trƣờng Việt Nam tại các lƣu vực sông”

Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_04_BKS_002

105 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

815/QĐ-TCMT Xây dựng Bộ tài liệu và Kế hoạch 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trƣờng, tập trung vào phân loại 

rác thải tại nguồn, thu gom và vận 

chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 

2015

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_12_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp số 14_12_05_THS_001

3 Tổng hợp và dự thảo kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cộng đồng trong việc bảo vệ môi trƣờng, tập trung vào phân loại 

rác tại nguồn,thu gom và vận chuyển rác thải giai đoạn 2014-2015

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_001

4 Tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển 

rác thải công nghiệp (tại khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp)

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_002

5 Tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển 

rác khu vực nông nghiệp, nông thôn, làng nghề

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_003

6 Giới thiệu một số mô hình phân loại rác thải tại nguồn có hiệu quả Chuyên đề số 14_12_05_CDS_004

7 Tuyên truyền về hạn chế sử dụng túi nilon Chuyên đề số 14_12_05_CDS_005

8 Tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển 

rác khu vực đô thị

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_006

9 Lập kế hoạch tuyên truyền về BVMT tập trung vào phân loại rác 

thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác thải khu chế xuất; khu; cụm 

công nghiệp giai đoạn 2013-2015

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_007

10 Lập kế hoạch tuyên truyền về BVMT tậ trung vào phân loại rác thải 

tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác thải khu vực đô thị giai đoạn 

2013-2015

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_008

11 Lập kế hoạch tuyên truyền về BVMT tập trung vào phân loại rác 

thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác thải khu vực nông nghiệp, 

nông thôn, làng nghề giai đoạn 2013-2015

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_009
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105 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

815/QĐ-TCMT Xây dựng Bộ tài liệu và Kế hoạch 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trƣờng, tập trung vào phân loại 

rác thải tại nguồn, thu gom và vận 

chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 

2015

12 Dự thảo khung kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức trong 

cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng, tập trung vào phân 

loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác thải giai đoạn 2013-

2015

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_010

13 Bản tổng hợp tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng 

về BVMT, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt giai đoạn 2014-2015

Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_05_BKS_001

14 Dự thảo khung đề cƣơng V5 tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cộng đồng về BVMT, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt

Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_05_BKS_002

15 Thuyết mình nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(số)

14_12_05_BKS_003

16 Dự thảo khung đề cƣơng Bộ tài liệu tuyên truyền về phân loại rác 

thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác thải

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_011

17 Dự thảo khung đề cƣơng "Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng, tập trung vào 

phân loại rác tại nguồn, thu gom vận chuyển rác thải giai đoạn 

2013-2015"

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_012

18 Hoàn thiện dự thảo "Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng, tập trung vào phân 

loại rác tại nguồn, thu gom vận chuyển rác thải giai đoạn 2013-

2015".Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Chuyên đề số 14_12_05_CDS_013

106 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

872/QĐ-TCMT Xây dựng các chƣơng trình và tập 

huấn về quản lý môi trƣờng

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_12_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_12_02_THS_001

3 Những nội dung chính về bảo vệ môi trƣờng trong kinh doanh xăng 

dầu theo quy đinh của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, pháp luật về 

kinh doanh xăng dầu

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_001

4 Ảnh hƣởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trƣờng, 

sức khỏe con ngƣời

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_002
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106 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

872/QĐ-TCMT Xây dựng các chƣơng trình và tập 

huấn về quản lý môi trƣờng

5 Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trƣờng của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh xăng dầu

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_003

6 Một số biện pháp xử lý ô nhiễm nƣớc thải nhiễm dầu, ứng phó sự 

cố tràn dầu

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_004

7 An toàn môi trƣờng trong vận chuyển xăng dầu Chuyên đề số 14_12_02_CDS_005

8 Những nội dung chính về bảo vệ môi trƣờng trong kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, 

pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_006

9 Ảnh hƣởng của hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đến môi 

trƣờng, sức khỏe con ngƣời

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_007

10 Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trƣờng của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh khí dầu mở hóa lỏng

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_008

11 Sự cố môi trƣờng do khí dầu mỏ hóa lỏng gây ra, nguyên nhân và 

biện pháp quản lý an toàn trong kinh doanh, sử dụng

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_009

12 An toàn môi trƣờng trong vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng Chuyên đề số 14_12_02_CDS_010

13 Dành cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trƣờng tại cơ sở Chuyên đề số 14_12_02_CDS_011

14 Hội nghị tập huấn về bảo vệ môi trƣờng cho cán bộ hội ngƣời cao 

tuổi khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_012

15 Định hƣớng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm 

công tác môi trƣờng trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tiếp 

theo

Chuyên đề số 14_12_02_CDS_013

107 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1277/QĐ-TCMT Hoạt động thí nghiệm, phân tích 

môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_02_THG_001

2 Báo cáo chuyên đề Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình thực hiện 

đảm bảo chất lƣợng (QA/QC) và kỹ năng phân tích tại các phòng 

thí nghiệm trong mạng lƣới quan trắc môi trƣờng quốc gia

Chuyên đề giấy 14_10_02_CDG_001

3 Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích hiện trạng thực hiện QA/QC 

trong PTN thuộc các trung tâm quan trắc môi trƣờng địa phƣơng và 

Chuyên đề giấy 14_10_02_CDG_002

4 Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo thực hiện phân tích và QA/QC 

trong PTN thuộc mạng lƣới quan trắc môi trƣờng quốc gia, các giải 

pháp cải tiến khắc phục

Chuyên đề giấy 14_10_02_CDG_003
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107 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1277/QĐ-TCMT Hoạt động thí nghiệm, phân tích 

môi trƣờng

5 Báo cáo chuyên đề Phân tích hiện trạng thực hiện QA/QC và tiến 

trình phân tích trong các phòng thí nghiệm trong mạng lƣới quan 

trắc môi trƣờng quốc gia, đƣa ra các biện pháp cải tiến, khắc phục

Chuyên đề giấy 14_10_02_CDG_004

6 Báo cáo chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thử 

nghiệm trên mẫu CRM để đánh giá tay nghề của các cán bộ trong 

phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy 14_10_02_CDG_005

7 Báo cáo chuyên đề Phân tích kết quả đánh giá nội bộ phòng thí 

nghiệm theo yêu cầu của ISO 17025, phân tích những lỗi của hệ 

thống quản lý chất lƣợng phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy 14_10_02_CDG_006

8 Báo cáo kết quả xác định lại giá trị sử dụng của 34 SOP theo yêu 

cầu của Vilas

Chuyên đề giấy 14_10_02_CDG_007

9 Báo cáo chuyên đề Báo cáo kết quả đánh giá lại Vilas 430, phân 

tích thực trạng và biện pháp cải tiến

Chuyên đề giấy 14_10_02_CDG_008

10 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_02_THS_001

11 Báo cáo chuyên đề Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình thực hiện 

đảm bảo chất lƣợng (QA/QC) và kỹ năng phân tích tại các phòng 

thí nghiệm trong mạng lƣới quan trắc môi trƣờng quốc gia

Chuyên đề số 14_10_02_CDS_001

12 Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích hiện trạng thực hiện QA/QC 

trong PTN thuộc các trung tâm quan trắc môi trƣờng địa phƣơng và 

các trạm quan trắc môi trƣờng quốc gia

Chuyên đề số 14_10_02_CDS_002

13 Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo thực hiện phân tích và QA/QC 

trong PTN thuộc mạng lƣới quan trắc môi trƣờng quốc gia, các giải 

pháp cải tiến khắc phục

Chuyên đề số 14_10_02_CDS_003

14 Báo cáo chuyên đề Phân tích hiện trạng thực hiện QA/QC và tiến 

trình phân tích trong các phòng thí nghiệm trong mạng lƣới quan 

trắc môi trƣờng quốc gia, đƣa ra các biện pháp cải tiến, khắc phục

Chuyên đề số 14_10_02_CDS_004

15 Báo cáo chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thử 

nghiệm trên mẫu CRM để đánh giá tay nghề của các cán bộ trong 

phòng thí nghiệm

Chuyên đề số 14_10_02_CDS_005

16 Báo cáo chuyên đề Phân tích kết quả đánh giá nội bộ phòng thí 

nghiệm theo yêu cầu của ISO 17025, phân tích những lỗi của hệ 

thống quản lý chất lƣợng phòng thí nghiệm

Chuyên đề số 14_10_02_CDS_006

17 Báo cáo kết quả xác định lại giá trị sử dụng của 34 SOP theo yêu 

cầu của Vilas

Chuyên đề số 14_10_02_CDS_007
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107 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1277/QĐ-TCMT Hoạt động thí nghiệm, phân tích 

môi trƣờng

18 Báo cáo chuyên đề Báo cáo kết quả đánh giá lại Vilas 430, phân 

tích thực trạng và biện pháp cải tiến

Chuyên đề số 14_10_02_CDS_008

108 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1278/QĐ-TCMT Xây dựng báo cáo môi trƣờng Quốc 

Gia

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_22_THG_001

2 Báo cáo môi trƣờng Quốc gia 2013: Môi trƣờng không khí Chuyên đề giấy 14_10_22_CDG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_22_THS_001

4 Báo cáo môi trƣờng Quốc gia 2013: Môi trƣờng không khí Chuyên đề số 14_10_22_CDS_001

5 Tổng hợp, phân tích, quy mô và tốc độ tăng trƣởng dân số, đô thị 

hóa vấn đề di cƣ vào các thành phố, đô thị tác động tới môi trƣờng 

không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_002

6 Phân tích, đánh giá sự phát triển của các ngành công nghiệp, lò đốt 

chất thải rắn công nghiệp, y tế tác động tới môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_003

7 Phân tích, đánh giá sự phát triển của các ngành xây dựng, năng 

lƣợng tác động tới môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_004

8 Phân tích, đánh giá quá trình nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà 

kính do ô nhiễm môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_005

9 Tổng hợp, phân tích các vấn đề giao thông tại các đô thị tác động 

tới môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_006

10 Tổng hợp, phân tích các điều kiện tự nhiên của Việt Nam có tác 

động tới môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_007

11 Tổng hợp, phân tích các vấn đề môi trƣờng không khí nổi cộm tại 

Hà Nội, tp Hồ Chí Minh và các đô thị loại 1, loại 2

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_008

12 Tổng hợp, phân tích, đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng 

không khí trong thời gian 5 năm qua tại các thành phố: Hà Nội

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_009

13 Tổng hợp, phân tích, đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng 

không khí trong thời gian 5 năm qua tại các thành phố: Hải Phòng

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_010

14 Tổng hợp, phân tích, đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng 

không khí trong thời gian 5  năm qua tại các thành phố: Đà Nẵng

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_011

103 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

108 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1278/QĐ-TCMT Xây dựng báo cáo môi trƣờng Quốc 

Gia

15 Tổng hợp, phân tích, đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng 

không khí trong thời gian 5 năm qua tại các thành phố: Hồ Chí 

Minh

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_012

16 Tổng hợp, phân tích, đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng 

không khí trong thời gian 5 năm qua tại các thành phố: Bình Dƣơng

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_013

17 Tổng hợp, phân tích, đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng 

không khí trong thời gian 5 năm qua tại các thành phố: Đồng Nai

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_014

18 Tổng hợp, phân tích, đánh giá diễn biến chất lƣợng môi trƣờng 

không khí trong thời gian 5 năm qua tại các thành phố: Cần Thơ

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_015

19 Tổng hợp và phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí 

tại các làng nghề và cụm công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn một 

số tỉnh, thành phố

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_016

20 Tổng hợp, phân tích nguồn thải và các nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trƣờng không khí tại miền Bắc

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_017

21 Tổng hợp, phân tích nguồn thải và các nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trƣờng không khí tại miền Trung

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_018

22 Tổng hợp, phân tích nguồn thải và các nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trƣờng không khí tại miền Nam

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_019

23 Tổng hợp, phân tích hậu quả do ô nhiễm môi trƣờng không khí: 

Tác động đến hệ sinh thái và tác động đến kinh tế, xã hội

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_020

24 Tổng hợp, phân tích hậu quả do ô nhiễm môi trƣờng không khí: 

Tác động tới sức khỏe

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_021

25 Tổng hợp, phân tích những tồn tại và thách thức trong việc tổ chức, 

bộ máy quản lý môi trƣờng không khí tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_022

26 Tổng hợp, phân tích những tồn tại và thách thức trong việc đề ra 

các cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật riêng cho môi 

trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_023

27 Tổng hợp, phân tích vấn đề đầu tƣ, công cụ kinh tế trong việc quản 

lý môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_024

28 Tổng hợp, phân tích hoạt động quan trắc và thanh tra, kiểm tra, 

kiểm kê nguồn phát thải trong môi trƣờng không khí tại các đô thị

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_025
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108 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1278/QĐ-TCMT Xây dựng báo cáo môi trƣờng Quốc 

Gia

29 Tổng hợp, phân tích những thành công và hạn chế trong nghiên 

cứu khoa học, áp dụng những công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu 

ô nhiễm môi trƣờng không khí tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_026

30 Tổng hợp, phân tích các giải pháp tổng thể bảo vệ môi trƣờng 

không khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_027

31 Tổng hợp, phân tích các giải pháp cụ thể bảo vệ môi trƣờng không 

khí

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_028

32 Tổng hợp, phân tích, đánh giá hiện trạng và tác động của ô nhiễm 

môi trƣờng không khí xuyên biên giới

Chuyên đề số 14_10_22_CDS_029

109 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1382/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành Trạm quan trắc 

môi trƣờng không khí tự động, liên 

tục

1 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ "Duy trì và vận 

hành trạm quan trắc môi trƣờng không khí tự động, di động năm 

2013"

Tổng hợp giấy 14_10_09_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_09_THS_001

3 Kết quả Quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn thành phố 

Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề số 14_10_09_CDS_001

4 Kết quả Quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn thành phố 

Hà Nội

Chuyên đề số 14_10_09_CDS_002

5 Kết quả Quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn Tỉnh Hải 

Dƣơng

Chuyên đề số 14_10_09_CDS_003

6 Kết quả Quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn Thành 

phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề số 14_10_09_CDS_004

110 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1453/QĐ-TCMT Quan trắc tác động đến môi trƣờng 

của các công trình thủy điện tại khu 

vực Tây Nguyên

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_10_30_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_10_30_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc tác động đến môi trƣờng tại các công 

trình thủy điện khu vực Tây Nguyên đợt 1 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_30_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc tác động đến môi trƣờng tại các công 

trình thủy điện khu vực Tây Nguyên đợt 2 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_30_CDS_002

111 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1454/QĐ-TCMT Quan trắc tác động của hoạt động 

khai thác và vận chuyển bauxit tại 

khu vực Tây Nguyên

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_26_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_26_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng đợt 1 Chuyên đề số 14_10_26_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng đợt 2 Chuyên đề số 14_10_26_CDS_002
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112 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1469/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động hệ thống thông tin môi trƣờng 

lƣu vực sông Cầu

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_08_THG_001

2 Kết quả lớp tập huấn tại 6 địa phƣơng thuộc lƣu vực sông Cầu Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_08_BKG_001

3 Tổng hợp khối lƣợng dữ liệu, thông tin đƣợc cập nhật vào cơ sở dữ 

liệu và hệ thống thông tin môi trƣờng lƣu vực sông Cầu

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_08_BKG_002

4 Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trƣờng lƣu vực sông Cầu 

đƣợc thiết kế bổ sung CSDL và tích hợp toàn bộ thông tin là sản 

phẩm từ CSDL phân vùng môi trƣờng vào hệ thống

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_08_BKG_003

5 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_08_THS_001

6 Kết quả lớp tập huấn tại 6 địa phƣơng thuộc lƣu vực sông Cầu Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_08_BKS_001

7 Tổng hợp khối lƣợng dữ liệu, thông tin đƣợc cập nhật vào cơ sở dữ Tƣ liệu khác 14_10_08_BKS_002

8 Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trƣờng lƣu vực sông Cầu 

đƣợc thiết kế bổ sung CSDL và tích hợp toàn bộ thông tin là sản 

phẩm từ CSDL phân vùng môi trƣờng vào hệ thống

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_08_BKS_003

9 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ về xác định ranh giới tự 

nhiên, ranh giới hành chính của LVS Cầu đến cấp xã của LVS Cầu 

để phục vụ công tác quản lý

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_001

10 Phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin thu thập đƣợc từ mô hình số độ 

cao (DEM) để xác định ranh giới tự nhiên và ranh giới hành chính 

của LVS Cầu có đối chứng với số liệu thu thập đƣợc

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_002

11 Phân tích, biên tập, tổng hợp thông tin về điều kiện KT-XH, tin tức 

về môi trƣờng và các tin có liên quan thu thập đƣợc của tỉnh Bắc 

Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dƣơng

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_003

12 Tổng hợp các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng liên quan 

đến môi trƣờng lƣu vực sông nói chung và lƣu vực sông Cầu nói 

riêng

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_004

13 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu về quan trắc 

môi trƣờng nƣớc mặt các năm 2012, 2013 phục vụ công tác cập 

nhật thông tin của tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_005

14 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu về quan trắc 

môi trƣờng nƣớc mặt các năm 2012, 2013 phục vụ công tác cập 

nhật thông tin của tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_006
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112 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1469/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động hệ thống thông tin môi trƣờng 

lƣu vực sông Cầu

15 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu về quan trắc 

môi trƣờng nƣớc mặt các năm 2012, 2013 phục vụ công tác cập 

nhật thông tin của tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_007

16 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu về quan trắc 

môi trƣờng nƣớc mặt các năm 2012, 2013 phục vụ công tác cập 

nhật thông tin của tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_008

17 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu về quan trắc 

môi trƣờng nƣớc mặt các năm 2012, 2013 phục vụ công tác cập 

nhật thông tin của tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_009

18 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu về quan trắc 

môi trƣờng nƣớc mặt các năm 2012, 2013 phục vụ công tác cập 

nhật thông tin của tỉnh Hải Dƣơng

Chuyên đề số 14_10_08_CDS_010

113 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1507/QĐ-TCMT Thiết kế Chƣơng trình tổng thể quan 

trắc môi trƣờng nƣớc các lƣu vực 

sông chính tại Việt Nam: sông Bằng 

Giang - Kỳ Cùng, sông Cả- La, sông 

Ba, sông Trà Khúc, sông Sêsan và 

sông Sêrêpok 

1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 Tổng hợp giấy 14_10_24_THG_001

2 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 Tổng hợp số 14_10_24_THS_001

3 Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên của các tỉnh, thành phố 

dọc LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá về điều kiện kinh tế - xã hội và quy hoạch phát 

triển kinh tế của các tỉnh, thành phố dọc LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá về quy hoạch sử dụng nƣớc và hiện trạng sử 

dụng nƣớc của các tỉnh/ thành phố dọc LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá chung tình hình quan trắc của các tỉnh, thành 

phố dọc LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_004

7 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Cả - La: Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_005

8 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Cả - La: Các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_006

9 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Cả - La: Các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_007

10 Phân tích, xác định các nguồn thải chính Nông nghiệp dọc LVS Cả 

- La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_008
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113 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1507/QĐ-TCMT Thiết kế Chƣơng trình tổng thể quan 

trắc môi trƣờng nƣớc các lƣu vực 

sông chính tại Việt Nam: sông Bằng 

Giang - Kỳ Cùng, sông Cả- La, sông 

Ba, sông Trà Khúc, sông Sêsan và 

sông Sêrêpok 

11 Phân tích, xác định các nguồn thải chính trong sinh hoạt của ngƣời 

dân dọc LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_009

12 Phân tích, xác định các tác động của các hoạt động khai thác (cát, 

khoáng sản, thủy điện...) tới chất lƣợng nƣớc LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_010

13 Nghiên cứu xác định Tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (Kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/ thành phố thuộc LVS Cả 

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_011

14 Nghiên cứu xác định Tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (Kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/ thành phố thuộc LVS Cả 

- La: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_012

15 Nghiên cứu xác định Tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (Kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/ thành phố thuộc LVS Cả 

- La: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_013

16 Nghiên cứu xác định thông số quan trắc theo thành phần môi 

trƣờng và đặc tính nguồn thải: các thông số đo tại hiện trƣờng, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc chất lƣợng nƣớc LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_014

17 Nghiên cứu, xác định phƣơng pháp quan trắc và phân tích môi 

trƣờng, xây dựng chƣơng trình QA/QC và cơ chế trao đổi, chia sẻ 

thông tin trong việc thiết kế chƣơng trình quan trắc tổng thể môi 

trƣờng nƣớc LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_015

18 Xây dựng chƣơng trình quan trắc tổng thể môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Cả - La giai đoạn 2014 đến 2018 đối với môi trƣờng nƣớc mặt

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_016

19 Xây dựng chƣơng trình quan trắc tổng thể môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Cả -  La giai đoạn 2014 đến 2018 đối với trầm tích đáy

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_017

20 Xây dựng chƣơng trình quan trắc tổng thể môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Cả - La giai đoạn 2014 đến 2018 đối với thủy sinh

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_018
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113 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1507/QĐ-TCMT Thiết kế Chƣơng trình tổng thể quan 

trắc môi trƣờng nƣớc các lƣu vực 

sông chính tại Việt Nam: sông Bằng 

Giang - Kỳ Cùng, sông Cả- La, sông 

Ba, sông Trà Khúc, sông Sêsan và 

sông Sêrêpok 

21 Phân tích, xác định các nguồn thải chính nuôi trồng thủy sản dọc 

LVS Cả - La

Chuyên đề số 14_10_24_CDS_019

22 Dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Cả - La giai đoạn 2014-2018

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_24_BKS_001

114 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1508/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_10_19_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 14_10_19_THS_001

3 Báo cáo thu thập, tổng hợp thông tin số liệu về quan trắc môi 

trƣờng nƣớc mặt  các năm 2012-2013 phục vụ công tác cập nhật 

thông tin của Hà Nội trong LVS Nhuệ

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_001

4 Báo cáo thu thập, tổng hợp thông tin số liệu về quan trắc môi 

trƣờng nƣớc mặt  các năm 2012-2013 phục vụ công tác cập nhật 

thông tin của Nam Định

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_002

5 Báo cáo thu thập, tổng hợp thông tin số liệu về quan trắc môi 

trƣờng nƣớc mặt  các năm 2012-2013 phục vụ công tác cập nhật 

thông tin của Hà Nam

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_003

6 Báo cáo thu thập, tổng hợp thông tin số liệu về quan trắc môi 

trƣờng nƣớc mặt  các năm 2012-2013 phục vụ công tác cập nhật 

thông tin của Ninh Bình

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_004

7 Báo cáo thu thập, tổng hợp thông tin số liệu về quan trắc môi 

trƣờng nƣớc mặt  các năm 2012-2013 phục vụ công tác cập nhật 

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_005

8 Phân tích, tổng hợp thông tin về môi trƣờng và các hoạt động bảo 

vệ môi trƣờng của các địa phƣơng trong lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_006

9 Tổng hợp các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng liên quan 

đến môi trƣờng lƣu vực sông nói chung và lƣu vực sông Nhuệ - 

Đáy nói riêng

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_007

10 Tài liệu hƣớng dẫn cách thức sử dụng, khai thác và cập nhật thông 

tin trên Cổng thông tin môi trƣờng LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_008
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114 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1508/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

11 Phân tích, tổng hợp thông tin về điều kiện KT-XH thu thập đƣợc 

trong quá trình điều tra  của các địa phƣơng trong lƣu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_009

12 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ về xác định ranh giới 

LVS Nhuệ - Đáy theo đơn vị quản lý hành chính (đến cấp xã) để 

phục vụ công tác quản lý

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_010

13 Tổng hợp thông tin, xác định ranh giới lvs Nhuệ - Đáy theo mô 

hình Hệ thống thông tin địa lý và đối chiếu với số liệu thu thập 

đƣợc để xác định ranh giới tự nhiên và hành chính của LVS Nhuệ - 

Đáy

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_011

14 Hƣớng dẫn cài đặt HTTT giám sát môi trƣờng LVS Nhuệ Chuyên đề số 14_10_19_CDS_012

15 Hƣớng dẫn quản trị HTTT giám sát môi trƣờng LVS Nhuệ Chuyên đề số 14_10_19_CDS_013

16 Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống HTTT giám sát môi trƣờng LVS 

Nhuệ

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_014

17 Báo cáo tổng kết khóa đào tạo HTTT giám sát môi trƣờng LVS 

Nhuệ

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_015

18 Báo cáo kiểm tra mã nguồn HTTT giám sát môi trƣờng LVS Nhuệ Chuyên đề số 14_10_19_CDS_016

19 Danh mục các yêu cầu thay đổi của ngƣời sử dụng HTTT giám sát 

môi trƣờng LVS Nhuệ

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_017

20 Báo cáo kiểm tra các thành phần HTTT giám sát môi trƣờng LVS 

Nhuệ - Đáy (Lần 1)

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_018

21 Báo cáo kiểm tra các thành phần HTTT giám sát môi trƣờng LVS 

Nhuệ - Đáy (Lần 2)

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_019

22 Báo cáo kiểm tra sửa chữa HTTT giám sát môi trƣờng LVS Nhuệ - 

Đáy (Lần 1)

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_020

23 Báo cáo kiểm tra sửa chữa HTTT giám sát môi trƣờng LVS Nhuệ - 

Đáy (Lần 2)

Chuyên đề số 14_10_19_CDS_021

24 Báo cáo tập huấn 2013 Chuyên đề số 14_10_19_CDS_022

115 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1553/QĐ-TCMT Duy trì hoạt động chỉ huy, điều 

hành mạng lƣới của Trung tâm đầu 

mạng trong quan trắc môi trƣờng 

quốc gia

1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 Tổng hợp giấy 14_10_10_THG_001

2 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 Tổng hợp số 14_10_10_THS_001

3 Xây dựng hƣớng dẫn đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính 

về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện  hoạt động dịch vụ quan trắc 

Chuyên đề số 14_10_10_CDS_001
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115 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

1553/QĐ-TCMT Duy trì hoạt động chỉ huy, điều 

hành mạng lƣới của Trung tâm đầu 

mạng trong quan trắc môi trƣờng 

quốc gia

4 Xây dựng hƣớng dẫn đánh giá sự hợp lý của thủ tục hành chính về 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trƣờng (gồm các thủ tục: cấp mới, cấp lại, điều chỉnh nội dung và 

gia hạn Giấy chứng nhận)

Chuyên đề số 14_10_10_CDS_002

5 Xây dựng hƣớng dẫn đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành 

chính về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trƣờng (gồm các thủ tục: cấp mới, cấp lại, điều chỉnh nội 

dung và gia hạn Giấy chứng nhận)

Chuyên đề số 14_10_10_CDS_003

6 Xây dựng Thuyết minh và dự thảo Quyết định của Bộ trƣởng Bộ 

TN&MT công bố thủ tục hành chính về trình tự, thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nƣớc của Bộ TN&MT

Chuyên đề số 14_10_10_CDS_004

116 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

598/QĐ-TCMT Duy trì vận hành 2 bảng điện tử Hà 

Nội và thành phố Hồ Chí Minh

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_10_07_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_10_07_THS_001

3 Chủ đề: Báo cáo môi trƣờng quốc gia Video 14_10_07_VDS_001

4 Chủ đề: Ô nhiễm không khí đô thị Video 14_10_07_VDS_002

5 Chủ đề: Môi trƣờng nƣớc mặt các lƣu vực sông Video 14_10_07_VDS_003

6 Chủ đề: Ô nhiễm môi trƣờng xuyên biên giới Video 14_10_07_VDS_004

7 Chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững Video 14_10_07_VDS_005

117 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

620/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ 

tiêu môi trƣờng, Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_10_20_THG_001

2 Báo cáo thống kê môi trƣờng quốc gia năm 2012-2013 Tổng hợp giấy 14_10_20_THG_002

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_10_20_THS_001

4 Báo cáo thống kê môi trƣờng quốc gia năm 2012-2013 Tổng hợp số 14_10_20_THS_002

5 Xây dựng phƣơng pháp tổng hợp và tính toán chỉ tiêu "Tỷ lệ cơ sở 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đƣợc xử lý"

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_001

6 Xây dựng phƣơng pháp thu thập, tổng hợp số liệu đối với chỉ tiêu " 

Tỷ lệ che phủ rừng" và chỉ tiêu "Tỷ lệ dân số nông thôn đƣợc sử 

dụng nƣớc hợp vệ sinh, nƣớc sạch và Tỷ lệ dân số đô thị đƣợc sử 

dụng nƣớc sạch"

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_002
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117 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

620/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ 

tiêu môi trƣờng, Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trƣờng

7 Xây dựng phƣơng pháp thu thập, tổng hợp số liệu đối với 02 chỉ 

tiêu "Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập phải áp 

dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý 

chất thải" và " Tỷ lệ chất thải rắn thông thƣờng, chất thải nguy hại 

và chất thải y tế đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn"

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_003

8 Xây dựng phƣơng pháp thu thập, tổng hợp số liệu đối với 02 chỉ 

tiêu " Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về 

môi trƣờng" và "Tỷ lệ các đô thị loại 4 trở lên: Các cụm, khu công 

nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung"

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_004

9 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ che phủ rừng", so sánh với kết quả đạt đƣợc năm 2011 và mục 

tiêu đặt ra đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_005

10 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ dân số nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh, nƣớc sạch và 

Tỷ lệ dân số đô thị đƣợc sử dụng nƣớc sạch", so sánh với kết quả 

đạt đƣợc năm 2011 và mục tiêu đặt ra đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_006

11 Phân tích đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 của chỉ tiêu " Tỷ 

lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập phải áu dụng công 

nghệ sạch hoặc trang thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải" và "Tỷ 

lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về môi 

trƣờng", so sánh với kết quả đạt đƣợc năm 2011 và mục tiêu đề ra 

đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_007

12 Phân tích đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 của chỉ tiêu " Tỷ 

lệ các đô thị loại 4 trở lên; các cụm, công nghiệp, khu chế xuất có 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung", so sánh với kết quả đạt đƣợc 

năm 2011 và mục tiêu đặt ra đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_008

13 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 của các chỉ tiêu 

"Tỷ lệ chất thải rắn thông thƣờng, chất thải nguy hại và chất thải y 

tế đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn", so sánh với kết quả đạt đƣợc năm 

2011 và mục tiêu đặt ra đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_009

14 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 của chỉ tiêu "Cải 

thiện và phục hồi môi trƣờng các khu vực bị ô nhiễm nặng", so 

sánh với kết quả đạt đƣợc năm 2011 và mục tiêu đặt ra đến năm 

2015 và năm 2020

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_010
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117 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

620/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ 

tiêu môi trƣờng, Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trƣờng

15 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Diện tích và tỷ lệ che 

phủ rừng" và "Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá" năm 

2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_011

16 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Số vụ thiên tai và mức 

độ thiệt hại" và "Tỷ lệ rừng đặc dụng đƣợc bảo tồn" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_012

17 Báo cáo thống kê số lƣợng đối với 02 chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số 

chất độc hại trong không khí" và "Tỷ lệ ngày có nồng độ chất độc 

hại trong không khí vƣợt quá chỉ tiêu cho phép" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_013

18 Báo cáo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số chất 

độc hại trong nƣớc" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_014

19 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Mức giảm lƣợng nƣớc 

ngầm, nƣớc mặt" và "Diện tích canh tác không đƣợc tƣới tiêu hợp 

lý" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_015

20 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số 

chất độc hại trong nƣớc biển tại một số cửa sông ven biển và biển 

khơi" và "Hàm lƣợng một số chất độc hại trong trầm tích tại một số 

cửa sông" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_016

21 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Số vụ, số lƣợng dầu 

tràn và hóa chất rò rỉ trên biển, diện tích bị ảnh hƣởng" và " Tỷ lệ 

đất đƣợc bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_017

22 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Tỷ lệ các doanh 

nghiệp đƣợc cấp chứng chỉ quản lý môi trƣờng" và "Tỷ lệ chất thải 

nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

tƣơng ứng" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_018

23 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Tỷ lệ các đô thị, khu 

công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, 

nƣớc thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tƣơng ứng" và 

"Tỷ lệ nƣớc thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn quy định" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_019
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

117 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

620/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ 

tiêu môi trƣờng, Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trƣờng

24 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Tỷ lệ chất thải rắn thu 

gom, đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tƣơng ứng" và 

"Chi cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng" năm 2012-2013

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_020

25 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trƣờng trong 

Chiến lƣợc phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2012 và Kế hoạch 

phát triển KT-XH năm 2012

Chuyên đề số 14_10_20_CDS_021

26 Tài liệu hƣớng dẫn phƣơng pháp tổng hợp và tính toán chi tiêu môi 

trƣờng trong Chiến lƣợc phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2012 và 

Kế hoạch phát triển KT_XH năm 2012

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_20_BKS_001

118 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

698/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc 

mặt lục địa, nƣớc biển ven bờ

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_31_THG_001

2 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_31_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp. Nhiệm vụ "Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc mặt lục địa và nƣớc biển ven bờ"

Tổng hợp số 14_10_31_THS_001

4 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế xã hội 

gây tác động đến môi trƣờng: Phát triển dân số đô thị - Phát triển 

GDP hàng năm

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_001

5 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế xã hội 

gây tác động đến môi trƣờng: Phát triển giao thông - Phát triển rừng

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_002

6 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế xã hội Chuyên đề số 14_10_31_CDS_003

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế xã hội 

gây tác động đến môi trƣờng: Phát triển hải sản - Phát triển du lịch 

vùng ven biển

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_004

8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển các ngành tác 

động đến môi trƣờng nƣớc mặt lục địa: - Diễn biến sử dụng phân 

bón hóa học trong nông nghiệp: - Diễn biến sử dụng thuốc trừ sâu 

trong nông nghiệp: - Phát triển thủy sản nƣớc ngọt.

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_005
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

118 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

698/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc 

mặt lục địa, nƣớc biển ven bờ

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về áp lực từ sự  phát triển 

các ngành tác động đến môi trƣờng không khí: - Thải lƣợng bụi 

TSP, PM10 tổng số và theo ngành; - Thải lƣợng các khí ô nhiễm 

tổng số và theo ngành;

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_006

10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhóm thông tin về áp lực đến môi 

trƣờng nƣớc mặt lục địa: - Nhu cầu sử dụng nƣớc theo các linh 

vực: - Phát triển các bãi chôn lấp rác: - Nƣớc thải theo các lĩnh vực

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_007

11 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về hiện trạng môi trƣờng 

không khí: Nƣớc mặt lục địa và nƣớc biển ven bờ

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_008

12 Tác động ô nhiễm môi trƣờng không khí, nƣớc mặt lục địa đến sức 

khỏe cộng đồng và ô nhiễm nƣớc biển ven bờ đến nguồn lợi hải sản

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_009

13 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về các vấn đề quản lý và 

bảo vệ chất lƣợng không khí: - Quản lý môi trƣờng: - Diện tích cây 

xanh đô thị

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_010

14 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về các vấn đề quản lý và 

bảo vệ chất lƣợng nƣớc mặt lục địa: - Kiểm soát nguồn nƣớc thải 

đô thị và công nghiệp; - Phần trăm hộ gia đình đƣợc sử dụng nƣớc 

sạch

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_011

15 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về các vấn đề quản lý và 

bảo vệ chất lƣợng nƣớc mặt lục địa: - Quản lý tổng hợp các lƣu vực 

sông; - Triển khai thu phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_012

16 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về các vấn đề quản lý và 

bảo vệ chất lƣợng nƣớc biển ven bờ: - Thực hiện điều ƣớc quốc tế 

và các văn bản pháp luật quốc gia về biển; - Các văn bản pháp luật 

quốc gia về biển;- Quản lý tổng hợp vùng ven biển

Chuyên đề số 14_10_31_CDS_013

17 Tên chỉ thị: Phát triển dân số đô thị Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_001

18 Tên chỉ thị: Phát triển GDP hàng năm Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_002

19 Tên chỉ thị: Phát triển giao thông Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_003

20 Tên chỉ thị: Phát triển công nghiệp Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_004
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

118 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

698/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc 

mặt lục địa, nƣớc biển ven bờ

21 Tên chỉ thị: Phát triển năng lƣợng Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_005

22 Tên chỉ thị: Hoạt động xây dựng Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_006

23 Tên chỉ thị: Thải lƣợng bụi TSP, PM10 tổng số và theo ngành Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_007

24 Tên chỉ thị: Thải lƣợng các khí ô nhiễm tổng số và theo ngành Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_008

25 Tên chỉ thị: Hàm lƣợng bụi TSP và PM10 trung bình năm trong 

không khí xung quanh

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_009

26 Tên chỉ thị: Hàm lƣợng các khí ô nhiễm trong không khí xung 

quanh

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_010

27 Tên chỉ thị: Ảnh hƣởng đến sức khoẻ cộng đồng Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_011

28 Tên chỉ thị: Quản lý môi trƣờng không khí Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_012

29 Tên chỉ thị: Diện tích cây xanh đô thị Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_013

30 Tên chỉ thị: Phát triển dân số các tỉnh ven biển Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_014

31 Tên chỉ thị: Sử dụng hóa chất trong nông nghiệp Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_015

32 Tên chỉ thị: Phát triển ngành hải sản Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_016

33 Tên chỉ thị: Phát triển công nghiệp vùng ven biển Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_017

34 Tên chỉ thị: Phát triển giao thông vận tải biển Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_018

35 Tên chỉ thị: Phát triển du lịch vùng ven biển Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_019

36 Tên chỉ thị: Ô nhiễm do rò rỉ và tràn dầu Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_020

37 Tên chỉ thị: Tình trạng chất lƣợng nƣớc biển ven bờ Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_021
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

118 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

698/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc 

mặt lục địa, nƣớc biển ven bờ

38 Tên chỉ thị: Ảnh hƣởng của ô nhiễm môi trƣờng nƣớc đến nguồn 

lợi hải sản

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_022

39 Tên chỉ thị: Thực hiện điều ƣớc quốc tế về biển Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_023

40 Tên chỉ thị: Các văn bản pháp luật quốc gia về biển Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_024

41 Tên chỉ thị: Quản lý tổng hợp vùng ven biển Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_025

42 Tên chỉ thị: Phát triển dân số đô thị (Nƣớc mặt) Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_026

43 Tên chỉ thị: Diễn biến sử dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_027

44 Tên chỉ thị: Diễn biến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_028

45 Tên chỉ thị: Phát triển thủy sản nƣớc ngọt Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_029

46 Tên chỉ thị: Phát triển rừng Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_030

47 Tên chỉ thị: Phát triển công nghiệp (Nƣớc mặt) Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_031

48 Tên chỉ thị: Nhu cầu sử dụng nƣớc theo các lĩnh vực Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_032

49 Tên chỉ thị: Phát triển các bãi chôn lấp rác Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_033

50 Tên chỉ thị: Nƣớc thải theo các lĩnh vực Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_034

51 Tên chỉ thị: Tình trạng chất lƣợng nƣớc mặt Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_035

52 Tên chỉ thị: Tác động đến sức khoẻ cộng đồng Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_036

53 Tên chỉ thị: Kiểm soát nguồn nƣớc thải công nghiệp Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_037

54 Tên chỉ thị: Phần trăm hộ gia đình đƣợc sử dụng nƣớc sạch Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_038
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

118 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

698/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc 

mặt lục địa, nƣớc biển ven bờ

55 Tên chỉ thị: Quản lý tổng hợp các lƣu vực sông Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_039

56 Tên chỉ thị: Triển khai thu phí BVMT đối với nƣớc thải Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_31_BKS_040

119 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

707/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn 

thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao 

chất lƣợng của các trạm quan trắc 

không khí tự động, liên tục (cố định, 

di động)

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_05_THG_001

2 Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo 

SO2 tự động, liên tục cho xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

Chuyên đề giấy 14_10_05_CDG_001

3 Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo 

NOx tự động, liên tục cho xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

Chuyên đề giấy 14_10_05_CDG_002

4 Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo 

O3 tự động, liên tục cho xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

Chuyên đề giấy 14_10_05_CDG_003

5 Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo 

CO tự động, liên tục cho xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

Chuyên đề giấy 14_10_05_CDG_004

6 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_05_THS_001

7 Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo 

SO2 tự động, liên tục cho xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

Chuyên đề số 14_10_05_CDS_001

8 Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo 

NOx tự động, liên tục cho xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

Chuyên đề số 14_10_05_CDS_002

9 Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo 

O3 tự động, liên tục cho xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

Chuyên đề số 14_10_05_CDS_003

10 Tổng hợp, phân tích và hoàn thiện quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo 

CO tự động, liên tục cho xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

Chuyên đề số 14_10_05_CDS_004

118 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

120 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

708/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành phòng đo 

lƣờng, hiệu chuẩn thiết bị môi 

trƣờng theo hệ thống ISO/IEC 

17025:2005 phục vụ cho mạng lƣới 

quan trấc môi trƣờng quốc gia

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_03_THG_001

2 Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng QTHC Độ đục Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_001

3 Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng QTHC pH Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_002

4 Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng QTHC ORP Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_003

5 Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng QTHC EC Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_004

6 Tổng hợp, phân tích và xác nhận giá trị sử dụng cân phân tích Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_005

7 Tổng hợp, phân tích và xác nhận giá trị sử dụng quả cân Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_006

8 Tổng hợp, phân tích và xác nhận giá trị sử dụng tiếng ồn Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_007

9 Báo cáo đánh giá sự không phù hợp và yêu cầu khắc phục Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_008

10 Báo cáo kết quả so sánh/thử nghiệm liên phòng Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_009

11 Báo cáo tập huấn đào tạo đo lƣờng – hiệu chuẩn Chuyên đề giấy 14_10_03_CDG_010

12 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_03_THS_001

13 Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng QTHC Độ đục Chuyên đề số 14_10_03_CDS_001

14 Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng QTHC pH Chuyên đề số 14_10_03_CDS_002

15 Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng QTHC ORP Chuyên đề số 14_10_03_CDS_003

16 Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng QTHC EC Chuyên đề số 14_10_03_CDS_004

17 Tổng hợp, phân tích và xác nhận giá trị sử dụng cân phân tích Chuyên đề số 14_10_03_CDS_005

18 Tổng hợp, phân tích và xác nhận giá trị sử dụng quả cân Chuyên đề số 14_10_03_CDS_006

19 Tổng hợp, phân tích và xác nhận giá trị sử dụng tiếng ồn Chuyên đề số 14_10_03_CDS_007

20 Báo cáo đánh giá sự không phù hợp và yêu cầu khắc phục Chuyên đề số 14_10_03_CDS_008

21 Báo cáo kết quả so sánh/thử nghiệm liên phòng Chuyên đề số 14_10_03_CDS_009

22 Báo cáo tập huấn đào tạo đo lƣờng – hiệu chuẩn Chuyên đề số 14_10_03_CDS_010
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121 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

829/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống 

sông Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_15_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_15_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng hệ thống sông Đồng Nai đợt 

1 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_15_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng hệ thống sông Đồng Nai đợt 

2 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_15_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng hệ thống sông Đồng Nai đợt 

3 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_15_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng hệ thống sông Đồng Nai đợt 

4 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_15_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng hệ thống sông Đồng Nai đợt 

5 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_15_CDS_005

122 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

830/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Nhuệ - Đáy

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_17_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_17_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 1

Chuyên đề số 14_10_17_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 2

Chuyên đề số 14_10_17_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 3

Chuyên đề số 14_10_17_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 4

Chuyên đề số 14_10_17_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 5

Chuyên đề số 14_10_17_CDS_005

123 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

832/QĐ-TCMT Duy trì hệ thống thông tin môi 

trƣờng đầu mạng phục vụ mạng lƣới 

quan trắc môi trƣờng Quốc gia

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_10_27_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_10_27_THS_001

3 Báo cáo kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng và nhu cầu 

lƣu trữ, sử dụng số liệu quan trắc tại các địa phƣơng.

Chuyên đề số 14_10_27_CDS_001

4 Báo cáo đánh giá, lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn ISO phù hợp đối 

với công tác quản lý số liệu quan trắc môi trƣờng

Chuyên đề số 14_10_27_CDS_002
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123 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

832/QĐ-TCMT Duy trì hệ thống thông tin môi 

trƣờng đầu mạng phục vụ mạng lƣới 

quan trắc môi trƣờng Quốc gia

5 Phân tích đánh giá bộ tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất 

lƣợng đang đƣợc áp dụng trong công tác quản lý thông tin, số liệu 

hiện nay và đề xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO phù hợp đối với công 

tác quản lý số liệu quan trắc môi trƣờng

Chuyên đề số 14_10_27_CDS_003

6 Phân tích đánh giá bộ tiêu chuẩn ISO về hệ thống  quản lý an toàn 

thông tin  và đề xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO phù hợp đối với công 

tác quản lý số liệu quan trắc môi trƣờng

Chuyên đề số 14_10_27_CDS_004

124 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

833/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Cầu

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_14_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_14_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 1 Chuyên đề số 14_10_14_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 2 Chuyên đề số 14_10_14_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 3 Chuyên đề số 14_10_14_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 4 Chuyên đề số 14_10_14_CDS_004

125 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

834/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_16_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_16_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng tại vùng KTTĐ phía Nam 

đợt 1

Chuyên đề số 14_10_16_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng tại vùng KTTĐ phía Nam 

đợt 2

Chuyên đề số 14_10_16_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng tại vùng KTTĐ phía Nam 

đợt 3

Chuyên đề số 14_10_16_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng tại vùng KTTĐ phía Nam 

đợt 4

Chuyên đề số 14_10_16_CDS_004

126 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

836/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Bắc

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_06_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 1 năm 2013

Chuyên đề giấy 14_10_06_CDG_001
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126 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

836/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Bắc

3 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 2 năm 2013

Chuyên đề giấy 14_10_06_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 3 năm 2013

Chuyên đề giấy 14_10_06_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 4 năm 2013

Chuyên đề giấy 14_10_06_CDG_004

6 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 5 năm 2013

Chuyên đề giấy 14_10_06_CDG_005

7 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_06_THS_001

8 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 1 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_06_CDS_001

9 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 2 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_06_CDS_002

10 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 3 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_06_CDS_003

11 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 4 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_06_CDS_004

12 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 5 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_06_CDS_005

127 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

837/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt 

vùng Tây Nam Bộ

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_23_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Tây Nam Bộ. 

Đợt 1 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_23_CDS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Tây Nam Bộ. 

Đợt  2 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_23_CDS_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Tây Nam Bộ. 

Đợt 3 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_23_CDS_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Tây Nam Bộ. 

Đợt 4 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_23_CDS_004

6 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trƣờng nƣớc 

mặt vùng Tây Nam Bộ

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_23_BKS_001

7 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_23_BKS_002

8 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trƣờng năm 2013 Tổng hợp số 14_10_23_THS_001
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128 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

838/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Mã

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_12_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_12_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Mã đợt 1 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_12_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Mã đợt 2 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_12_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Mã đợt 3 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_12_CDS_003

129 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

839/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng lƣu vực sông 

Hồng - Thái Bình, Đà

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_11_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_11_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà đợt 1 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_11_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà đợt 2 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_11_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà đợt 3 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_11_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà đợt 4 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_11_CDS_004

130 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

842/QĐ-TCMT Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_10_21_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_10_21_THS_001

3 Báo cáo đánh giá chất lƣợng nƣớc theo phƣơng pháp tính chỉ số 

WQI có sử dụng số đối với 2 lƣu vực sông Cầu và sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_001

4 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc môi trƣờng 

áp dụng đối với 5 chƣơng trình quan trắc và 4 trạm tự động, liên tục

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn số liệu và tính chất, đặc điểm, 

mức độ quan trọng của các thông số quan trắc đặc trƣng trên lƣu 

vực sông Cầu

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_003
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130 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

842/QĐ-TCMT Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

môi trƣờng

6 Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn số liệu và tính chất, đặc điểm, 

mức độ quan trọng của các thông số quan trắc đặc trƣng trên lƣu 

vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_004

7 Nghiên cứu, xây dựng phƣơng pháp xác định bộ trọng số trong 

công thức tính toán chỉ số WQI

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_005

8 Xây dựng bộ trọng số đối với từng thông số môi trƣờng nƣớc lƣu 

vực sông Cầu

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_006

9 Xây dựng bộ trọng số đối với từng thông số môi trƣờng nƣớc lƣu 

vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_007

10 Tính toán thử nghiệm với bộ số liệu quan trắc nƣớc lƣu vực sông 

Cầu trong công thức tính toán chỉ số WQI có sử dụng trọng số

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_008

11 Tính toán thử nghiệm với bộ số liệu quan trắc nƣớc lƣu vực sông 

Nhuệ - Đáy trong công thức tính toán chỉ số WQI có sử dụng trọng 

số

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_009

12 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc nƣớc lƣu 

vực sông Cầu

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_010

13 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc nƣớc lƣu 

vực sông Mã - Chu

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_011

14 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc nƣớc lƣu 

vực sông Hồng - Thái Bình, Đà

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_012

15 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc nƣớc lƣu 

vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_013

16 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_014

17 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc tự động 

trạm 556 Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội, năm 2013

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_015

18 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc tự động 

trạm Phủ Lý - Hà Nam, năm 2013

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_016

19 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc tự động 

trạm 41 Lê Duẩn - Tp.Đà Nẵng, năm 2013

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_017

20 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lƣợng số liệu quan trắc tự động 

trạm Nha Trang - Khánh Hòa, năm 2013

Chuyên đề số 14_10_21_CDS_018

131 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

851/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung

1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trƣờng năm 2013. Nhiệm 

vụ "Quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"

Tổng hợp giấy 14_10_29_THG_001
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131 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

851/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung

2 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 1 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_29_CDS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 2 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_29_CDS_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 3 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_29_CDS_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 4 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_29_CDS_004

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 5 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_29_CDS_005

7 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_29_THS_001

132 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

852/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Vu Gia - Thu Bồn

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_10_28_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_10_28_THS_001

3 Báo cáo Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng LVS Vu Gia – 

Thu Bồn đợt 1 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_28_CDS_001

4 Báo cáo Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng LVS Vu Gia – 

Thu Bồn đợt 2 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_28_CDS_002

5 Báo cáo Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng LVS Vu Gia – 

Thu Bồn đợt 3 năm 2013

Chuyên đề số 14_10_28_CDS_003

133 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

855/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_10_18_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_10_18_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 1_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 2_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 3_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 4_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 5_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_005

8 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 6_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_006

9 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 7_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_007

10 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 8_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_008

11 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 9_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_009

12 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 10_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_010
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133 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

855/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

13 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 11_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_011

14 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 12_2013 Chuyên đề số 14_10_18_CDS_012

134 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

857/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm quan trắc 

nƣớc tự động, cố định tại Phủ Lý - 

Hà Nam

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_25_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_25_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng cố định Quý 1 năm 2013 Chuyên đề số 14_10_25_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng cố định Quý 2 năm 2013 Chuyên đề số 14_10_25_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng cố định Quý 3 năm 2013 Chuyên đề số 14_10_25_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng cố định Quý 4 năm 2013 Chuyên đề số 14_10_25_CDS_004

135 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

858/QĐ-TCMT Tổ chức thử nghiệm liên phòng 

trong mạng lƣới quan trắc môi 

trƣờng quốc gia

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_10_01_THG_001

2 Báo cáo chƣơng trình thử nghiệm liên phòng Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_001

3 Sổ tay chất lƣợng: tổ chức thử nghiệm thành thạo/so sánh liên 

phòng

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_002

4 Quy trình tổ chức thử ngiệm thành thạo/so sánh liên phòng thí 

nghiệm

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_003
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135 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

858/QĐ-TCMT Tổ chức thử nghiệm liên phòng 

trong mạng lƣới quan trắc môi 

trƣờng quốc gia

5 Thủ tục hành động khắc phục, phòng ngừa Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_004

6 Thủ tục đánh giá nội bộ Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_005

7 Thủ tục Quản lý mẫu thử nghiệm liên phòng Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_006

8 Thủ tục Xem xét của lãnh đạo Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_007

9 Thủ tục Sử dụng nhà thầu phụ Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_008

10 Thủ tục giải quyết phàn nàn Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_009

11 Thủ tục kiểm soát công việc không phù hợp Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_010

12 Thủ tục xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp đồng Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_011

13 Thủ tục Quản lý nhân sự Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_012

14 Thủ tục Kiểm soát tài liệu Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_10_01_BKG_013

15 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_10_01_THS_001

16 Báo cáo chƣơng trình thử nghiệm liên phòng Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_001

17 Sổ tay chất lƣợng: tổ chức thử nghiệm thành thạo/so sánh liên 

phòng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_002

18 Quy trình tổ chức thử ngiệm thành thạo/so sánh liên phòng thí 

nghiệm

Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_003

19 Thủ tục hành động khắc phục, phòng ngừa Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_004

20 Thủ tục đánh giá nội bộ Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_005

21 Thủ tục Quản lý mẫu thử nghiệm liên phòng Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_006

22 Thủ tục Xem xét của lãnh đạo Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_007
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135 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

858/QĐ-TCMT Tổ chức thử nghiệm liên phòng 

trong mạng lƣới quan trắc môi 

trƣờng quốc gia

23 Thủ tục Sử dụng nhà thầu phụ Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_008

24 Thủ tục giải quyết phàn nàn Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_009

25 Thủ tục kiểm soát công việc không phù hợp Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_010

26 Thủ tục xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp đồng Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_011

27 Thủ tục Quản lý nhân sự Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_012

28 Thủ tục Kiểm soát tài liệu Tƣ liệu khác 

(số)

14_10_01_BKS_013

136 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

860/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành phòng thử 

nghiệm quan trắc hiện trƣờng theo 

hệ thống ISO/IEC 17025:2005

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_10_13_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_10_13_THS_001

3 Phân tích, đánh giá hoạt động quan trắc hiện trƣờng sau thời gian 

áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng ISO/IEC 17025:2005

Chuyên đề số 14_10_13_CDS_001

4 Báo cáo đánh giá nội bộ duy trì hệ thống ISO/IEC 17025:2005 cho 

phòng Quan trắc Môi trƣờng

Chuyên đề số 14_10_13_CDS_002

137 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

862/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật: Hoạt động hiệu 

chuẩn phƣơng tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trƣờng nƣớc và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trƣờng

1 Báo cảo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp giấy 14_10_04_THG_001

2 Xây dựng khung bố cục và khung cấu trúc dự thảo quy trình hiệu 

chuẩn phƣơng tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi 

trƣờng nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_001

3 Hƣớng dẫn chuẩn bị dụng cụ, dung dịch chuẩn trong hiệu chuẩn 

phƣơng tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng 

nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_002

4 Lập các bảng biểu, biểu mẫu ghi chép trong quá trình thực hiện 

hiệu phƣơng tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi 

trƣờng nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_003

128 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

137 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

862/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật: Hoạt động hiệu 

chuẩn phƣơng tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trƣờng nƣớc và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trƣờng

5 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo oxi hòa tan 

(DO) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_004

6 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo tổng chất 

rắn hòa tan (TDS) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng 

nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_005

7 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo độ kiềm 

(pH) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_006

8 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo độ dẫn điện 

(EC) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_007

9 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo độ đục cho 

trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_008

10 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo ion nitrat 

(NO3) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_009

11 Dự thảo "Quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo cho trạm quan trắc 

nƣớc tự động, liên tục"

Chuyên đề giấy 14_10_04_CDG_010

12 Báo cảo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp số 14_10_04_THS_001

13 Xây dựng khung bố cục và khung cấu trúc dự thảo quy trình hiệu 

chuẩn phƣơng tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi 

trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_001

14 Hƣớng dẫn chuẩn bị dụng cụ, dung dịch chuẩn trong hiệu chuẩn 

phƣơng tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng 

nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_002

15 Lập các bảng biểu, biểu mẫu ghi chép trong quá trình thực hiện 

hiệu phƣơng tiện đo cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi 

trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_003

16 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo oxi hòa tan 

(DO) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_004
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137 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

862/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật: Hoạt động hiệu 

chuẩn phƣơng tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trƣờng nƣớc và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trƣờng

17 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo tổng chất 

rắn hòa tan (TDS) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng 

nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_005

18 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo độ kiềm 

(pH) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_006

19 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo độ dẫn điện 

(EC) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_007

20 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo độ đục cho 

trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_008

21 Xây dựng dự thảo quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo ion nitrat 

(NO3) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trƣờng nƣớc

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_009

22 Dự thảo "Quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo cho trạm quan trắc 

nƣớc tự động, liên tục"

Chuyên đề số 14_10_04_CDS_010

138 Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

637/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_13_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_13_01_THS_001

3 Kết quả thu thập dữ liệu Chuyên đề số 14_13_01_CDS_001

4 Trích lọc thông tin dữ liệu từ nguồn dữ liệu nền địa lý môi trƣờng 

tỷ lệ 1:10.000 thu thập đƣợc

Chuyên đề số 14_13_01_CDS_002

5 Thuyết minh tổng hợp nội dung CSDL nền địa lý môi trƣờng tỷ lệ 

1:10.000

Chuyên đề số 14_13_01_CDS_003

6 Thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu nền địa lý môi trƣờng tỷ lệ 

1:10.000

Chuyên đề số 14_13_01_CDS_004

7 Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình dữ liệu trên dữ liệu mẫu Chuyên đề số 14_13_01_CDS_005

8 Báo cáo danh mục dữ liệu Chuyên đề số 14_13_01_CDS_006

9 Danh mục dữ liệu Cơ sở dữ liệu nền địa lý môi trƣờng tỷ lệ 

1:10.000 các tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu và Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_13_01_CDS_007

10 Siêu dữ liệu (Metadata) cơ sở dữ liệu nền địa lý môi trƣờng tỷ lệ 

1:10.000 các tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu và Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 14_13_01_CDS_008
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138 Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

637/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trƣờng

11 Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm Chuyên đề số 14_13_01_CDS_009

12 Báo cáo kết quả sửa chữa Chuyên đề số 14_13_01_CDS_010

13 Biên bản xác nhận tình hình sửa chữa Chuyên đề số 14_13_01_CDS_011

14 Các file dữ liệu Geodatabase nền địa lý môi trƣờng tỷ lệ 1:10.000 

(GDB) và file trình bày (MXD)

Chuyên đề số 14_13_01_CDS_012

15 File thiết kế mô hình dữ liệu (.diagram và .xml) Chuyên đề số 14_13_01_CDS_013

139 Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

638/QĐ-TCMT Công tác lƣu trữ, quản lý tƣ liệu môi 

trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 14_13_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 14_13_04_THS_001

3 Phân tích, đánh giá xác định nhu cầu khai thác lƣu trữ, chia sẻ 

thông tin tƣ liệu môi trƣờng tại tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề số 14_13_04_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá xác định nhu cầu khai thác lƣu trữ, chia sẻ 

thông tin tƣ liệu môi trƣờng tại tỉnh Yên Bái và tỉnh Hải Dƣơng

Chuyên đề số 14_13_04_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá xác định nhu cầu khai thác lƣu trữ, chia sẻ 

thông tin tƣ liệu môi trƣờng tại thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề số 14_13_04_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá xác định nhu cầu khai thác lƣu trữ, chia sẻ 

thông tin tƣ liệu môi trƣờng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề số 14_13_04_CDS_004

7 Danh mục tƣ liệu thu nhận năm 2013 Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_04_BKS_001

8 Catalogue (Thƣ viện Trung tâm Thông tin và Tƣ liệu môi trƣờng - 

2013)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_04_BKS_002

9 Phân tích, đánh giá xác định nhu cầu khai thác lƣu trữ, chia sẻ 

thông tin tƣ liệu môi trƣờng tại tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề giấy 14_13_04_CDG_001

10 Phân tích, đánh giá xác định nhu cầu khai thác lƣu trữ, chia sẻ 

thông tin tƣ liệu môi trƣờng tại tỉnh Yên Bái và tỉnh Hải Dƣơng

Chuyên đề giấy 14_13_04_CDG_002

11 Phân tích, đánh giá xác định nhu cầu khai thác lƣu trữ, chia sẻ 

thông tin tƣ liệu môi trƣờng tại thành phố  Đà Nẵng

Chuyên đề giấy 14_13_04_CDG_003

12 Phân tích, đánh giá xác định nhu cầu khai thác lƣu trữ, chia sẻ 

thông tin tƣ liệu môi trƣờng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề giấy 14_13_04_CDG_004

13 Danh mục tƣ liệu thu nhận năm 2013 Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_13_04_BKG_001
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139 Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

638/QĐ-TCMT Công tác lƣu trữ, quản lý tƣ liệu môi 

trƣờng

14 Catalogue (Thƣ viện Trung tâm Thông tin và Tƣ liệu môi trƣờng - 

2013)

Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_13_04_BKG_002

140 Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

802/QĐ-TCMT Xây dựng hệ thống giám sát tình 

hình bảo vệ môi trƣờng của dự án 

khai tác Bô xít ở các tỉnh Đắk Nông, 

Lâm Đồng trên cơ sở ứng dụng viễn 

thám và GIS

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_13_03_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 14_13_03_THS_001

3 Báo cáo thuyết minh biến động lớp phủ thực vật rừng khu vực khai 

thác bô xit Tân Rai

Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_03_BKS_001

4 Báo cáo thuyết minh biến động mạng lƣới thủy văn khu vực khai 

thác bô xit Tân Rai

Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_03_BKS_002

5 Báo cáo thuyết minh biến động lớp phủ thực vật rừng khu vực khai 

thác bô xit Nhân Cơ

Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_03_BKS_003

6 Báo cáo thuyết minh biến động mạng lƣới thủy văn khu vực khai 

thác bô xit Nhân Cơ

Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_03_BKS_004

7 Báo cáo thành lập bình đồ ảnh vệ tinh Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_03_BKS_005

8 Xây dựng bản đồ biến động 2011-2013 Bản đồ số 14_13_03_BDS_001

9 Thành lập bình độ ảnh SPOT năm 2012 khu vực Tân Rai tỷ lệ 

1/25000

Bản đồ số 14_13_03_BDS_002

10 Thành lập bình đồ ảnh SPOT năm 2012 khu vực Nhân Cơ tỷ lệ 

1/25000

Bản đồ số 14_13_03_BDS_003

11 Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu 14_13_03_CSS_001

141 Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

803/QĐ-TCMT Xây dựng Hệ thống giám sát bảo vệ 

môi trƣờng thủy điện Sơn La, Lai 

Châu vằng công nghệ viễn thám và 

GIS

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hai năm 2012-2013 Tổng hợp giấy 14_13_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ hai năm 2012-2013 Tổng hợp số 14_13_02_THS_001

3 Báo cáo thuyết minh bản đồ biến động lớp phủ rừng thời kỳ 2000-

2007 khu vực thủy điện Lai Châu và Sơn La, tỷ lệ 1:100000

Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_02_BKS_001

4 Báo cáo thuyết minh bản đồ biến động lớp phủ rừng thời kỳ 2007-

2011 khu vực thủy điện Lai Châu và Sơn La, tỷ lệ 1:100000

Tƣ liệu khác 

(số)

14_13_02_BKS_002
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141 Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

803/QĐ-TCMT Xây dựng Hệ thống giám sát bảo vệ 

môi trƣờng thủy điện Sơn La, Lai 

Châu vằng công nghệ viễn thám và 

GIS

5 Bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng năm 2007 Bản đồ số 14_13_02_BDS_001

6 Bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng năm 2011 Bản đồ số 14_13_02_BDS_002

7 Bản đồ biến động lớp phủ rừng thời kỳ 2000-2007 khu vực thủy 

điện Sơn La, Lai Châu

Bản đồ số 14_13_02_BDS_003

8 Bản đồ biến động lớp phủ rừng thời kỳ 2007-2011 khu vực thủy 

điện Sơn La, Lai Châu

Bản đồ số 14_13_02_BDS_004

142 Trung tâm 

Tƣ vấn và 

Công nghệ 

môi trƣờng

1133/QĐ-

BTNMT

Khắc phục ô nhiễm, cải tạo cảnh 

quan môi trƣờng lƣu vực sông Cầu 

bằng việc xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

thí điểm theo công nghệ lọc kỵ khí 

kết hợp

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_11_01_THG_001

2 Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_11_01_BKG_001

3 Hồ sơ thiết kết Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_11_01_BKG_002

4 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_11_01_THS_001

5 Tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật Tƣ liệu khác 

(số)

14_11_01_BKS_001

6 Tài liệu hƣớng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ Tƣ liệu khác 

(số)

14_11_01_BKS_002

7 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trƣờng thị xã Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên

Tƣ liệu khác 

(số)

14_11_01_BKS_003

8 Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng mô hình XLNT sinh hoạt trên Tƣ liệu khác 14_11_01_BKS_004

9 Thu thập thông tin dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị 

xã sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_001

10 Thu thập tài liệu về tác động do ô nhiễm nƣớc thải sinh hoạt tới hệ 

sinh thái và cảnh quan khu vực thị xã sông Công

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_002

11 Điều tra đánh giá khả năng phục hồi sinh thái cho khu vực Chuyên đề số 14_11_01_CDS_003

12 Điều tra đánh giá hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của khu vực 

dân cƣ thị xã Sông Công

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_004

13 Điều tra đánh giá nguồn nƣớc thải sinh hoạt và các nguồn thải khác 

trên địa bàn thị xã Sông Công

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_005

14 Điều tra đánh giá khả năng thu gom nguồn nƣớc thải sinh hoạt của 

thị xã Sông Công

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_006
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142 Trung tâm 

Tƣ vấn và 

Công nghệ 

môi trƣờng

1133/QĐ-

BTNMT

Khắc phục ô nhiễm, cải tạo cảnh 

quan môi trƣờng lƣu vực sông Cầu 

bằng việc xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

thí điểm theo công nghệ lọc kỵ khí 

kết hợp

15 Điều tra tình hình sử dụng nƣớc sinh hoạt của ngƣời dân trên địa 

bàn thị xã sông Công

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_007

16 Báo cáo về nguồn nƣớc thải sinh hoạt, lƣu lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt, tình hình xử lý nƣớc thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_008

17 Báo cáo về nguồn nƣớc thải sinh hoạt, lƣu lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt, tình hình xử lý nƣớc thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_009

18 Báo cáo về nguồn nƣớc thải sinh hoạt, lƣu lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt, tình hình xử lý nƣớc thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_010

19 Báo cáo về nguồn nƣớc thải sinh hoạt, lƣu lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt, tình hình xử lý nƣớc thải sinh hoạt trên địa bàn Bắc Ninh

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_011

20 Báo cáo về nguồn nƣớc thải sinh hoạt, lƣu lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt và tình hình xử lý nƣớc thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang

Chuyên đề số 14_11_01_CDS_012

143 Trƣờng Cao 

đẳng Tài 

nguyên và 

môi trƣờng 

miền Trung

131/TCĐMT Điều tra, khảo sát, đánh giá phục vụ 

cho việc xây dựng mô hình vảo vệ 

môi trƣờng và giáo dục, truyền 

thông nâng cao nhận thức bảo vệ 

môi trƣờng - thí điểm tại một số tỉnh 

Duyên hải miền Trung

1 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp giấy 14_21.24_01_THG_0

01

2 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp số 14_21.24_01_THS_0

01

3 Chuyên đề: phân tích các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật 

hiện có của Việt Nam liên quan đến công tác xã hội hóa, huy động 

các nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

01

4 Chuyên đề: phân tích các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật 

hiện có của Việt Nam liên quan đến BVMT, giáo dục, truyền thông 

nâng cao nhận thức cộng đồng

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

02

5 Chuyên đề: tổng quan về xã hội hóa công tác BVMT, huy động các 

nguồn lực xã hội tham gia BVMT

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

03
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

143 Trƣờng Cao 

đẳng Tài 

nguyên và 

môi trƣờng 

miền Trung

131/TCĐMT Điều tra, khảo sát, đánh giá phục vụ 

cho việc xây dựng mô hình vảo vệ 

môi trƣờng và giáo dục, truyền 

thông nâng cao nhận thức bảo vệ 

môi trƣờng - thí điểm tại một số tỉnh 

Duyên hải miền Trung

6 Chuyên đề: tổng quan về giáo dục, truyền thông nâng cao nhận 

thức BVMT cho cộng đồng

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

04

7 Chuyên đề: tổng kết các mô hình XHH BVMT trong đời sống sinh 

hoạt

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

05

8 Chuyên đề: tổng kết các mô hình XHH BVMT trong nông nghiệp Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

06

9 Chuyên đề: tổng kết các mô hình XHH BVMT trong công nghiệp Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

10 Báo cáo kết quả khảo sát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội lien 

quan đến thực hiện công tác BVMT và truyền thông nâng cao nhận 

thức BVMT; xây dựng tiêu chí lựa chọn địa điểm triển khai dự án 

(mỗi tỉnh 1 báo cáo)

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

08

11 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trƣờng địa phƣơng (mỗi tỉnh 1 báo 

cáo)

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

09

12 Báo cáo kết quả điều tra, phỏng vấn các và hộ gia đình về công tác 

BVMT và truyền thông (mỗi tỉnh 1 báo cáo)

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

10

13 Chuyên đề: đề xuất cơ chế hỗ trợ cho các địa phƣơng trong triển 

khai các hoạt động BVMT

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

11

14 Chuyên đề: đánh giá thực trạng hệ thống quản lý môi trƣờng cấp cơ 

sở và đề xuất kế hoạch tăng cƣờng tổ chức QLMT các cấp tại 7 tỉnh 

duyên hải miền Trung

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

12

15 Chuyên đề: Xây dựng chính sách huy động cộng đồng tham gia 

công tác BVMT tại 7 tỉnh miền Trung; Biên soạn tài liệu hƣớng 

dẫn huy động cộng đồng  tham gia công tác BVMT

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

13

16 Chuyên đề: Xây dựng chính sách huy động cộng đồng tham gia 

công tác BVMT tại 7 tỉnh miền Trung; Biên soạn tài liệu hƣớng 

dẫn huy động và hỗ trợ tài chính trong XHH công tác BVMT

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

14

17 Chuyên đề: xây dựng phong trào toàn dân tham gia BVMT, xây 

dựng và phát triển các điển hình tiên tiến trong hoạt động BVMT; 

đề cao trách nhiệm và tăng cƣờng sự tham gia có hiệu quả của 

MTTQ, các tổ chức CT- XH, tổ chức xã hội, các phƣơng tiện

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

15
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

143 Trƣờng Cao 

đẳng Tài 

nguyên và 

môi trƣờng 

miền Trung

131/TCĐMT Điều tra, khảo sát, đánh giá phục vụ 

cho việc xây dựng mô hình vảo vệ 

môi trƣờng và giáo dục, truyền 

thông nâng cao nhận thức bảo vệ 

môi trƣờng - thí điểm tại một số tỉnh 

Duyên hải miền Trung

18 Chuyên đề: Xây dựng các hƣơng ƣớc, quy định, cam kết BVMT; 

xây dựng mô hình cộng đồng dân cƣ tự quản trong hoạt động 

BVMT

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

16

19 Chuyên đề: Đề xuất mô hình tự quản về BVMT, với các giải pháp 

kỹ thuật nhƣ thu gom, phân loại, xử lý CTR, tái chế rác thải, sản 

xuất mùn hữu cơ sử dụng cho nông nghiệp

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

17

20 Chuyên đề: Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cải thiện hành vi thói 

quen vệ sinh trong cộng đồng

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

18

21 Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cải tiến tập quán canh tác nông 

nghiệp theo hƣớng bền vững

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

19

22 Đề xuất các giải pháp giáo dục, truyền thông môi trƣờng nâng cao 

nhận thức cộng đồng

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

20

23 Đề xuất các giải pháp quản lý, kiểm tra, giám sát môi trƣờng do 

cộng đồng và chính quyền thực hiện, ban hành văn bản, chính sách 

liên quan đến BVMT tại cấp cơ sở

Chuyên đề số 14_21.24_01_CDS_0

21

24 Mẫu phiếu điều tra Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

01

25 Tài liệu tập huấn về Luật BVMT, phƣơng pháp truyền thông môi 

trƣờng cho Đội Sinh viên tình nguyện BVMT

Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

02

26 Tham luận hội thảo phổ biến kiến thức và các mô hình BVMT cho 

cộng đồng dân cƣ tại địa phƣơng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

03

27 Tài liệu phát thanh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

04

28 Báo cáo sơ kết nghiệm thu năm 2010, 2011, 2012 (báo cáo chính 

và báo cáo tóm tắt)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

05

29 Biên bản hội nghị tổng kết dự án Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

06

30 Quy chế hoạt động của đội SV tình nguyện BVMT Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

07

31 Tài liệu, văn bản pháp luật về BVMT Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

08

32 Tài liệu về ảnh hƣởng của ô nhiễm môi trƣờng tới sức khỏe cộng 

đồng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

09
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

143 Trƣờng Cao 

đẳng Tài 

nguyên và 

môi trƣờng 

miền Trung

131/TCĐMT Điều tra, khảo sát, đánh giá phục vụ 

cho việc xây dựng mô hình vảo vệ 

môi trƣờng và giáo dục, truyền 

thông nâng cao nhận thức bảo vệ 

môi trƣờng - thí điểm tại một số tỉnh 

Duyên hải miền Trung

33 Tài liệu về các hoạt động, mô hình BVMT và hiệu quả mô hình Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

10

34 Báo cáo tóm tắt tổng kết dự án Tƣ liệu khác 

(số)

14_21.24_01_BKS_0

11

35 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng của Đài PT - TH Khánh Hòa (phóng sự 1)

Video 14_21.24_01_VDS_0

01

36 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng của Đài PT - TH Quảng Nam (phóng sự 2)

Video 14_21.24_01_VDS_0

02

37 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 2) (Đài PT-TH Quảng Ngãi)

Video 14_21.24_01_VDS_0

03

38 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 1) (Đài PT-TH Quảng Ngãi)

Video 14_21.24_01_VDS_0

04

39 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 1) (Đài PT-TH Hà Tĩnh)

Video 14_21.24_01_VDS_0

05

40 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 2) (Đài PT-TH Hà Tĩnh)

Video 14_21.24_01_VDS_0

06

41 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 1) (Đài PT-TH Thanh Hóa)

Video 14_21.24_01_VDS_0

07

42 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 2) (Đài PT-TH Thanh Hóa)

Video 14_21.24_01_VDS_0

08

43 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 1) (Đài PT-TH Quảng Bình)

Video 14_21.24_01_VDS_0

09

44 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 2) (Đài PT-TH Quảng Bình)

Video 14_21.24_01_VDS_0

10

45 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 1) (Đài PT-TH Bình Định)

Video 14_21.24_01_VDS_0

11

46 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng (phóng sự 2) (Đài PT-TH Bình Định)

Video 14_21.24_01_VDS_0

12

47 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng của Đài PT - TH Quảng Nam (phóng sự 1)

Video 14_21.24_01_VDS_0

13

48 Phóng sự về tình hình ô nhiễm môi trƣờng và các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng của Đài PT - TH Khánh Hòa (phóng sự 2)

Video 14_21.24_01_VDS_0

14
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

144 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 1 - 

 Tiểu dự án 1

1 Bản đồ trƣờng khí tƣợng - hải văn vùng biển Việt Nam tỷ lệ 

1/1.000.000 các vùng trọng điểm tỷ lệ 1/100.000.

Bản đồ số 14_01_03_BDS_001

2 Bản đồ phân bố bão, áp thấp nhiệt đới, nƣớc dâng do bão gây tổn 

thất tài nguyên, môi trƣờng và kinh tế, xã hội vùng biển và ven biển 

Việt Nam với tỉ lệ thích hợp.

Bản đồ số 14_01_03_BDS_002

3 Bản đồ phân bố thiệt hại, tổn thất về con ngƣời, tài nguyên, môi 

trƣờng và kinh tế, xã hội do thiên tai khí tƣợng, thủy văn gây nên 

trên vùng biển và ven biển Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000 và một số 

vùng trọng điểm tỷ lệ 1/100.000.

Bản đồ số 14_01_03_BDS_003

4 Bộ bản đồ cảnh báo thiên tai khí tƣợng, thủy văn cho toàn vùng 

biển Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000, các vùng và các đối tƣợng dễ bị 

tổn thƣơng tỉ lệ 1/100.000.

Bản đồ số 14_01_03_BDS_004

5 Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá tính biến động, xu thế và qui 

luật hoạt động của các yếu tố khí tƣợng, thủy văn gây tổn thất trong 

mối liên hệ với sự biến đổi khí hậu.

Chuyên đề số 14_01_03_CDS_001

6 Báo cáo về phƣơng pháp lƣợng hóa tổn thất và kết quả đánh giá 

mức độ tổn thất do điều kiện khí tƣợng, thủy văn gây nên.

Chuyên đề số 14_01_03_CDS_002

7 Qui trình cảnh báo nguy cơ tổn thƣơng do điều kiện khí tƣợng, thủy 

văn trên cơ sở các thông tin kết xuất của hệ thống mô hình dự báo.

Chuyên đề số 14_01_03_CDS_003

8 Các giải pháp phòng tránh thiên tai do điều kiện khí tƣợng, thủy 

văn và biện pháp ứng phó nhằm giảm nhẹ nguy cơ và mức độ tổn 

thƣơng.

Chuyên đề số 14_01_03_CDS_004

9 Sổ tay hƣớng dẫn biện pháp phòng tránh thiên tai do điều kiện khí 

tƣợng, thủy văn biên soạn dƣới dạng kiến thức phổ thông.

Chuyên đề số 14_01_03_CDS_005

10 Bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện khí tƣợng, thủy văn và đánh giá mức 

độ tổn thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, kinh tế, xã hội do khí tƣợng, 

thủy văn gây ra.

Cơ sở dữ liệu 14_01_03_CSS_001

11 Báo cáo tổng hợp kết quả Tiểu dự án 1. Tổng hợp số 14_01_03_THS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

145 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 1 - 

 Tiểu dự án 2

1 Các mô hình số trị và các phƣơng pháp kỹ thuật điều tra và đánh 

giá sự biến đổi cổ khí hậu, khí hậu hiện đại, sự thay đổi mực nƣớc 

biển trong quá khứ và mực nƣớc biển dâng hiện đại.

Chuyên đề số 14_01_04_CDS_001

2 Thành lập bộ bản đồ chuyên đề: Bản đồ cổ địa lý Holocen sớm 

(10.000 - 7.000 năm), Holocen giữa (6.000 – 3.000 năm), Holocen 

muộn (3.000 – 1.500 năm) tỉ lệ 1/1.000.000 cho toàn thềm lục địa 

và ven biển Việt Nam, tỉ lệ 1/100.000 cho các vùng trọng điểm; 

Bản đồ biến đổi đƣờng bờ từ 18.000 năm đến nay tỉ lệ 1/1.000.000 

cho toàn thềm lục địa và ven biển Việt Nam, tỉ lệ 1/100.000 cho 

các vùng trọng điểm

Bản đồ số 14_01_04_BDS_001

3 Dự báo, đánh giá mức độ tổn thƣơng một số vùng kinh tế trọng 

điểm do tác động của sự dâng cao mực nƣớc biển và dự báo tổn 

thƣơng theo các kịch bản mực nƣớc biển dâng 0,5m, 1,0m, 5,0m và 

theo kịch bản 3 mốc thời gian 2015, 2020 và 2050.

Chuyên đề số 14_01_04_CDS_002

4 Bảng đối sánh về thăng giáng mực nƣớc biển; về các tham số biến 

đổi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, độ muối, pH, các hiện tƣợng khí hậu 

khí tƣợng cực đoan, hệ sinh thái…)

Chuyên đề số 14_01_04_CDS_003

5 Các hƣớng dẫn cảnh báo, giải pháp phòng tránh và ứng phó với các 

tai biến do dâng cao mực nƣớc biển.

Chuyên đề số 14_01_04_CDS_004

6 Bộ cơ sở dữ liệu toàn bộ số liệu, tài liệu và sản phẩm nghiên cứu 

phục vụ quản lý, khai thác và dự báo, cảnh báo và ứng phó với tai 

biến dâng cao mực nƣớc biển.

Cơ sở dữ liệu 14_01_04_CSS_001

7 Báo cáo tổng hợp kết quả của Tiểu dự án 2. Tổng hợp số 14_01_04_THS_001

146 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 2

1 Các bản hƣớng dẫn về quy trình điều tra, đánh giá, dự báo ô nhiễm 

môi trƣờng biển Việt Nam; báo cáo phƣơng pháp lƣợng giá thiệt 

hại kinh tế do ô nhiễm môi trƣờng biển.

Chuyên đề số 14_01_05_CDS_001

2 Bộ tài liệu nguyên thủy (số liệu, tài liệu thu thập, điều tra khảo sát, 

báo cáo thuyết minh bản đồ).

Chuyên đề số 14_01_05_CDS_002
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

146 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 2

3 Các bản đồ tỷ lệ 1/1.000.000 cho toàn vùng biển Việt Nam: Các 

bản đồ nền: bản đồ độ sâu, bản đồ trầm tích tầng mặt và thạch động 

lực, bản đồ thủy động lực; Bản đồ hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng 

biển Việt Nam.

Bản đồ số 14_01_05_BDS_001

4 Các bản đồ tỷ lệ 1/100.000 và 1/50.000 cho 16 vùng trọng điểm: 

Các bản đồ nền: bản đồ độ sâu đáy biển, bản đồ trầm tích tầng mặt 

và thạch động lực, bản đồ thủy động lực; Các bản đồ môi trƣờng: 

bản đồ hóa học môi trƣờng nƣớc, bản đồ hóa học môi trƣờng trầm 

tích, bản đồ môi trƣờng phóng xạ, bản đồ hiện trạng và dự báo ô 

nhiễm môi trƣờng biển; Bản đồ mức độ tổn thƣơng môi trƣờng do 

ô nhiễm 16 vùng biển trọng điểm tỷ lệ 1/100.000.

Bản đồ số 14_01_05_BDS_002

5 Các báo cáo thuyết minh đi kèm. Chuyên đề số 14_01_05_CDS_003

6 Mô hình dự báo lan truyền, phát tán các thông số gây ô nhiễm trong 

môi trƣờng nƣớc và trầm tích đáy biển, bản đồ dự báo ô nhiễm môi 

trƣờng trầm tích, nƣớc biển theo các kịch bản phát triển kinh tế, xã 

hội và dâng cao mực nƣớc biển, tỷ lệ 1/1.000.000 cho các vùng 

biển, tỷ lệ 1/100.000 và tỷ lệ 1/50.000 cho các vùng trọng điểm.

Chuyên đề số 14_01_05_CDS_004

7 Các giải pháp hạn chế, khắc phục ô nhiễm môi trƣờng biển (các 

giải pháp công trình và phi công trình).

Chuyên đề số 14_01_05_CDS_005

8 Báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra, đánh giá và dự báo ô nhiễm 

môi trƣờng biển Việt Nam (Báo cáo tổng kết Dự án thành phần 2).

Tổng hợp số 14_01_05_THS_001

147 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 3

1 Các bản hƣớng dẫn quy trình về: Điều tra, đánh giá và dự báo sự cố 

tràn dầu trên biển Việt Nam; Phƣơng pháp nghiên cứu, đánh giá sự 

cố tràn dầu; Phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại kinh tế do sự cố tràn 

dầu.

Chuyên đề số 14_01_06_CDS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

147 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 3

2 Bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng và dự báo sự cố tràn dầu trên biển và 

ven biển Việt Nam; Các loại bản đồ, gồm Bản đồ phân bố, phân 

vùng, dự báo sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm vùng biển và ven 

biển Việt Nam với các loại tỷ lệ 1/1.000.000 và 1/100.000 (có báo 

cáo thuyết minh của từng loại bản đồ kèm theo).

Cơ sở dữ liệu 14_01_06_CSS_001

3 Kết quả thử nghiệm lƣợng giá tổn thất kinh tế - xã hội một số đối 

tƣợng tài nguyên, môi trƣờng do sự cố tràn dầu gây ra.

Chuyên đề số 14_01_06_CDS_002

4 Các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trƣờng biển, phòng 

ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu; phục hồi môi trƣờng sau sự cố.

Chuyên đề số 14_01_06_CDS_003

5 Các mô hình gồm: Mô hình ứng phó sự cố tràn dầu khu vực sông 

Sài Gòn- Đồng Nai; Mô hình dự báo sự cố tràn dầu ngoài khơi.

Chuyên đề số 14_01_06_CDS_004

6 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các vùng trọng điểm. Chuyên đề số 14_01_06_CDS_005

7 Báo cáo tổng kết Dự án thành phần 3. Tổng hợp số 14_01_06_THS_001

148 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 4

1 Bộ tài liệu  và số liệu về các kết quả điều tra khảo sát. Chuyên đề số 14_01_07_CDS_001

2 Bộ bản đồ về hiện trạng và mức độ suy thoái, tổn thất các hệ sinh 

thái san hô, cỏ biển và rừng ngập mặn biển Việt Nam tỷ lệ 

1/1.000.000 và các vùng trọng điểm tỷ lệ 1/100.000, 1/50.000.

Bản đồ số 14_01_07_BDS_001

3 Thuyết minh và bộ sơ đồ dự báo sơ bộ mức độ tổn thất các hệ sinh 

thái san hô, cỏ biển và rừng ngập mặn tỷ lệ 1/1.000.000 biển Việt 

Nam và 1/100.000 cho các vùng trọng điểm.

Chuyên đề số 14_01_07_CDS_002

4 Lƣợng giá tổn thất các hệ sinh thái biển do các tác động tự nhiên và 

nhân sinh

Chuyên đề số 14_01_07_CDS_003

5 Bản hƣớng dẫn quy trình khảo sát, đánh giá mức độ suy thoái, tổn 

thất và các chỉ số suy thoái của hệ sinh thái, thành lập bản đồ hiện 

trạng và dự báo MĐST, tổn thất của các hệ sinh thái.

Chuyên đề số 14_01_07_CDS_004

6 Cơ sở dữ liệu các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và rừng ngập mặn và 

đánh giá MĐST, tổn thất các hệ sinh thái.

Cơ sở dữ liệu 14_01_07_CSS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

148 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 4

7 Báo cáo tổng hợp các kết quả điều tra, đánh giá, dự báo mức độ tổn 

thƣơng các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và rừng ngập mặn biển Việt 

Nam.

Chuyên đề số 14_01_07_CDS_005

8 Bản thuyết minh các giải pháp bảo vệ, giảm thiểu tổn thất và sử 

dụng bền vững các hệ sinh thái biển Việt Nam.

Chuyên đề số 14_01_07_CDS_006

9 Báo cáo tổng kết của Dự án thành phần 4. Tổng hợp số 14_01_07_THS_001

149 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 5

1 Bộ dữ liệu (số liệu, tài liệu thu thập, điều tra, khảo sát) về các yếu 

tố gây tổn thƣơng vùng biển và đới ven biển Việt Nam.

Chuyên đề số 14_01_08_CDS_001

2 Bộ dữ liệu (số liệu, tài liệu thu thập, điều tra, khảo sát) về các đối 

tƣợng bị tổn thƣơng vùng biển và đới ven biển Việt Nam.

Chuyên đề số 14_01_08_CDS_002

3 Bộ dữ liệu (số liệu, tài liệu thu thập, điều tra, khảo sát) về khả năng 

ứng phó của hệ thống tự nhiên - xã hội vùng biển và đới ven biển 

Việt Nam.

Chuyên đề số 14_01_08_CDS_003

4 Bộ bản đồ chuyên đề và thuyết minh kèm theo Cơ sở dữ liệu 14_01_08_CSS_001

5 Báo cáo tổng hợp đánh giá mức độ tổn thƣơng tài nguyên, môi 

trƣờng vùng biển và đới ven biển Việt Nam.

Tổng hợp số 14_01_08_THS_001

6 Báo cáo tổng hợp dự báo mức độ tổn thƣơng tài nguyên, môi 

trƣờng vùng biển và đới ven biển Việt Nam theo các kịch bản phát 

triển kinh tế - xã hội và dâng cao mực nƣớc biển.

Tổng hợp số 14_01_08_THS_002

7 Báo cáo tổng hợp lƣợng giá tổn thất tài nguyên, môi trƣờng ở vịnh 

Tiên Yên và cửa sông Hồng.

Tổng hợp số 14_01_08_THS_003

8 Các giải pháp quản lý tổng hợp, sử dụng, bảo tồn, bảo vệ tài 

nguyên, môi trƣờng biển Việt Nam theo hƣớng phát triển bền vững 

trên cơ sở đánh giá mức độ tổn thƣơng.

Tổng hợp số 14_01_08_THS_004

9 Dự thảo quy hoạch tổng thể sử dụng bền vững tài nguyên, môi 

trƣờng vùng biển và dải ven biển Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000, tỷ lệ 

1/100.000 cho cửa sông Hồng và tỷ lệ 1/50.000 cho vịnh Tiên Yên, 

Cù Lao Chàm.

Chuyên đề số 14_01_08_CDS_004

10 Báo cáo tổng kết của Dự án thành phần 5 Tổng hợp số 14_01_08_THS_005
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150 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án thành phần 6

1 Hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý đƣợc thu thập, chuẩn hóa theo 

yêu cầu, phù hợp với hệ cơ sở dƣ liệu về mức độ tổn thƣơng tài 

nguyên, môi trƣờng, điều kiện kinh tế, xã hội, khí tƣợng, thủy văn, 

thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng, sự cố tràn dầu các vùng biển và đới 

ven biển Việt Nam .

Cơ sở dữ liệu 14_01_09_CSS_001

2 Chuẩn cơ sở dữ liệu; thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết hệ cơ sở dữ 

liệu về mức độ tổn thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, điều kiện kinh 

tế, xã hội, khí tƣợng, thủy văn, thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng, sự cố 

tràn dầu các vùng biển và đới ven biển Việt Nam.

Chuyên đề số 14_01_09_CDS_001

3 Hệ thống cơ sở dữ liệu về mức độ tổn thƣơng tài nguyên, môi 

trƣờng, điều kiện kinh tế, xã hội, khí tƣợng, thủy văn, thiên tai, ô 

nhiễm môi trƣờng, sự cố tràn dầu các vùng biển và đới ven biển 

Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu 14_01_09_CSS_002

4 Công cụ liên kết tạo môi trƣờng tích hợp để chia sẻ, trao đổi thông 

tin, dùng chung cho các dự án thành phần và cung cấp thông tin 

cho cộng đồng trong giai đoạn sau

Chuyên đề số 14_01_09_CDS_002

5 Các chƣơng trình, công cụ phần mềm ứng dụng trong quản lý, khai 

thác của hệ cơ sở dƣ liệu về mức độ tổn thƣơng tài nguyên, môi 

trƣờng, điều kiện kinh tế, xã hội, khí tƣợng, thủy văn, thiên tai, ô 

nhiễm môi trƣờng, sự cố tràn dầu các vùng biển và đới ven biển 

Việt Nam.

Phần mềm số 14_01_09_PMS_001

6 Các tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật về thu thập thông tin dữ liệu, vận 

hành, sử dụng, khai thác hệ cơ sở dữ liệu và các cán bộ đƣợc đào 

tạo, tập huấn nâng cao trình độ trong nƣớc và nƣớc ngoài.

Chuyên đề số 14_01_09_CDS_003

7 Báo cáo tổng kết dự án 6 Tổng hợp số 14_01_09_THS_001

151 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án tổng thể

1 Quy trình điều tra, đánh giá mức độ tổn thƣơng tài nguyên - môi 

trƣờng biển.

Chuyên đề số 14_01_10_CDS_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện dự án theo từng giai đoạn. Chuyên đề số 14_01_10_CDS_002

3 Báo cáo tổng kết toàn bộ Dự án. Tổng hợp số 14_01_10_THS_001
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151 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

2762/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá mức độ tổn 

thƣơng tài nguyên, môi trƣờng, khí 

tƣợng thủy văn biển Việt Nam; dự 

báo thiên tai, ô nhiễm môi trƣờng tại 

các vùng biển - Dự án tổng thể

4 Các giải pháp tổng thể bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi 

trƣờng theo hƣớng phát triển bền vững, đảm bảo an ninh quốc 

phòng.

Chuyên đề số 14_01_10_CDS_003

5 Trang thiết bị, máy móc, ảnh viễn thám và bản đồ phục vụ dự án. Chuyên đề số 14_01_10_CDS_004

6 Báo cáo kết quả khảo sát, học tập kinh nghiệm. Chuyên đề số 14_01_10_CDS_005

152 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

699/QĐ-TCMT Tuyên truyền nâng cao nhận thức 

bảo vệ môi trƣờng, phát triển bền 

vững trên các ấn phẩm của Báo Tài 

nguyên và Môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_01_01_THG_001

2 Báo cáo tiến độ Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_01_01_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_01_01_THS_001

4 Báo cáo tiến độ Tƣ liệu khác 

(số)

14_01_01_BKS_001

5 Video clip trên báo Tài nguyên và Môi trƣờng điện tử Video 14_01_01_VDS_001

153 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

721/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin MT vào các 

CSDL và đƣa lên Cổng thông tin 

điện tử của TCMT (VEA Portal); 

duy trì các hoạt động thƣờng xuyên 

của HTTT tại trụ sở TCMT (cổng 

thông tin đối ngoại, cổng thông tin 

điều hành tác nghiệp, hệ thống thƣ 

điện tử, CSDL...

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_01_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ. Tổng hợp số 14_01_02_THS_001

3 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập, xử lý biên soạn thông tin hàng 

ngày liên quan đến lĩnh vực môi trƣờng, các lĩnh vực liên quan từ 

các nguồn báo, tạp chí, báo điện tử, TTXVN, các trang thông tin 

điện tử của các bộ, ban, ngành liên quan”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_001

4 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan Hiện trạng môi trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_002
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153 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

721/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin MT vào các 

CSDL và đƣa lên Cổng thông tin 

điện tử của TCMT (VEA Portal); 

duy trì các hoạt động thƣờng xuyên 

của HTTT tại trụ sở TCMT (cổng 

thông tin đối ngoại, cổng thông tin 

điều hành tác nghiệp, hệ thống thƣ 

điện tử, CSDL...

5 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến công tác bảo vệ Môi trƣờng xanh sạch đẹp tại 

Việt Nam và trên thế giới”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_003

6 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến công tác Quan trắc môi trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_004

7 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu liên 

quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_005

8 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến công tác kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng không 

khí, nƣớc...”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_006

9 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu liên 

quan đến công tác Quản lý chất thải và cải thiện môi trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_007

10 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến công tác thanh tra môi trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_008

11 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến sức khỏe môi trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_009

12 Nhiệm vụ: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu  hàng 

ngày liên quan đến các văn bản pháp luật phổ biến chính sách, 

pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc trong lĩnh vực môi trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_010

13 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến công tác truyền thông, tuyên truyền bảo vệ môi 

trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_011

14 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến biến đổi khí hậu”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_012

15 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng Chuyên đề số 14_01_02_CDS_013

16 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_014

17 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến khoa học-công nghệ môi trƣờng”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_015
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153 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

721/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin MT vào các 

CSDL và đƣa lên Cổng thông tin 

điện tử của TCMT (VEA Portal); 

duy trì các hoạt động thƣờng xuyên 

của HTTT tại trụ sở TCMT (cổng 

thông tin đối ngoại, cổng thông tin 

điều hành tác nghiệp, hệ thống thƣ 

điện tử, CSDL...

18 Chuyên đề: “Tổng hợp, thu thập và xử lý  thông tin, số liệu hàng 

ngày (bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Pháp) liên quan 

đến pháp luật và chính sách môi trƣờng, hợp tác quốc tế về môi 

trƣờng, ... từ các nguồn báo, tạp chí, báo điện tử, TTXVN, các 

trang thông tin điện tử của các bộ, ban, ngành liên quan”

Chuyên đề số 14_01_02_CDS_016

19 Danh sách các tin đăng trên cổng thông tin điện tử TCMT Tƣ liệu khác 

(số)

14_01_02_BKS_001

154 Viện Khoa 

học Khí 

tƣợng Thủy 

văn và Môi 

trƣờng

01/TB-

VKHKTTV

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo thời 

hạn ngắn chất lƣợng không khí 

vùng đồng bằng Bắc bộ

1 Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học năm 2007 Tổng hợp số 14_21.22_01_THS_0

01

155 Viện Khoa 

học Khí 

tƣợng Thủy 

văn và Môi 

trƣờng

02/TB-

VKHKTTV

Xây dựng bản tin dự báo chất lƣợng 

không khí cho các vùng kinh tế 

trọng điểm tại Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp năm 2014 Tổng hợp số 14_21.22_02_THS_0

01

156 Viện Khoa 

học Khí 

tƣợng Thủy 

văn và Môi 

trƣờng

03/TB-

VKHKTTV

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng dự án hồ chứa nƣớc Krông 

Pách Thƣợng tỉnh ĐăkLăk

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Tổng hợp giấy 14_21.22_03_THG_0

01

2 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Tổng hợp số 14_21.22_03_THS_0

01

157 Viện Khoa 

học Khí 

tƣợng Thủy 

văn và Môi 

trƣờng

04/TB-

VKHKTTV

Nghiên cứu đánh giá ảnh hƣởng của 

ô nhiễm không khí xuyên biên giới  

đến miền Bắc Việt Nam ứng dụng 

công nghệ tiên tiến

1 Báo cáo tổng hợp năm 2014 Tổng hợp số 14_21.22_04_THS_0

01
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158 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

767/QĐ-TCMT Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các 

mô hình cơ quan quản lý môi 

trƣờng khu công nghiệp ở Việt Nam 

và đề xuất các giải pháp

1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tổng hợp giấy 14_14_01_THG_001

2 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tổng hợp số 14_14_01_THS_001

3 Báo cáo đánh giá hiện trạng mô hình quản lý KCN hiện nay và đề 

xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình quản 

lý môi trƣờng KCN ở Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_14_01_BKS_001

4 Bài báo: Một số vấn đề về mô hình cơ quan quản lý môi trƣờng 

KCN ở Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_14_01_BKS_002

5 Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng 

nói chung và bảo vệ môi trƣờng KCN nói riêng

Chuyên đề số 14_14_01_CDS_001

6 Phân tích đặc điểm, đặc thù các KCN của Việt Nam Chuyên đề số 14_14_01_CDS_002

7 Phân tích, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 

quan quản lý môi trƣờng KCN

Chuyên đề số 14_14_01_CDS_003

8 Phân tích, đánh giá thực trạng các mô hình cơ quan quản lý môi 

trƣờng KCN của Việt Nam: ƣu, nhƣợc điểm và hiệu quả quản lý

Chuyên đề số 14_14_01_CDS_004

9 Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả của công tác quản lý 

và bảo vệ môi trƣờng trong KCN

Chuyên đề số 14_14_01_CDS_005

10 Nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý môi trƣờng KCN của một số 

nƣớc trong khu vực và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chuyên đề số 14_14_01_CDS_006

11 Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng các KCN của Việt Nam Chuyên đề số 14_14_01_CDS_007

12 Dự báo xu thế phát triển KCN trong thời gian tới Chuyên đề số 14_14_01_CDS_008

13 Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình 

quản lý môi trƣờng KCN ở Việt Nam

Chuyên đề số 14_14_01_CDS_009

14 Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quản 

lý môi trƣờng KCN

Chuyên đề số 14_14_01_CDS_010

159 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

768/QĐ-TCMT Nghiên cứu, đánh giá thực trạng 

thực hiện các chính sách ƣu đãi đối 

với doanh nghiệp đầu tƣ vào công 

tác bảo vệ môi trƣờng

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_14_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_14_02_THS_001
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159 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

768/QĐ-TCMT Nghiên cứu, đánh giá thực trạng 

thực hiện các chính sách ƣu đãi đối 

với doanh nghiệp đầu tƣ vào công 

tác bảo vệ môi trƣờng

3 Nghiên cứu tổng quan về công tác quản lý chất rắn sinh hoạt tại 

Việt Nam

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_001

4 Nghiên cứu tổng quan về sự tham gia của doanh nghiệp đầu tƣ vào 

công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_002

5 Nghiên cứu tổng quan hệ thống chính sách, văn bản pháp luật liên 

quan đến ƣu đãi về đất đai và hạ tầng đối với doanh nghiệp đầu tƣ 

vào công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_003

6 Nghiên cứu tổng quan hệ thống chính sách, văn bản pháp luật liên 

quan đến ƣu đãi về vốn, thuế, phí đối với doanh nghiệp đầu tƣ vào 

công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại VN

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_004

7 Nghiên cứu tổng quan hệ thống chính sách, văn bản pháp luật liên 

quan đến ƣu đãi về trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ và quảng bá sản phẩm 

đối với doanh nghiệp đầu tƣ vào công tác xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_005

8 Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các chính sách ƣu đãi về cơ 

sở hạ tầng và đất đai đối với doanh nghiệp đầu tƣ vào công tác xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_006

9 Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các chính sách ƣu đãi về 

vốn, thuế, phí đối với doanh nghiệp đầu tƣ vào công tác xử lý chất 

rắn sinh hoạt

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_007

10 Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các chính sách ƣu đãi về trợ 

giá, hỗ trợ tiêu thụ và quảng bá sản phẩm đối với doanh nghiệp đầu 

tƣ vào công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_008

11 Đánh giá những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện các chình 

sách ƣu đãi đối với doanh nghiệp đầu tƣ vào công tác xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt sinh hoạt

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_009

12 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách 

ƣu đãi về cơ sở hạ tầng, đất đai đối với doanh nghiệp đầu tƣ vào 

công tác xử lý chất thải rắn

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_010

13 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính cách 

ƣu đãi về vốn, thuế, phí đối với doanh nghiệp đầu tƣ vào công tác 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_011
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159 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

768/QĐ-TCMT Nghiên cứu, đánh giá thực trạng 

thực hiện các chính sách ƣu đãi đối 

với doanh nghiệp đầu tƣ vào công 

tác bảo vệ môi trƣờng

14 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách 

ƣu đãi về trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ và quảng bá sản phẩm với doanh 

nghiệp đầu tƣ vào công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chuyên đề số 14_14_02_CDS_012

15 Báo cáo đề xuất, kiến nghị các chính sách cần chỉnh sửa, bổ sung 

và các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả chính sách ƣu đãi đối 

với doanh nghiệp đầu tƣ vào công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại việt nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_14_02_BKS_001

160 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

TNMT.04.14/HĐ

KHCN

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng

1 Báo cáo kết quả Tổng hợp giấy 14_14_03_THG_001

2 Báo cáo kết quả Tổng hợp số 14_14_03_THS_001

3 Nghiên cứu, phân tích đặc điểm của hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_001

4 Nghiên cứu, nhận diện các chủ thể và loại hành vi vi phạm pháp 

luật môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_002

5 Nghiên cứu, nhận diện các thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật 

môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_003

6 Nghiên cứu đặc điểm trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_004

7 Nghiên cứu đặc điểm trách nhiệm hành chính đối với các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_005

8 Nghiên cứu đặc điểm trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại đối với các 

hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_006

9 Nghiên cứu đặc điểm trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_007

10 Nghiên cứu đặc điểm trách nhiệm kỷ luật đối với các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_008

11 Nghiên cứu các ngyên tắc, phƣơng thức giải quyết bồi thƣờng thiệt 

hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_009

12 Thực trạng các quy định của pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và một số kiến nghị.

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_010

13 Thực trạng các quy định của pháp luật về trách nhiệm hành chính 

đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_011
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160 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

TNMT.04.14/HĐ

KHCN

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng

14 Thực trạng các quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự đối 

với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_012

15 Thực trạng các quy định của pháp luật về trách nhiệm kỷ luật đối 

với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_013

16 Nghiên cứu quy định pháp luật về xác định thiệt hại về sức khỏe 

con ngƣời do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng: thực 

trạng và giải pháp.

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_014

17 Quy định pháp luật về xác định thiệt hại về môi trƣờng tự nhiên do 

hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng: thực trạng và giải 

pháp.

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_015

18 Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thƣờng thiệt hại đối với môi trƣờng 

tự nhiên: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_016

19 Nghiên cứu, điều tra thực tiễn thực trạng vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng Miền Bắc

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_017

20 Nghiên cứu, điều tra thực tiễn thực trạng vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng Miền Trung

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_018

21 Nghiên cứu, điều tra thực tiễn thực trạng vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng Miền Nam

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_019

22 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đánh giá khái quát hậu quả 

của các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trƣờng Miền Bắc

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_020

23 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đánh giá khái quát hậu quả 

của các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trƣờng Miền Trung

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_021

24 Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đánh giá khái quát hậu quả 

của các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trƣờng Miền Nam

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_022

25 Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thƣờng thiệt hại đối với tính mạng, 

sức khỏe con ngƣời: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_023

26 Thực trạng giải quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp 

luật về môi trƣờng của Tòa án thông qua tố tụng dân sự và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_024

27 Thực trạng giải quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp 

luật về môi trƣờng của  Tòa án thông qua tố tụng hình sự và giải 

pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_025
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160 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

TNMT.04.14/HĐ

KHCN

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng

28 Thực trạng giải quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp 

luật về môi trƣờng của  Tòa án thông qua tố tụng hành chính và 

giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_026

29 Thực trạng giải quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp 

luật về môi trƣờng thông qua thƣơng lƣợng, hòa giải và kiến nghị

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_027

30 Thực trạng giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về 

môi trƣờng thông qua trọng tài và kiến nghị

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_028

31 Thực trạng cơ chế bảo đảm thi hành pháp luật trong lĩnh vực bồi 

thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trƣờng gây ra 

và kiến nghị

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_029

32 Phân tích, đánh giá tổng thể, xây dựng các báo cáo thực trạng giải 

quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng tại Phú Thọ

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_030

33 Phân tích, đánh giá tổng thể, xây dựng các báo cáo thực trạng giải 

quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng tại Quảng Nam

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_031

34 Phân tích, đánh giá tổng thể, xây dựng các báo cáo thực trạng giải 

quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng tại Đồng Nai

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_032

35 Phân tích, đánh giá tổng thể, xây dựng các báo cáo thực trạng giải 

quyết việc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng tại Bà Rịa Vũng Tàu

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_033

36 Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành trong 

việc phát hiện, xử lý vi phạm cũng nhƣ giám sát quá trình thực thi 

pháp luật trong lĩnh vực bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm 

pháp luật môi trƣờng: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_034

37 Vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp trong việc phát hiện, xử lý 

vi phạm cũng nhƣ giám sát quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh 

vực bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng 

gây ra: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_035

38 Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tƣ pháp, trong việc phát hiện, 

xử lý vi phạm cũng nhƣ giám sát quá trình thực thi pháp luật trong 

lĩnh vực bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi 

trƣờng gây ra: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_036
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160 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

TNMT.04.14/HĐ

KHCN

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng

39 Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan công an trong việc phát hiện, 

xử lý vi phạm cũng nhƣ giám sát quá trình thực thi pháp luật trong 

lĩnh vực bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi 

trƣờng gây ra: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_037

40 Vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cƣ, doanh nghiệp và các tổ 

chức hiệp hội của doanh nghiệp trong việc phát hiện cũng nhƣ 

giám sát quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh vực bồi thƣờng thiệt 

hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng: thực trạng 

và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_038

41 Vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và các tổ chức hiệp hội của 

doanh nghiệp trong việc phát hiện cũng nhƣ giám sát quá trình thực 

thi pháp luật trong lĩnh vực bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_039

42 Kinh nghiệm một số nƣớc trên thế giới về giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng (Ấn Độ)

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_040

43 Kinh nghiệm một số nƣớc trên thế giới về giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng (Châu Á)

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_041

44 Kinh nghiệm một số nƣớc trên thế giới về giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng (Nhật, Mỹ)

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_042

45 Kinh nghiệm một số nƣớc trên thế giới về giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại (trong ô nhiễm dầu) do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_043

46 Dự báo tình hình vi phạm pháp luật về BVMT Chuyên đề số 14_14_03_CDS_044

47 Dự báo thiệt hại do vi phạm pháp luật về BVMT Chuyên đề số 14_14_03_CDS_045

48 Những yêu cầu về BVMT và giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi 

phạm pháp luật về BVMT

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_046

49 Một số giải pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả giải 

quyết bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_047

50 Một số giải pháp pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết bồi 

thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng 

gây ra

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_048
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160 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

TNMT.04.14/HĐ

KHCN

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng

51 Một số giải pháp về tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giải 

quyết bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi 

trƣờng gây ra

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_049

52 Một số giải pháp về tăng cƣờng nguồn nhân lực nhằm nâng cao 

hiệu quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp 

luật bảo vệ môi trƣờng gây ra

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_050

53 Một số giải pháp về nâng cao ý thức cộng đồng nhằm nâng cao 

hiệu quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp 

luật bảo vệ môi trƣờng gây ra

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_051

54 Một số đề xuất về các biện pháp bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất 

nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do hành vi 

vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng gây ra

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_052

55 Kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết một số vụ việc về bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_053

56 Vai trò, trách nhiệm của nhà nƣớc trong việc phát hiện, xử lý vi 

phạm cũng nhƣ giám sát quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh vực 

bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng: thực 

trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_054

57 Vai trò, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng trong việc 

hƣớng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại đối môi trƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_055

58 Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc trong việc phát hiện cũng 

nhƣ giám sát quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh vực bồi thƣờng 

thiệt hại do hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trƣờng: thực trạng 

và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_056

59 Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên của  Mặt trận tổ 

quốc trong việc phát hiện cũng nhƣ giám sát quá trình thực thi pháp 

luật trong lĩnh vực bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm luật về 

bảo vệ môi trƣờng: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_057

60 Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong việc phát hiện 

cũng nhƣ giám sát quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh vực bồi 

thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi trƣờng: thực 

trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_058
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160 Viện Khoa 

học môi 

trƣờng

TNMT.04.14/HĐ

KHCN

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng

61 Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc 

phát hiện cũng nhƣ giám sát quá trình thực thi pháp luật trong lĩnh 

vực bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm luật về bảo vệ môi 

trƣờng: thực trạng và giải pháp

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_059

62 Sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng trong 

việc giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật 

môi trƣờng gây ra

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_060

63 Kinh nghiệm một số nƣớc trên thế giới về giải quyết bồi thƣờng 

thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng (Châu Mỹ)

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_061

64 Báo cáo đề xuất nhằm sửa đổi, bổ sung các  quy định của pháp luật 

hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thƣờng

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_062

65 Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng giải quyết bồi thƣờng thiệt hại 

do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng tại một số tỉnh ở Việt 

Nam

Chuyên đề số 14_14_03_CDS_063

161 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

729/QĐ-TCMT Điều tra, xây dựng tiêu chí Nhãn 

xanh Việt Nam cho 10 nhóm sản 

phẩm; triển khai các hoạt động cấp 

nhãn giai đoạn 2011 - 2013

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 14_02_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp 2011 Tổng hợp giấy 14_02_01_THG_002

3 Báo cáo tổng hợp 2012 Tổng hợp giấy 14_02_01_THG_003

4 Báo cáo tổng hợp 2013 Tổng hợp giấy 14_02_01_THG_004

5 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 14_02_01_THS_001

6 Báo cáo tổng kết 2011 Tổng hợp số 14_02_01_THS_002

7 Báo cáo tổng kết 2012 Tổng hợp số 14_02_01_THS_003

8 Báo cáo tổng kết 2013 Tổng hợp số 14_02_01_THS_004

9 Phiếu điều tra: 05 mẫu cho nhóm cá nhân, 05 mẫu cho tổ chức của 

nhóm dầu gội và dầu xả, xà phòng bánh, nƣớc rửa bát bằng tay, 

giấy văn phòng, ắc quy (Mục số 13 theo hợp đồng)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_001

10 Phiếu điều tra (mục 3): 04 mẫu cho nhóm cá nhân, 04 cho tổ chức 

của nhóm sơn tƣờng nội thất, máy in laser, mực in laser, máy tính 

xách tay.

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_002

11 Báo cáo đánh giá việc thực hiện BVMT và trách nhiệm xã hội của 

công ty HEWLETT-PACKARD

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_003

12 Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí cấp nhãn sản phẩm 

giấy văn phòng của CtCP Giấy Vạn Điểm

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_004
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13 Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí cấp nhãn sản phẩm ắc 

quy chì của Công Ty TNHH ẮC QUY GS VIETNAM

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_005

14 Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí nhãn xanh Việt Nam 

cho nhóm sản phẩm sơn phủ dùng trong xây dựng của Công ty 

TNHH sơn JOTUN Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_006

15 Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí cấp nhãn sản phẩm 

nƣớc rửa bắt bằng tay của Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_007

16 Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí cấp nhãn các sản phẩm 

chăm sóc tóc của Công ty TNHH Quốc tế UNILEVER Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_008

17 Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí cấp nhãn sản phẩm vật 

liệu lợp, ốp, lát thuộc vật liệu gốm xây dựng của Công ty CP 

VIGLACERA Thăng Long

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_009

18 Báo cáo đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí cấp nhãn sản phẩm xà 

phòng bánh của Công ty TNHH Quốc tế UNILEVER Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_010

19 Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông tại TP HCM Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_011

20 Báo cáo về quảng bá nhãn xanh Việt Nam thông qua mô hình tiêu 

dùng thân thiện với môi trƣờng tại TP Đà Nẵng và TP HCM; Đề 

xuất giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình tiêu dùng thân thiện 

với môi trƣờng tại Việt Nam

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_012

21 Báo cáo về quảng bá nhãn xanh Việt Nam thông qua mô hình tiêu 

dùng thân việt với môi trƣờng tại TP HCM

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_013

22 Chƣơng 10: Thúc đẩy bảo vệ môi trƣờng thông qua dán nhãn sinh 

thái: Đánh giá Chƣơng trình sự chọn môi trƣờng của Canada

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_014

23 Chapter 10: Promoting environmental protection through eco-

labeling: Evaluation of the selected Program Canadian 

Environmental

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_015

24 Australian eco-label program. Selection Standards Australia good 

for the environment. These types of printers and imaging devices.

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_016
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25 A Member's guide to the global ecolabelling network's 

internationally coordinated ecolabelling system - genices

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_017

26 Sổ tay hứng dẫn thành viên về hệt hống liên kết Quốc tế ghi nhãn 

sinh thái  của mạng nhãn sinh thái Toàn cầu

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_018

27 Chƣơng trình nhãn sinh thái Australia. Tiêu chuẩn Lựa chọn tốt 

cho môi trƣờng Australia. Các loại máy in và các thiết bị tạo hình 

ảnh

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_019

28 Tiêu chuẩn dấu xanh đối với các loại sơn và chất phủ bề mặt Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_020

29 Green seal standard for paints and coatings Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_021

30 Những thông tin Công ty sơn Jotun vui lòng bổ sung hoặc làm rõ: Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_022

31 BY-LAWS OF GLOBAL ECOLABELLING NETWORK, 

INC.(Revised -- October 1, 2001) NAME, SEAL, OFFICES AND 

OPERATIONARTICLE I

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_023

32 Quy chế của mạng lƣới nhãn sinh thái toàn cầu (đã đƣợc sửa đổi 

ngày 01 tháng 10 năm 2001). Điều 1. Tên, dấu, văn phòng và hoạt 

động

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_024

33 The new Zealand Ecolabelling Trust Licence Criteria for Printing 

Lnks

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_025

34 Phiếu điều tra: Thông tin phục vụ xây dựng tiêu chí cấp nhãn xanh 

Việt Nam cho nhóm sản phẩm vật liệu gốm xây dựng.Mẫu 2: Dành 

cho nhóm đối tƣợng ngƣời tiêu dùng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_026

35 Phiếu điều tra: Thông tin phục vụ xây dựng tiêu chí cấp nhãn xanh 

Việt Nam cho nhóm sản phẩm vật liệu gốm xây dựng.Mẫu 1: Dành 

cho nhóm đối tƣợng là doanh nghiệp

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_027

36 Phiếu điều tra: Thông tin phục vụ xây dựng tiêu chí cấp nhãn xanh 

Việt Nam cho nhóm sản phẩm vật liệu gốm xây dựng. Dành cho tổ 

chức

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_028

37 Phiếu điều tra: Thông tin đánh giá nhận thức về sản xuất và tiêu 

dùng sản phẩm xanh. Dành cho nhóm đối tƣợng là cơ quan quản lý 

nhà nƣớc

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_029

156 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

161 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

729/QĐ-TCMT Điều tra, xây dựng tiêu chí Nhãn 

xanh Việt Nam cho 10 nhóm sản 
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38 Phiếu điều tra: Thông tin đánh giá nhận thức về sản xuất và tiêu 

dùng sản phẩm xanh. Mẫu 3: Dành cho nhóm đối tƣợng là ngƣời 

tiêu dùng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_030

39 Phiếu điều tra: Thông tin đánh giá nhận thức về sản xuất và tiêu 

dùng sản phẩm xanh. Mẫu 1: Dành cho nhóm đối tƣợng là doanh 

nghiệp

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_031

40 Phiếu điề tra: Phục vụ xây dựng tiêu chí đánh giá sản phẩm thân 

thiện môi trƣờng cho nhóm sản phẩm sơn tƣờng nội thất, máy in 

laser, mực in laser, máy tính xách tay (Mẫu C dành cho tổ chức)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_032

41 Phiếu điều tra: Phục vụ xây dựng tiêu chí đánh giá sản phẩm thân 

thiện môi trƣờng cho nhóm hàng dầu gội và dầu xả, nƣớc rửa bát 

bằng tay, xà phòng bánh, ắc qui chì, giấy văn phòng (Mẫu C dành 

cho tổ chức)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_033

42 Phiếu điều tra : Thông tin phục vụ xây dựng danh mục nhóm sản 

phẩm đề nghị đƣa vào chƣơng trình Nhãn xanh Việt Nam (Mẫu 4 

nhóm NTD)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_034

43 Phiếu điều tra: Thông tin phục vụ xây dựng danh mục nhóm sản 

phẩm đề nghị đƣa vào chƣơng trình Nhãn xanh Việt Nam (Mẫu 2 

nhóm Doanh nghiệp)

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_035

44 Membership Requirements, Approval Process and Application 

Form

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_036

45 The Global Ecolabelling Network 171 Nepean St. Suite 400 

Ottawa, Canada

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_037

46 Công ty Niềm Tin Nhãn Sinh thái Niu Di lân Tiêu chí cấp nhãn đối 

với Các sản phẩm mực in

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_038

47 Các tiêu chí thành viên, thủ tục đăng ký và quá trình phê duyệt Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_039

48 The Global Ecolabelling Network Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_040

49 Tiêu chuẩn thành viên GEN Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_041

50 Tin tức của GEN Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_042

51 Truyền thông về Nhãn xanh Việt Nam và sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng thân thiện với môi trƣờng tại Đà Nẵng

Tƣ liệu khác 

(số)

14_02_01_BKS_043
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52 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm vật 

liệu gốm xây dựng cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP 

VIGLACERA Thăng Long):Chất lƣợng sản phẩm, các yêu cầu cụ 

thể về môi trƣờng cho sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_001

53 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đơi với việc xác định các yếu 

tố cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh đối với nhóm 

sản phẩm đƣợc xây dựng tiêu chí cấp nhãn: Giấy văn phòng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_002

54 Tiêu chí nhãn xanh Việt Nam Áp dụng cho nhóm sản phẩm “Giấy 

văn phòng”

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_003

55 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chí nhóm 

sản phẩm dầu gội và dầu xả

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_004

56 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc tế 

UNILEVER Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm dầu gọi và dầu xả về: Xác định các nguy cơ và biện pháp 

phòng chống cháy nổ, phòng chống sự cố môi trƣờng, và rủi ro đồi 

với sức khỏe ngƣời lao động và chi phí BVMT

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_005

57 Đánh giá nhận thức của nhóm: Ngƣời tiêu dùng về tiêu dùng sản 

phẩm đƣợc gắn nhãn xanh Việt Nam và tiêu dùng bền vững

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_006

58 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh Việt Nam  cho sản 

phẩm giấy văn phòng của doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP 

Giấy Vạn Điểm)về quy trình công nghệ sản xuất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_007

59 Đánh giá các vấn đề về an toàn sức khỏe và môi trƣờng liên quan 

đến đóng gói, Tổ chức vận chuyển và kinh doanh của nhóm: Dầu 

gội, nƣớc rửa bát và xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_008

60 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình sản xuất: Dầu gội và 

dầu xả, nƣớc rửa bát - xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_009

61 Đánh giá tác động sức khỏe do sản xuất: Dầu gội, nƣớc rửa bát và 

xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_010

62 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn để chứng nhận nhãn xanh 

Việt Nam cho sản phẩm giấy văn phòng về tiêu dùng năng lƣợng 

và tiêu dùng nƣớc

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_011

63 Đánh giá tình hình sản xuất đối với dầu gội và dầu xả, nƣớc rửa bát 

và xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_012
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64 Tổng quan về cơ cấu, tổ chức của mạng lƣới nhãn sinh thái toàn 

cầu (GEN)

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_013

65 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cấp nhãn cho sản phẩm giấy 

văn phòng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_014

66 Đánh giá các vấn đề về an toàn sức khỏe và môi trƣờng liên quan 

đến đóng gói, tổ chức vận chuyển và kinh doanh của máy tính xách 

tay, máy in LASER

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_015

67 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty JOTUN Việt Nam): chất 

lƣợng sản phầm, các yêu cầu cụ thể về môi trƣờng cho sản phẩm: 

Sơn tƣờng nội ngoại thất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_016

68 Đánh giá nhận thức của nhóm ngƣời tiêu dùng Chuyên đề số 14_02_01_CDS_017

69 Đánh giá, vẽ biểu đồ kết quả điều tra đáp ứng tính khả thi của tiêu 

chí cấp nhãn cho nhóm máy tính xách tay, máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_018

70 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Sơn 

JOTUN Việt Nam) về xác định các nguy cơ và biện pháp phòng 

cháy nổ, phòng chống sự cố môi trƣờng, rủi ro với sức khỏe ngƣời 

lao động, chi phí BVMT

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_019

71 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm sơn tƣờng nội thất Chuyên đề số 14_02_01_CDS_020

72 Đánh giá tình hình sản xuất cho nhóm sản phẩm: Máy tính xách tay 

và máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_021

73 Đánh giá tác động môi trƣờng của máy tính xách tay, máy tin Laser 

trong quá trình sản xuất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_022

74 Đánh giá tác động sức khỏe do sản xuất máy tính xách tay, máy in 

Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_023

75 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty JOTUN Việt Nam) 

vê tiêu dùng năng lƣợng và tiêu dùng nƣớc: Sơn tƣờng nội thất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_024

76 Đánh giá các vấn đề về an toàn sức khỏe và môi trƣờng liên quan 

đến đóng gói, tổ chức vận chuyển và kinh doanh cảu sơn tƣờng nội 

ngoại thất, mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_025
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77 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP Việt Nam): Chất lƣợng 

sản phẩm, các yêu cầu cụ thể về môi trƣờng cho sản phẩm: Máy 

tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_026

78 Đánh giá nhận thức của nhóm nhà sản xuất, phân phối Chuyên đề số 14_02_01_CDS_027

79 Đánh giá, vẽ biểu đồ kết quả điều tra đáp ứng, tính khả thi của tiêu 

chí cấp nhãn cho nhóm sơn tƣờng nội thất, mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_028

80 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP) về xác định 

các nguy cơ và biện pháp phòng cháy nổ, phòng chống sự cố môi 

trƣờng, rủi ro với sức khỏe ngƣời lao động, chi phí BVMT: Máy 

tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_029

81 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm máy tính xách tay Chuyên đề số 14_02_01_CDS_030

82 Đánh giá tác động môi trƣờng của máy tính xách tay, máy in Laser 

trong quá trình sử dụng nguyên liệu và tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_031

83 Đánh giá tác động sức khỏe do sản xuất sơn tƣờng nội ngoại thất, 

mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_032

84 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HEWLETT-

PACKARD) về tiêu dùng năng lƣợng và tiêu dùng nƣớc: Máy tính 

xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_033

85 Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu cho nhóm sản phẩm: Máy tính 

xách tay và máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_034

86 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH FUJI 

XEROX Việt Nam) về xác định các nguy cơ và biện pháp phòng 

chống cháy nổ, phòng chống sự cố môi trƣờng, rủi ro với sức khỏe 

ngƣời lao động, chi phí BVMT

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_035

87 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm máy in Laser Chuyên đề số 14_02_01_CDS_036

88 Đánh giá tác động môi trƣờng của máy tính xách tay, máy in Laser 

trong quá trình phân phối và thải bỏ

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_037

89 Đánh giá tình hình tiêu dùng cho nhóm sản phẩm: Máy tính xách 

tay và máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_038

90 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty FUJI XEROX VN) 

về tiêu dùng năng lƣợng và tiêu dùng nƣớc: Máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_039

91 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP Việt Nam): Chất lƣợng 

sản phẩm, các yêu cầu cụ thể về môi trƣờng cho sản phẩm: Mực in 

Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_040
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92 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP Việt Nam) về 

xác định các nguy cơ và biện pháp phòng cháy nổ, phòng chống sự 

cố môi trƣờng, rủi ro với sức khỏe ngƣời lao động, chi phí BVMT: 

Mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_041

93 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm mực in Laser Chuyên đề số 14_02_01_CDS_042

94 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP) về tiêu dùng 

năng lƣợng và tiêu dùng nƣớc: Mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_043

95 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định các yếu tố 

cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh đối với nhóm sản 

phẩm đƣợc xây dựng tiêu chí cấp nhãn: Dầu gội và dầu xả

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_044

96 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CTCP Giấy Vạn Điểm) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm giấy văn phòng về 

quy trình MARKETING, bán và tiêu dùng sản phẩm, xử lý sản 

phẩm sau tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_045

97 Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình tiêu dùng thân thiện môi 

trƣờng tại TP. HCM: Mức độ nhận thức và thay đổi hành vi tiêu 

dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_046

98 Đánh giá nhận thức của nhóm: Nhà sản xuất, phân phối về sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm đƣợc gắn nhãn xanh Việt Nam và tiêu thụ 

bền vững

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_047

99 Tiêu chí nhãn xanh Việt Nam. Áp dụng cho nhóm sản phẩm “Dầu 

gội, dầu xả và các sản phẩm chăm sóc tóc”

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_048

100 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cấp nhãn cho sản phẩm giấy 

văn phòng.

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_049

101 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chí nhóm 

sản phẩm: Nƣớc rửa bát

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_050

102 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn để chứng nhận nhãn xanh 

Việt Nam  cho sản phẩm giấy văn phòng về khối lƣợng và phƣơng 

pháp lƣu trữ, sử dụng nguyên liệu thô các loại và hóa chất các loại

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_051

103 Đánh giá các vấn đề về an toàn sức khỏe và môi trƣờng liên quan 

đến đóng gói, tổ chức vận chuyển và kinh doanh của nhóm: Giấy 

và ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_052

104 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình sử dụng nguyên liệu 

và tiêu dùng: Dầu xả và dầu gội, nƣớc rử bát, xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_053
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105 Đánh giá tác động sức khỏe do tiêu dùng:  Dầu gội, nƣớc rửa bát và 

xà phòng bánh.

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_054

106 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm vật 

liệu gốm xây dựng cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CTCP 

VIGLACERA Thăng Long): Thiết kế thành phần sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_055

107 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc tế 

UNILEVER Việt Nam) nhóm sản phẩm dầu gội và dầu xả về: Kế 

hoạch triển khai trong năm sắp tới về các phƣơng án duy trì, cải 

thiện, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; Tình hình thực hiện trách 

nhiệm xã hội

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_056

108 Phân tích những khó khăn và thuận lợi của Việt Nam khi tham gia 

mạng lƣới nhãn sinh thái toàn cầu (GEN)

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_057

109 Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu đối với dầu gội và dầu xả, nƣớc 

rửa bát, xà phòng bánh.

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_058

110 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định các yếu tố 

cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chú cấp nhãn xanh đối với 04 nhóm 

sản phẩm đƣợc xây dựng tiêu chí cấp nhãn: Sơn tƣờng nội ngoại 

thất.

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_059

111 Dự thảo, hoàn thiện bộ tiêu chú cấp nhãn cho: Sơn tƣờng nội ngoại 

thất.

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_060

112 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chí cho 

nhóm sản phẩm sơn tƣờng nội thất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_061

113 Đánh giá tình hình sản xuất cho nhóm sản phẩm: Sơn tƣờng nội 

thất và mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_062

114 Đánh giá doanh nghiệp đc lựa chọn (Công ty JOTUN Việt Nam) về 

khối lƣợng và phƣơng pháp lƣu trữ, sử dụng nguyên liệu thô các 

loại và hóa chất các loại: Máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_063

115 Đánh giá tác động môi trƣờng của sơn tƣờng nội thất, mực in Laser 

trong quá trình sản xuất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_064

116 Đánh giá tác động sức khỏe do tiêu dùng máy tính xách tay, máy in 

Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_065

117 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty JOTUN): Thiết kế, thành 

phần sản phẩm: Sơn tƣờng nội ngoại thất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_066
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118 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty JOTUN Việt Nam) 

về kế hoạch triển khai trong năm sắp tới về các phƣơng án duy trì, 

cải thiện, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; Tình hình thực hiện 

trách nhiệm xã hội đối với sản phẩm sơn tƣờng nội thất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_067

119 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định các yếu tố 

cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh đối với 04 nhóm 

sản phẩm đƣợc xây dựng tiêu chí câp nhãn: Máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_068

120 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP) về kế hoạch 

triển khai trong năm sắp tới về các phƣơng án duy trì, cải thiện, 

nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; Tình hình thực hiện trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_069

121 Dự thảo, hoàn thiện bộ tiêu chí cấp nhãn cho: Máy tính xách tay Chuyên đề số 14_02_01_CDS_070

122 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trogn việc xây dựng tiêu chí cho 

nhóm sản phẩm máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_071

123 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (HP) về khối lƣợng và 

phƣơng pháp lƣu trữ, Sử dụng nguyên liệu thô các loại và hóa chất 

các loại: Máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_072

124 Đánh giá tác động môi trƣờng của sơn tƣờng nội thất, mực in Laser 

trong quá trình sử dụng nguyên liệu và tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_073

125 Đánh giá tác động sức khỏe do tiêu dùng sơn tƣờng nội ngoại thất, 

mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_074

126 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CÔNG TY HP): Thiết kế, thành phần 

sản phẩm: Máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_075

127 Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu cho nhóm sản phẩm:Sơn tƣờng 

nội thất và mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_076

128 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định các yêu tố 

cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh đối với 04 nhóm 

sản phẩm đƣợc xây dựng tiêu chí cấp nhãn: Máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_077

129 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty FUJI XEROX) về 

kế hoạch triển khai trong năm săp tới về các phƣơng án duy trì, cải 

thiện, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; Tình hình thực hiện trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_078
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130 Dự thảo, hoàn thiện bộ tiêu chí cấp nhãn cho: Máy in Laser, Chuyên đề số 14_02_01_CDS_079

131 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chí trong 

nhóm sản phẩm  máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_080

132 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty FUJI XEROX VN) 

về khối lƣợng và phƣơng pháp lƣu trữ, sử dụng nguyên liệu thô các 

loại và hóa chất các loại:  Máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_081

133 Đánh giá tác động môi trƣờng của sơn tƣờng nội thất, mực in Laser 

trong quá trình phân phối và thải bỏ

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_082

134 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty FUJI XEROX Việt Nam): 

Thiết kế, thành phần sản phẩm: Máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_083

135 Đánh giá tình hình tiêu dùng cho nhóm sản phẩm: Sơn tƣờng nội 

thất và mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_084

136 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định các yếu tố 

cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh đối với 04 nhóm 

sản phẩm đƣợc xây dựng tiêu chí cấp nhãn: Mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_085

137 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn về kế hoạch triển khai trong 

năm sắp tới về các phƣơng án duy trì, cải thiện, nâng cao chất 

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_086

138 Dự thảo, hoàn thiện bộ tiêu chí cấp nhãn cho: Mực in Laser Chuyên đề số 14_02_01_CDS_087

139 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chí cho 

nhóm sản phẩm mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_088

140 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (HP) về khối lƣợng và 

phƣơng pháp lƣu trữ, sử dụng nguyên liệu thô các loại và hóa chất 

các loại:  Mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_089

141 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP VIỆT NAM): Thiết kế, 

thành phần sản phẩm: Mực in Lsser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_090

142 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm vật 

liệu gốm xây dựng cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP 

VIGLACERA Thăng Long): Quy trình công nghệ sản xuất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_091
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143 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định các yếu tố 

cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh đối với nhóm sản 

phẩm đƣợc xây dựng tiêu chí cấp nhãn: Nƣớc rửa bát bằng tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_092

144 Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình tiêu dùng thân thiện môi 

trƣờng tại TP.HCM mức độ thay đổi cách thức sản xuất, kinh 

doanh thân thiện môi trƣờng của doanh nghiệp

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_093

145 Tiêu chí nhãn xanh Việt Nam. Áp dụng cho nhóm sản phẩm “Nƣớc 

rửa bát bằng tay”

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_094

146 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cấp nhãn cho sản phẩm nƣớc 

rửa bát

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_095

147 Xây dựng hƣớng dẫn tiêu dùng thân thiện với môi trƣờng cho cá 

nhân, hộ gia đình

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_096

148 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn để chứng nhận nhãn xanh 

Việt Nam cho sản phẩm giấy văn phòng về nguồn, lƣợng phát thải 

và biện pháp kiểm soát, xử lý chất thải rắn, nƣớc thải, khí thải và 

tiếng ồn

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_097

149 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chí nhóm 

sản phẩm xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_098

150 Lập hồ sơ nhãn xanh Việt Nam tham gia mạng lƣới nhãn sinh thái 

toàn cầu

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_099

151 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí nhãn xanh của sản phẩm dầu gội và 

dầu xả cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH QUỐC 

TẾ UNILEVER Việt Nam): Quy trình công nghệ sản xuất..

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_100

152 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình phân phối và thải bỏ: 

Dầu gội và dầu xả, nƣớc rửa bát, xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_101

153 Đánh giá tác động sức khỏe do sản xuất: Giấy và ắc quy Chuyên đề số 14_02_01_CDS_102

154 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc tê 

UNILEVER Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm xà phòng bánh về: Tiêu dùng năng lƣợng và tiêu dùng 

nƣớc

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_103

155 Đánh giá thực trạng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 

quan đến tiêu chuẩn, kiểm soát ô nhiễm và quản lý tiêu dùng cho 

nhóm sản phẩm: Dầu gội, nƣớc rửa bát và xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_104
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156 Đánh giá tình hình tiêu dùng đối với dầu gội và dầu xả, nƣớc rửa 

bát, xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_105

157 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty JOTUN Việt Nam – Sơn 

tƣờng nội thất ):Quy trình công nghệ sản xuất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_106

158 Đánh giá thực trạng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 

quan đến tiêu chuẩn, kiểm soát ô nhiễm và quản lý tiêu dùng cho 

nhóm sản phẩm sơn tƣờng nội thất, mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_107

159 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (JOTUN Việt Nam) về 

nguồn, lƣợng phát thải và biện pháp kiểm soát, xử lý chất thải rắn, 

nƣớc thải, khí thải, tiếng ồn: Sơn tƣờng nội ngoại thất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_108

160 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (Công ty JOTUN Việt Nam) với nhóm sơn tƣờng 

nội thất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_109

161 Xác định và kiến nghị các vấn đề về môi trƣờng và sức khỏe cần 

xem xét khi xây dựng tiêu chí cấp nhãn cho máy tính xách tay, máy 

in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_110

162 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm máy 

tính cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (HP Việt Nam)  về quy trình 

công nghệ sản xuất máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_111

163 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn  (Công ty HP Việt Nam) về 

nguồn, lƣợng phát thải và biện pháp kiểm soát , xử lý chất thải rắn, 

nƣớc thải, khí thải, tiếng ồn: Máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_112

164 Đánh giá thực trạng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 

quan đến tiêu chuẩn, KSON và quản lý tiêu dùng cho nhóm sản 

phẩm: Máy tính xách tay, máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_113

165 Xác định và kiến nghị các vấn đề về môi trƣờng và sức khỏe cần 

xem xét khi xây dựng tiêu chí cấp nhãn cho sơn tƣờng nội thất, 

mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_114

166 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (FUJI XEROX Việt Nam): Quy trình 

công nghệ sản xuất máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_115

167 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty FUJI XEROX Việt 

Nam) về nguồn, lƣợng phát thải và biện pháp kiểm soát, xử lý chất 

thải rắn, nƣớc thải, khí thải, tiếng ồn

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_116
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168 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (CÔNG TY FUJI XEROX): Máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_117

169 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm mực in 

Laser cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (HP Việt Nam) về quy trình 

công nghệ sản xuất mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_118

170 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP): Nguồn, lƣợng phát thải 

và biện pháp kiểm soát, xử lý chất thải rắn, nƣớc thải, khí thải, 

tiếng ồn chất cho sản phẩm: Mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_119

171 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (Công ty HP): Mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_120

172 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CTCP Giấy Vạn Điểm) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm giấy văn phòng về: 

Xác định các nguy cơ và biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng 

chống sự cố môi trƣờng, rủi ro với sức khỏe ngƣời lao động, chi 

phí BVMT

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_121

173 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định xác yếu 

tố cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh đối với nhóm 

sản phẩm đƣợc xây dựng tiêu chí cấp nhãn: Xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_122

174 Đánh giá tác động sức khỏe do tiêu dùng giấy và ắc quy Chuyên đề số 14_02_01_CDS_123

175 Đánh giá việc thực hiện quyết định 1493/QĐ-BTNMT về quy định 

trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thì điểm nhãn xanh Việt Nam

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_124

176 Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình tiêu dùng thân thiện môi 

trƣờng tại TP.HCM: Tác động tới kinh tế xã hội, môi trƣờng của 

địa phƣơng sau khi thực hiện chƣơng trình

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_125

177 Tiêu chí nhãn xanh Việt Nam Áp dụng cho nhóm sản phẩm “Xà 

phòng bánh”

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_126

178 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cấp nhãn cho sản phẩm xà 

phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_127

179 Xây dựng hƣớng dẫn tiêu dùng thân thiện với môi trƣờng cho tổ 

chức/cơ quan.

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_128

180 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chí nhóm 

sản phẩm: Giấy văn phòng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_129
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181 Đánh giá thực trạng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 

quan đến tiêu chuẩn, KSON và quản lý tiêu dùng cho nhóm sản 

phẩm: Giấy và ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_130

182 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc tế 

UNILEVER Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm xà phòng bánh về: Khối lƣợng và phƣơng pháp lƣu trữ, 

sử dụng nguyên liệu thô các loại và hóa chất các loại

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_131

183 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm vật 

liệu gốm xây dựng cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CTCP 

VIGLACERA Thăng Long): Quy trình MARKETING, bán và tiêu 

dùng sản phẩm, xử lý sản phẩm sau tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_132

184 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm dầu 

gội đầu và dầu xả cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty 

TNHH Quốc tế UNILEVER Việt Nam): Quy trình MARKETING, 

bán và tiêu dùng sản phẩm, xử lý sản phẩm sau tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_133

185 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình sản xuất: Giấy và ắc 

quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_134

186 Đánh giá tình hình sản xuất đối với giấy và ắc quy Chuyên đề số 14_02_01_CDS_135

187 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cho nhóm sơn tƣờng nội 

ngoại thất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_136

188 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CT HP VIỆT NAM): Chất lƣợng sản 

phẩm, các yêu cầu cụ thể về môi trƣờng cho sản phẩm: Mực in 

Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_137

189 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong quá trình sản xuất 

nhóm sản phẩm máy tính xách tay, Máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_138

190 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cho nhóm máy tính xách tay Chuyên đề số 14_02_01_CDS_139

191 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty HP Việt Nam): Qúa trình 

MARKETING, bán và tiêu dùng sản phẩm, xử lý sản phẩm sau tiêu 

dùng: Máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_140

192 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong quy trình sản xuất 

nhóm sản phẩm sơn tƣờng nội ngoại thất và mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_141

193 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cho nhóm máy in Laser Chuyên đề số 14_02_01_CDS_142
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194 Đánh gái việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty FUJI XEROX Việt Nam): 

Quy trình MARKETING, bán và tiêu dùng sản phẩm, xử lý sản 

phẩm sau tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_143

195 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho Chuyên đề số 14_02_01_CDS_144

196 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (công ty HP Việt Nam): Máy tính xách tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_145

197 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CTCP giấy Vạn Điểm) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho nhóm sản phẩm giấy văn 

phòng về: Kế hoạch triển khai trong năm săp tới về phƣơng án duy 

rì, cải thiện, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; Tình hình thực hiện 

trách nhiệm xã hội

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_146

198 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định các yếu tố 

cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh đối với nhóm sản 

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_147

199 Đánh giá sự phù hợp và kiến nghị sửa đổi bổ sung các biểu mẫu 

bào cáo theo quyết định 1493/QĐ-BTNMT

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_148

200 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình sử dụng nguyên liệu 

và tiêu dùng giấy và ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_149

201 Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình tiêu dùng thân thiện tại 

TP.HCM: Chi phí lợi ích và khả năng mở rộng chƣơng trình

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_150

202 Đánh giá, vẽ biểu đồ kết quả điều tra sự đáp ứng, tính khả thi của 

tiêu chí cấp nhãn cho nhóm: Dầu gội, nƣớc rửa bát và xà phòng 

bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_151

203 Tiêu chí nhãn xanh Việt Nam. Áp dụng cho nhóm sản phẩm “Ắc-

quy”

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_152

204 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cấp nhãn cho sản phẩm ắc 

quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_153

205 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chí nhóm 

sản phẩm:Ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_154

206 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH QUỐC TẾ 

UNILEVER Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm xà phòng bánh về: Nguồn, lƣợng phát thải và biện pháp 

kiểm soát, xử lý chất thải rắn, nƣớc thải, khí thải, tiếng ồn

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_155

207 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm nƣớc 

rửa bát bằng tay cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CTCP Bột giặt 

NET): Quy trình công nghệ sản xuất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_156
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208 Xây dựng hƣớng dẫn tiêu dùng thân thiện môi trƣờng cho khối sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_157

209 Xác định và kiến nghị các vấn đề về môi trƣờng và sức khỏe cần 

xem xét khi xây dựng tiêu chí cấp nhãn cho: Dầu gội và dầu 

xả,nƣớc rửa bát, xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_158

210 Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu đối với giấy và ắc quy Chuyên đề số 14_02_01_CDS_159

211 Đánh giá năng lực và khả năng chuyển đổi công nghệ đối với nhóm 

sản phẩm: Máy tính và máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_160

212 Đánh giá năng lực và khả năng chuyển đổi công nghệ đối với nhóm 

sản phẩm: Sơn tƣờng nội ngoại thất và mực in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_161

213 Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình cấp thì điểm nhãn xanh Việt 

Nam

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_162

214 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình sử dụng phân phối và 

thải bỏ giấy và ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_163

215 Đánh giá, vẽ biểu đồ kết quả điều tra ặ đáp ứng, tính khả thi của 

tiêu chí cấp nhãn cho nhóm giấy và ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_164

216 Xây dựng hƣớng dẫn truyền thông sản xuất và tiêu dùng thân thiện 

môi trƣờng cho khối truyền thông, báo chí

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_165

217 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm nƣớc 

rửa bát bằng tay cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (CTCP Bột giặt 

NET): Quy trình MARKETING,bán và tiêu dùng sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_166

218 Xác định và kiến nghị các vấn đề về môi trƣờng và sức khỏe cần 

xem xét khi xây dựng tiêu chí cấp nhãn cho giấy và ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_167

219 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH QUỐC TẾ 

UNILEVER VIỆT NAM) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm xà phòng bánh về: Xác định nguy cơ và biện pháp phòng 

cháy nổ, phòng chống sự cố môi trƣờng, rủi ro với sức khỏe ngƣời 

lao động, chi phí BVMT

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_168

220 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh Việt Nam  cho sản 

phẩm giấy văn phòng của doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP 

GIẤY VẠN ĐIỂM) về thiết kế và thành phần sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_169
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phẩm; triển khai các hoạt động cấp 

nhãn giai đoạn 2011 - 2013

221 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (Công ty giấy Vạn Điểm) cho nhóm sản phẩm giấy 

văn phòng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_170

222 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty GS Việt Nam) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm ắc quy về tiêu dùng 

năng lƣợng và tiêu dùng nƣớc

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_171

223 Đánh giá tình hình tiêu dùng đối với giấy và ắc quy Chuyên đề số 14_02_01_CDS_172

224 Đánh giá khả năng thay thế nguyên liệu đầu vào của các doanh 

nghiệp trong nƣớc nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu chí cấp nhãn môi 

trƣờng đối với nhóm sản phẩm: Máy tính xách tay, máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_173

225 Đánh giá khả năng thay thế nguyên liệu đầu vào của các doanh 

nghiệp trong nƣớc nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí cấp nhãn 

môi trƣờng đối với nhóm sản phẩm: Sơn tƣờng nội ngoại thất, mực 

in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_174

226 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí nhãn xanh của sản phẩm dầu gội và 

dầu xả cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc tế 

UNILEVER Việt Nam): Chất lƣợng sản phẩm, các yêu cầu cụ thể 

về môi trƣờng cho sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_175

227 Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình tiêu dùng thân thiện môi 

trƣờng tại Đà Nẵng: Mức độ nhận thức và thay đổi hành vi tiêu 

dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_176

228 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty GS Việt Nam) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm ắc quy về: Đánh 

giá khối lƣợng và phƣơng pháp lƣu trữ, sử dụng nguyên liệu thô 

các loại và hóa chất các loại

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_177

229 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (Công ty Quốc tế UNILEVER Việt Nam) để cho 

nhóm sản phẩm dầu gội và dầu xả

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_178

230 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí nhãn xanh Việt Nam của sản phẩm 

xà phòng bánh cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH 

Quốc tế UNILEVER Việt Nam) : Quy trình công nghệ sản xuất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_179

231 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm dầu gội và dầu xả Chuyên đề số 14_02_01_CDS_180

232 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong quá trình sản xuất 

nhóm sản phẩm: Dầu gội, nƣớc rửa bát và xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_181

171 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

161 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

729/QĐ-TCMT Điều tra, xây dựng tiêu chí Nhãn 

xanh Việt Nam cho 10 nhóm sản 
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233 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc tế 

UNILEVER Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm xà phòng bánh về: Kế hoạch triển khai trong năm sắp tới 

về các phƣơng án duy trì, cải thiện, nâng cao chất lƣợng môi 

trƣờng, tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_182

234 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm dầu 

gội đầu và dầu xả cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty 

TNHH Quốc tế UNILEVER Việt Nam): Thiết kế, thành phẩn sản 

phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_183

235 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty GS Việt Nam) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm ắc quy về: Nguồn, 

lƣợng phát thải và biện pháp kiểm soát, xử lý chất thải rắn, nƣớc 

thải, khí thải, tiếng ồn

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_184

236 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm xà 

phòng bánh cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty UNILEVER 

Việt Nam): Quy trình MARKETING, bán và tiêu dùng sản phẩm, 

xử lý sản phẩm sau tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_185

237 Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình tiêu dùng thân thiện môi 

trƣờng tại Đà Nẵng: Mức độ thay đổi cách thức sản xuất, kinh 

doanh thân thiện môi trƣờng của doanh nghiệp

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_186

238 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm: Nƣớc rửa bát Chuyên đề số 14_02_01_CDS_187

239 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (Công ty CP Bột giặt NET) cho nhóm sản phẩm 

nƣớc rửa bát bằng tay

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_188

240 Đánh gái doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty Bột giặt NET) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm nƣớc rửa bát bằng 

tay về tiêu dùng năng lƣợng và tiêu dùng nƣớc

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_189

241 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong quá trình sản xuất 

nhóm sản phẩm giấy và ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_190

242 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm nƣớc 

rửa bát bằng tay cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP Bột 

giặt NET): Chất lƣợng sản phẩm, các yêu cầu cụ thể về môi trƣờng 

cho sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_191

243 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm ắc quy 

cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty GS Việt Nam): Quy 

trình công nghệ sản xuất

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_192

244 Đánh giá năng lực và khả năng chuyển đổi công nghệ của các Chuyên đề số 14_02_01_CDS_193
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245 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP Bột giặt NET) 

để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm nƣớc rửa bát 

bằng tay về: Khối lƣợng và phƣơng pháp lƣu trữ, sử dụng nguyên 

liệu thô các loại và hóa chất các loại

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_194

246 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BNMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc tế UNILEVER Việt Nam) 

cho sản phẩm xà phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_195

247 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm xà phòng bánh Chuyên đề số 14_02_01_CDS_196

248 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty GS Việt Nam) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm ắc quy về: Các 

nguy cơ và biện pháp phòng cháy nổ, phòng chống sự cố môi 

trƣờng, rủi ro với sức khỏe ngƣời lao động và chi phí BVMT

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_197

249 Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình tiêu dùng thân thiện môi 

trƣờng tại Đà Nẵng: Tác động tới kinh tế, xã hội, môi trƣờng của 

địa phƣơng sau khi thực hiện chƣơng trình

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_198

250 Đánh giá kết quả thực hiện chƣơng trình tiêu dùng thân thiện môi 

trƣờng tại Đà Nẵng: Chi phí lợi ích và khả năng mở rộng chƣơng 

trình

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_199

251 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty GS Việt Nam) để 

chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm ắc quy về kế hoạch 

triển khai trong năm sắp tới về các phƣơng án duy trì, cải thiện 

nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; Tình hình thực hiện trách nhiễm 

xã hội

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_200

252 Đánh gái doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Ắc quy GS 

Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm ắc 

quy về quy trình MARKETING, bán và tiêu dùng sản phẩm, xử lý 

sản phẩm sau tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_201

253 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP Bột giặt NET) 

để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm nƣớc rửa bát 

bằng tay về: Nguồn, lƣợng phát thải và biện pháp kiểm soát, xử lý 

chất thải rắn, nƣớc thải, khí thải, tiếng ồn

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_202

254 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm: Giấy Chuyên đề số 14_02_01_CDS_203

255 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm nƣớc 

rửa bát bằng tay cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP Bột 

giặt NET): Thiết kế, thành phần sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_204
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256 Đánh giá khả năng thay thế nguyên liệu đầu vào của các doanh 

nghiệp trong nƣớc nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí cấp nhãn 

môi trƣờng đối với nhóm sản phẩm dầu gội, nƣớc rửa bát và xà 

phòng bánh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_205

257 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn (Công ty GS Việt Nam) cho nhóm sản phẩm ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_206

258 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm xà 

phòng bánh cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty UNILEVER 

Việt Nam): Chất lƣợng sản phẩm, các yêu cầu cụ thể về môi trƣờng 

cho sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_207

259 Đánh gái năng lực và khả năng chuyển đổi công nghệ của các 

doanh nghiệp trong nƣớc nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí 

cấp nhãn môi trƣờng đối với nhóm sản phẩm giấy và ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_208

260 Dịch tài liệu. 1 – Mua sắm xanh (41 trang). 2 – Tiêu chuẩn nâng 

cao mục tiêu môi trƣờng bền vững cho sản xuất pin, ắc quy chì (11 

trang). 3 – Quyết định số 2007/506/ECvề quy định tiêu chí nhãn 

sinh thái cho xà phòng, dầu gội và dầu xả (12 trang)

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_209

261 Mua sắm xanh – sổ tay về mua mua sắm công môi trƣờng Chuyên đề số 14_02_01_CDS_210

262 Quyết định số (2007/506/EC) ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Cộng 

đồng Châu Âu về việc quy định tiêu chí nhãn sinh thái  cho xà 

phòng, dầu gội và dầu xả

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_211

263 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP Bột giặt NET) 

để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm nƣớc rửa bát 

bằng tay về: Xác định các nguy cơ và biện pháp phòng cháy nổ, 

phòng chống sự cố môi trƣờng, rủi ro với sức khỏe ngƣời lao động 

và chi phí bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_212

264 Phân tích quy trình sản xuất nhóm sản phẩm ắc quy Chuyên đề số 14_02_01_CDS_213

265 Thiết kế tờ rơi 03 Maket dành cho: 1. Ngƣời tiêu dùng. 2. Sản xuất. 

3. Kinh doanh, văn phòng xanh

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_214

266 Đánh giá cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc 

tế UNILEVER Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm dầu gội đầu và dầu xử về: Tiêu dùng năng lƣợng và tiêu 

dùng nƣớc

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_215
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267 Dự thảo văn bản Thông tƣ hƣớng dẫn trình tự, thủ tục, cấp Nhãn 

xanh Việt Nam

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_216

268 Đánh giá khả năng thay thế nguyên liệu đầu vào của các doanh 

nghiệp trong nƣớc nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí cấp nhãn 

môi trƣờng đối với nhóm sản phẩm giấy ắc quy

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_217

269 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP Bột giặt NET) 

để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm nƣớc rửa bát 

bằng tay về: Kế hoạch triển khai trong năm sắp tới về các phƣơng 

án duy trì, cải thiện, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; Tình hình 

thực hiện trách nhiệm xã hội

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_218

270 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH QUỐC TẾ 

UNILEVER Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm dầu gội và dầu xả về khối lƣợng và phƣơng pháp lƣu trữ, 

sử dụng nguyên liệu thô các loại và hóa chất các loại

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_219

271 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản sản phẩm xà 

phòng bánh cho doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH 

UNILEVER Việt Nam): Thiết kếm, thành phần sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_220

272 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Ắc quy GS 

Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm ắc 

quy về chất lƣợng sản phẩm, các yêu cầu cụ thể vê môi trƣờng cho 

sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_221

273 Thông tƣ hƣớng dẫn trình tự, thủ tục, cấp nhãn xanh Việt Nam Chuyên đề số 14_02_01_CDS_222

274 Đánh gái doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Quốc tế 

UNILEVER Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho 

sản phẩm dầu gội và dầu xả về nguồn, lƣợng phát thải và biện pháp 

kiểm soát, xử lý chất thải rắn. nƣớc thải, khsi thải, tiếng ồn

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_223

275 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty TNHH Ắc quy GS 

Việt Nam) để chứng nhận nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm ắc 

quy về thiết kế, thành phần sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_224

276 Đánh giá các vấn đề về an toàn sức khỏe và môi trƣờng liên quan 

đến đóng gói tổ chức vận chuyển và kinh doanh nhóm sản phẩm 

vật liệu gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_225
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277 Better Environmental Sustainability Targets (BES) Standard 1001 

For Lead Battery Manufacturers

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_226

278 Bìa chuyên đề, hợp đồng thuê khoán Chuyên đề số 14_02_01_CDS_227

279 Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn đánh giá hồ sơ cấp nhãn sản phẩm 

đƣợc sản xuất trong nƣớc và sản phẩm nhập khẩu

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_228

280 Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn đánh giá kỹ thuật, tiêu chí cấp nhãn Chuyên đề số 14_02_01_CDS_229

281 Bổ sung, sửa đổi chuyên đề theo ý kiến của tổ nghiệm thu Chuyên đề số 14_02_01_CDS_230

282 Buying Green. A Handbook on Environmental  public procurement Chuyên đề số 14_02_01_CDS_231

283 Phân tích cơ cấu tăng trƣởng nhanh trên Thế giới và Việt Nam 

phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm, 

dịch vụ thuộc danh mục cấp nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 2011 - 

2015

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_232

284 Phân tích cơ cấu phát triển thị trƣờng trong nƣớc phục vụ cho việc 

xây dựng kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm,dịch vụ thuộc danh 

mục cấp nhãn xanh Việt Nam  2011 - 2015

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_233

285 Commission Decision 0f 21 june 2007 Chuyên đề số 14_02_01_CDS_234

286 Phân tích cơ sở khoa học và kiến nghị phát triển nhóm sản phẩm, 

Dịch vụ thuộc danh mục cấp nhãn giai đoạn  2011 - 2015

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_235

287 Cơ sở khoa học và những kiến nghị đối với việc xác định các yếu tố 

cần kiểm soát và đƣa vào tiêu chí cấp nhãn xanh  đối với nhóm sản 

phẩm vật liệu xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_236

288 Tổng hợp, đánh giá và vẽ biểu đồ kết quả điều tra phát triển sản 

phẩm, dịch vụ thuốc danh mục cấp nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 

2011 – 2015 đối với nhóm doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứ, xã 

hội có liên quan

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_237

289 Tổng hợp, đánh giá và vẽ biểu đồ kết quả điều tra phát triển sản 

phẩm, dịch vụ thuộc danh mục cấp nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 

2011 – 2015 đối với nhóm ngƣời tiêu dùng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_238

290 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn về kế hoạch triển khai trong 

năm sắp tới về các phƣơng án duy trì, cải thiện, nâng cao chất 

lƣợng môi trƣờng; Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội (cho sản 

phẩm vật liệu gốm xây dựng)

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_239
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291 Đánh gái doanh nghiệp đƣợc lựa chọn về nguồn, lƣợng phát thải và 

biện pháp kiểm soát, xử lý chất thải rắn, nƣớc thải, khí thải, tiếng 

ồn (cho sản phẩm vật liệu gốm xây dựng)

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_240

292 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn về xác định các nguy cơ và 

biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng chống sự cố môi trƣờng, 

rủi ro với sức khỏe ngƣời lao động, chi phí bảo vệ môi trƣờng (cho 

sản phẩm vật liệu gốm xây dựng)

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_241

293 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn về khối lƣợng và phƣơng 

pháp lƣu trữ, sử dụng nguyên liệu thô các loại và hóa chất các loại 

(cho sản phẩm vật liệu gốm xây dựng)

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_242

294 Đánh giá doanh nghiệp đƣợc lựa chọn về tiêu dùng năng lƣợng và 

tiêu dùng nƣớc (cho sản phẩm vật liệu gốm xây dựng)

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_243

295 Đánh giá sự phù hợp việc phát triển nhóm sản phẩm, dịch vụ đƣa 

vào danh mục cấp nhãn của Quốc tế với điều kiện thực tế ở Việt 

Nam

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_244

296 Tấm phủ cứng quy trình cấp nhãn sinh thái EU Chuyên đề số 14_02_01_CDS_245

297 Dự thảo kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm, dịch vụ thuộc danh 

mực cấp nhãn giai đoạn  2011 - 2015

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_246

298 Dự thảo, hoàn thiện bộ tiêu chí cấp nhãn cho sản phẩm vật liệu 

gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_247

299 Phân tích kinh nghiệm Quốc tế về xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch 

phát triển nhóm sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục cấp nhãn

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_248

300 Kinh nghiệm về việc lập danh mục các sản phẩm đề nghị cấp nhãn 

môi trƣờng ở các nƣớc trên thế giới

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_249

301 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tiêu chí cho nhóm sản 

phẩm vật liệu gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_250

302 Điều tra, xây dựng tiêu chí nhãn xanh Việt Nam cho 10 nhóm sản 

phẩm; Triển khai các hoạt động cấp nhãn giai đoạn 2011-2013

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_251

303 Quảng bá Nhãn xanh Việt Nam trên báo nhân dân Chuyên đề số 14_02_01_CDS_252

304 Phân tích quy trình sản xuất sản phẩm vật liệu gốm xây dựng Chuyên đề số 14_02_01_CDS_253

305 Đánh giá tình hình tiêu dùng đối với nhóm vật liệu gốm xây dựng Chuyên đề số 14_02_01_CDS_254
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306 Đánh giá tác động của kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm, dịch vụ 

thuộc danh mục cấp nhãn xanh Việt Nam  2011 – 2015 đối với 

kinh tế, xã hội

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_255

307 Đánh giá tác động của kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm, dịch vụ 

thuộc danh mục cấp nhãn xanh Việt Nam  2011 – 2015  đối với 

môi trƣờng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_256

308 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình sản xuất nhóm vật 

liệu xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_257

309 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình phân phối và thải bỏ 

của nhóm sản phẩm vật liệu gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_258

310 Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình sử dụng nguyên liệu 

và tiêu dùng của nhóm sản phẩm vật liệu

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_259

311 Đánh giá tác động sức khẻo do sản xuất của nhóm sản phẩm vật 

liệu gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_260

312 Đánh giá tác động sức khẻo do tiêu dùng của nhóm sản phẩm vật 

liệu gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_261

313 Phân tích cơ cấu phát triên thị trƣờng xuất nhập khẩu phục vụ cho 

việc xây dựng kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm, dịch vụ thuộc 

danh mục cấp nhãn xanh Việt Nam

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_262

314 Đánh giá thực trạng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên 

quan đến tiêu chuẩn, KSON và quản lý tiêu dùng cho nhóm sản 

phẩm vật liệu gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_263

315 Đánh giá tình hình tiêu dùng đối với nhóm vật liệu gốm xây dựng. Chuyên đề số 14_02_01_CDS_264

316 Đánh giá việc thực hiện pháp luật về BVMT của doanh nghiệp 

đƣợc lựa chọn

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_265

317 Hard Converings EU Ecolabel Award Scheme user manual Chuyên đề số 14_02_01_CDS_266

318 Xác định và kiến nghị các vấn đề về môi trƣờng và sức khỏa cần 

xem xét khi xây dựng tiêu chí cấp nhãn cho nhóm sản phẩm vật liệu 

gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_267

319 Xây dựng báo cáo kỹ thuật cấp nhãn chó nhóm sản phẩm vật liệu 

gốm xây dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_268

320 Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu đối với nhóm vật liệu gốm xậy 

dựng

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_269
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

161 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

729/QĐ-TCMT Điều tra, xây dựng tiêu chí Nhãn 

xanh Việt Nam cho 10 nhóm sản 

phẩm; triển khai các hoạt động cấp 

nhãn giai đoạn 2011 - 2013

321 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh Việt Nam cho sản 

phẩm giấy văn phòng của doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty CP 

Giấy Vạn Điểm) về chất lƣợng và sản phẩm, các yêu cầu cụ thể về 

môi trƣờng cho sản phẩm

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_270

322 Đánh giá việc đáp ứng tiêu chí cấp nhãn xanh của sản phẩm cho 

doanh nghiệp đƣợc lựa chọn (Công ty FUJI XEROX Việt Nam): 

Chất lƣợng sản phẩm, các yêu cầu cụ thể về môi trƣờng cho sản 

phẩm: Máy in Laser

Chuyên đề số 14_02_01_CDS_271

323 Xây dựng hƣớng dẫn báo cáo kỹ thuật cho nhóm mực in Laser Chuyên đề số 14_02_01_CDS_272

324 Báo cáo tổng hợp. Nhiệm vụ: “Điều tra, xây dựng tiêu chí Nhãn 

xanh Việt Nam cho 10 nhóm sản phẩm; triển khai các hoạt động 

cấp nhãn giai đoạn 2011 - 2013”

Tổng hợp số 14_02_01_THS_005

162 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

1401/QĐ-TCMT Hội nghị cấp cao ASEAN+3 về 

Thành phố bền vững môi trƣờng 

của các nƣớc ASEAN lần thứ 4

1 Báo cáo Hội nghị về việc xây dựng Chƣơng trình Thành phố kiểu 

mẫu về bền vững môi trƣờng ASEAN năm thứ nhất, lựa chọn 02 

thành phố của Việt Nam (Đà Nẵng, Đồng Tháp) (Tiếng Anh)

Chuyên đề số 14_05_03_CDS_001

2 Báo cáo của Việt Nam về việc xây dựng và triển khai Chƣơng trình Chuyên đề số 14_05_03_CDS_002

3 Báo cáo của Nhóm công tác Thành phố bền vững môi trƣờng về 

bài học kinh nghiệm của các nƣớc trong việc triển khai Chƣơng 

trình Thành phố bề vững môi trƣờng ASEAN, đƣờng hƣớng phát 

triển đến 2020 (Tiếng Anh)

Chuyên đề số 14_05_03_CDS_003

4 Xây dựng báo cáo chuyên đề 4: Báo cáo kết quả đã đạt đƣợc kể từ 

Hội thảo cấp cao Đông Á về Thành phố bền vững môi trƣờng lần 

thứ nhất đến nay

Chuyên đề số 14_05_03_CDS_004

5 Định hƣớng phát triển mô hình thành phố bền vững về môi trƣờng 

ASEAN, các đóng góp tích cực từ các nƣớc Úc, Nhật, Hoa Kỳ, 

Trung Quốc... (Tiếng Anh).

Chuyên đề số 14_05_03_CDS_005

6 Đề án tổ chức Hội nghị cấp cao Đông Á về Thành phố bền vững 

môi trƣờng lần thứ 4

Chuyên đề số 14_05_03_CDS_006

7 Kịch bản tổng thể Hội nghị cấp cao Đông Á về Thành phố bền 

vững môi trƣờng lần thứ 4

Chuyên đề số 14_05_03_CDS_007

8 Kịch bản tổng thể Hội nghị và các kịch bản tổ chức phiên khai mạc, 

tiệc chiêu đãi, hậu cần, lễ tân, an ninh, truyền thông  và Fieldtrip 

hội nghị HLS ESC 4

Chuyên đề số 14_05_03_CDS_008

9 Các bài phát biểu của Việt Nam trình bày tại Hội thảo (Bằng tiếng 

Anh)

Chuyên đề số 14_05_03_CDS_009
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163 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

671/QĐ-TCMT Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn trong việc xây dựng phƣơng 

pháp đánh giá tính an toàn môi 

trƣờng đối với các chế phẩm sinh 

học trong xử lý chất thải tại Việt 

Nam (thí điểm tại ngành dệt nhuộm)

1 Báo cáo tổng kết đề tài Tổng hợp giấy 14_05_01_THG_001

2 Báo cáo tổng kết đề tài Tổng hợp số 14_05_01_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề xuất quy định các quy trình, 

phƣơng pháp phù hợp để đánh giá, kiểm định mức độ an toàn của 

chế phẩm sinh học dùng trong xử lý ô nhiễm môi trƣờng ở Việt 

Nam

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo, đề xuất các giải pháp và định hƣớng 

quản lý tính an toàn chế phẩm cũng nhƣ hoàn thiện các sản phẩm 

chế phẩm sinh học nhằm nâng cao hiệu quả trong xử lý nƣớc thải 

(Áp dụng lý thuyết với nƣớc thải trong ngành dệt nhuộm tại Việt 

Nam)

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tính khoa học, hiệu quả thực tiễn của 

việc áp dụng các tiêu chí an toàn sinh học trong quản lý chế phẩm 

sinh học hiện  đang áp dụng trong nƣớc

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia 

trong việc đánh giá, quản lý chế phẩm sinh học

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu những vấn đề tồn tại trong công 

nghệ xử lý nguồn nƣớc thải của một số ngành công nghiệp, trong 

đó có ngành dệt nhuộm Việt Nam.

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu và đánh giá mức độ rủi ro đối với 

con ngƣời và môi trƣờng của chế phẩm sinh học

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, cơ chế, nguy cơ gây hại đến môi 

trƣờng của chế phẩm sinh học tại Việt nam

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, tổng hợp các tiêu chí về đánh giá 

hiệu quả, tính an toàn của chế phẩm sinh học trong và ngoài nƣớc.

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp các phƣơng pháp, quy trình đánh giá, 

xác định tên, hiệu lực của các chủng vi sinh vật trong chế phẩm

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_009
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163 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

671/QĐ-TCMT Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn trong việc xây dựng phƣơng 

pháp đánh giá tính an toàn môi 

trƣờng đối với các chế phẩm sinh 

học trong xử lý chất thải tại Việt 

Nam (thí điểm tại ngành dệt nhuộm)

12 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy 

định pháp luật về chế phẩm sinh học, an toàn sinh học

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_010

13 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan hiện trạng sử dụng chế phẩm sinh 

học trong xử lý môi trƣờng ở các nƣớc trên thế giới

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_011

14 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan hiện trạng sử dụng chế phẩm sinh 

học trong xử lý môi trƣờng tại Việt Nam

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_012

15 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng tên, đặc điểm các chủng vi sinh vật 

gây hại cho con ngƣời và môi trƣờng

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_013

16 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng, đề xuất các tiêu chí phù hợp, nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý tính an toàn của chế phẩm vi sinh vật đối 

với môi trƣờng

Chuyên đề số 14_05_01_CDS_014

164 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

720/QĐ-TCMT Tổ chức Hội nghị Nhóm công tác 

ASEAN về quản lý tài nguyên nƣớc 

năm 2012

1 Kỷ yếu hội nghị Tƣ liệu khác 

(giấy)

14_05_02_BKG_001

2 Kỷ yếu hội nghị Tƣ liệu khác 

(số)

14_05_02_BKS_001

3 Xây dựng báo cáo chuyên đề 1: Sáng kiến ASEAN về quản lý 

nguồn tài nguyên nƣớc

Chuyên đề số 14_05_02_CDS_001

4 Xây dựng báo cáo chuyên đề 2: Các hoạt động hợp tác Việt Nam 

ASEAN trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nƣớc

Chuyên đề số 14_05_02_CDS_002

5 Xây dựng báo cáo chuyên đề 3: Báo cáo về các quyết định của 

ASEAN về các vấn đề về quản lý tài nguyên nƣớc trong những 

năm gần đây

Chuyên đề số 14_05_02_CDS_003

6 Xây dựng báo cáo chuyên đề 4: Các quyết định của các Hội nghị 

ASEAN và Đông Á liên quan đến vấn đề quản lý tài nguyên nƣớc 

(bằng tiếng Anh)

Chuyên đề số 14_05_02_CDS_004

7 Báo cáo các hoạt động của Việt Nam, thực hiện chiến lƣợc ASEAN 

về quản lý tài nguyên nƣớc

Chuyên đề số 14_05_02_CDS_005

8 Kịch bản các hoạt động tổ chức Hội nghị (kịch bản phiên khai mạc 

Hội nghị, kịch bản Hội nghị chính thức, Kịch bản tiệc chiêu đãi, 

Kịch bản hậu cần, lễ tân)

Chuyên đề số 14_05_02_CDS_006
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164 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

720/QĐ-TCMT Tổ chức Hội nghị Nhóm công tác 

ASEAN về quản lý tài nguyên nƣớc 

năm 2012

9 Các bài phát biểu của Việt Nam trình bày tại Hội nghị (bằng tiếng 

Anh)

Chuyên đề số 14_05_02_CDS_007

165 Vụ Tổ chức 

cán bộ

335/QĐ-TCMT Điều tra, xây dựng tiêu chí về môi 

trƣờng vào đánh giá hoạt động của 

từng DN, CQ, đơn vị, gia đình, làng, 

bản, khu phố, tập thể, cá nhân (thực 

hiện CT 29-CT/TW ngày 

21/01/2009 của Ban Bí thƣ về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện NQ 41-

NQ/TW của Bộ CT

1 Báo cáo Tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 14_04_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 14_04_01_THS_001

3 Báo cáo Kết quả điều tra, khảo sát về việc tổ chức các phong trào 

thi đua bảo vệ môi trƣờng và việc lồng ghép nội dung bảo vệ môi 

trƣờng vào các phong trào thi đua trên địa bản các tỉnh khu vực 

phía Bắc

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_001

4 Báo cáo Kết quả điều tra, khảo sát về việc tổ chức các phong trào 

thi đua bảo vệ môi trƣờng và việc lồng ghép nội dung bảo vệ môi 

trƣờng vào các phong trào thi đua trên địa bản các tỉnh khu vực 

phía Trung

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_002

5 Báo cáo Kết quả điều tra, khảo sát về việc tổ chức các phong trào 

thi đua bảo vệ môi trƣờng và việc lồng ghép nội dung bảo vệ môi 

trƣờng vào các phong trào thi đua trên địa bản các tỉnh khu vực 

phía Nam

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_003

6 Báo cáo Kết thúc nhiệm vụ Chuyên đề số 14_04_01_CDS_004

7 Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp áp dụng các tiêu chí 

môi trƣờng vào nội dung phong trào thi đua và xét khen thƣởng của 

các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_005

8 Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp áp dụng các tiêu chí 

môi trƣờng vào nội dung phong trào thi đua và xét khen thƣởng của 

các bộ, ngành, địa phƣơng.

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_006

9 Hiện trạng các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trƣờng đối với các 

giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên và môi 

trƣờng

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_007

182 Sản phẩm giao nộp năm 2014



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

165 Vụ Tổ chức 

cán bộ

335/QĐ-TCMT Điều tra, xây dựng tiêu chí về môi 

trƣờng vào đánh giá hoạt động của 

từng DN, CQ, đơn vị, gia đình, làng, 

bản, khu phố, tập thể, cá nhân (thực 

hiện CT 29-CT/TW ngày 

21/01/2009 của Ban Bí thƣ về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện NQ 41-

NQ/TW của Bộ CT

10 Hiện trạng các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động giáo dục, đào tạo và truyền thông môi trƣờng.

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_008

11 Hiện trạng các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng.

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_009

12 Hiện trạng các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động kiểm soát ô nhiếm, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, 

phục hồi và cải thiện môi trƣờng

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_010

13 Hiện trạng các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_011

14 Hiện trạng các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, công 

nghệ vào bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_012

15 Hiện trạng các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động quản lý và xử lý chất thải

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_013

16 Phân tích, đánh giá về các tiêu chí môi trƣờng trong các quy định 

về xét trao giải thƣởng chính thức của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ 

Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thƣơng

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá về các tiêu chí môi trƣờng trong các quy định 

về xét tặng Huân chƣơng, Huy chƣơng, các danh hiệu vinh dự Nhà 

nƣớc, Giải thƣởng Hồ Chí Minh, giải thƣởng Nhà nƣớc, Kỷ niệm 

chƣơng, Huy hiệu, Bằng khen, Giấy khen

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_015

18 Báo cáo đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua-

Khen thƣởng và các văn bản QPPL có liên quan nhằm đƣa tiêu chí 

môi trƣờng trở thành một trong các tiêu chí đánh giá thi đua và 

bình xét khen thƣởng

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_016

19 Xây dựng bộ tiêu chí môi trƣờng lồng ghép đối với các tổ chức và 

cá nhân trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen 

thƣởng

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_017

20 Tiêu chí môi trƣờng trong các phong trào và hình thức thi đua Chuyên đề số 14_04_01_CDS_018
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

165 Vụ Tổ chức 

cán bộ

335/QĐ-TCMT Điều tra, xây dựng tiêu chí về môi 

trƣờng vào đánh giá hoạt động của 

từng DN, CQ, đơn vị, gia đình, làng, 

bản, khu phố, tập thể, cá nhân (thực 

hiện CT 29-CT/TW ngày 

21/01/2009 của Ban Bí thƣ về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện NQ 41-

NQ/TW của Bộ CT

21 Quy trình áp dụng các tiêu chí môi trƣờng trong lập hồ sơ, thẩm 

định các hình thức khen thƣởng và quyết định phong tặng công 

nhận danh hiệu thi đua

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_019

22 Tiêu chí môi trƣờng trong xét tặng Huân, Huy chƣơng, các danh 

hiệu vinh dự thi đua cảu nhà nƣớc, các giải thƣởng, Huy hiệu, Kỷ 

niệm chƣơng và Bằng khen, giấy khen

Chuyên đề số 14_04_01_CDS_020

Tổng số: 2366 sản phẩm
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