
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

004/QĐ-TCMT Hoạt động của Văn phòng Ban chỉ 

đạo thực hiện Quyết định số 

79/2007/QĐ-TTg

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_17_THG_001

2 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

005/QĐ-TCMT Đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu đến đa dạng sinh học Việt Nam 

và đề xuất giải pháp thích ứng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_18_THG_001

3 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

006/QĐ-TCMT TNMT.04.10: Nghiên cứu thử 

nghiệm khoanh tạo rừng ngập mặn 

bãi bồi vƣờn quốc gia mũi Cà Mau

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_19_THG_001

4 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

022/QĐ-TCMT Tuyên truyền phổ biến pháp luật về  

Luật Đa dạng sinh học và các văn 

bản có liên quan

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_20_THG_001

5 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

023/QĐ-TCMT Đánh giá hiện trạng khai thác, sử 

dụng tài nguyên đa dạng sinh học 

của Việt Nam nhằm xác định nhu 

cầu khai thác và sử dụng tài nguyên 

đa dạng sinh học giai đoạn 2010-

2020

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_21_THG_001

6 Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

024/QĐ-TCMT 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 12_06_22_THG_001

7 1074/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Tổng hợp giấy 12_06_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Tổng hợp số 12_06_04_THS_001

3 Báo cáo xác định căn cứ khoa học và thực tiễn về việc chỉnh sửa 

Nghị định số 109/2003/NĐ-CP của Chính phủ về bảo tồn và phát 

triển bền vững các vùng đất ngập nƣớc

Tƣ liệu khác số 12_06_04_BKS_001

4 Nghiên cứu đề xuất dự thảo Nghị định về bảo tồn và phát triển bền 

vững các vùng đất ngập nƣớc

Tƣ liệu khác số 12_06_04_BKS_002

5 Nghiên cứu đề xuất chỉnh sửa các nội dung về  những quy định 

chung trong Nghị định 109/2003/NĐ-CP

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_001

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA

(Thu nhận năm 2013 các sản phẩm là kết quả đề tài nhiệm vụ thực hiện năm 2012)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm chỉnh sửa Nghị định 

109/2003/NĐ-CP của Chính phủ về 

bảo tồn và khai thác bền vững các 

vùng đất ngập nƣớc

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1 
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7 1074/QĐ-TCMT 6 Nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các nội dung về quy hoạch bảo tồn 

và phát triển bền vững

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_002

7 Nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các nội dung về quản lý nhà nƣớc về 

bảo tồn và phát triển bền vững

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_003

8 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các căn cứ pháp lý xây dựng Nghị 

định 109/2003/NĐ-CP và đề xuất căn cứ chỉnh sửa phù hợp với 

điều kiện thực tế hiện nay

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_004

9 Nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các nội dung về bảo tồn và sử dụng 

khôn khéo đất ngập nƣớc

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_005

10 “Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng các vùng ĐNN và công 

tác quản lý chúng ở Việt Nam hiện nay”

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_006

11 “Nghiên cứu các văn bản pháp lý và phân tích đánh giá xu hƣớng về 

quản lý ĐNN trong khu vực và trên thế giới ”

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_007

12 “Nghiên cứu đánh giá về thực trạng bảo tồn và phát triển bền vững  

ĐNN ở một số nƣớc trong khu vực (Thái Lan, Lào, Campuchia)”

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_008

13 “Nghiên cứu, phân tích, đánh giá việc triển khai Nghị định số 

109/2003/NĐ-CP và tính hiệu lực kể từ khi đƣợc ban hành”

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_009

14 “Phân tích, đánh giá những ƣu điểm và các tồn tại, hạn chế của 

Nghị định số 109/2003/NĐ-CP trong bối cảnh hiện nay ”

Chuyên đề số 12_06_04_CDS_010

8 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_01_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_01_THS_001

9 1418/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_10_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_10_THS_001

3 Báo cáo đề xuất cơ chế đầu tƣ và chính sách hƣởng lợi đối với đối 

tƣợng tham gia dự án

Chuyên đề số 12_06_10_CDS_001

4 Báo cáo đề xuất tiêu chí lựa chọn hộ gia đình hƣởng lợi từ hoạt 

động vƣờn ƣơm

Chuyên đề số 12_06_10_CDS_002

5 Nghiên cứu, đề xuất nội dung kĩ thuật của gói thầu mua sắm ô tô Chuyên đề số 12_06_10_CDS_003

6 Nghiên cứu, đề xuất nội dung kĩ thuật của gói thầu tuyển công ty tƣ 

vấn Quỹ phát triển xã

Chuyên đề số 12_06_10_CDS_004

7 Nghiên cứu đề xuất nội dung kĩ thuật của gói thầu mua xe máy Chuyên đề số 12_06_10_CDS_005

8 Rà soát, đánh giá các quy định của Việt Nam và ADB về quản lý tài 

chính ODA về vốn vay, các định mức chi tiêu

Chuyên đề số 12_06_10_CDS_006

9 Rà soát, đánh giá các cơ chế quản lý tài chính, định mức chi tiêu 

đặc thù của các tỉnh tham gia dự án

Chuyên đề số 12_06_10_CDS_007

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm chỉnh sửa Nghị định 

109/2003/NĐ-CP của Chính phủ về 

bảo tồn và khai thác bền vững các 

vùng đất ngập nƣớc

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng 

sinh học quốc gia

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

1175/QĐ-

BTNMT

Đối ứng dự án Hành lang bảo tồn đa 

dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông 

mở rộng giai đoạn 2

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

2 
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9 1418/QĐ-TCMT 10 Đề xuất cơ chế quản lý tài chính và định mức chi tiêu đặc thù cho 

Dự án BCC, trình Bộ Tài chính phê duyệt

Chuyên đề số 12_06_10_CDS_008

11 Rà soát, so sánh các quy định của ADB và Việt Nam về đấu thầu áp 

dụng cho dự án BCC

Chuyên đề số 12_06_10_CDS_009

12 Đề xuất nội dung hài hòa giữa quy định của ADB và Việt Nam về 

đấu thầu

Chuyên đề số 12_06_10_CDS_010

13 Báo cáo đánh giá tình hình năm 2012 tại trung ƣơng và 3 tỉnh: 

Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thuộc dự án BBC

Tƣ liệu khác số 12_06_10_BKS_001

10 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_14_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_14_THS_001

3 Báo cáo khảo sát tổng hợp, phân tích thông tin đánh giá hiện trạng 

công tác quản lý loài ngoại lai và báo cáo khảo sát lựa chọn điểm 

thí điểm diệt trừ loài ngoại lai xâm hại (Tỉnh Ninh Bình)

Chuyên đề số 12_06_14_CDS_001

4 Báo cáo khảo sát tổng hợp, phân tích thông tin đánh giá hiện trạng 

công tác quản lý loài ngoại lai và báo cáo khảo sát lựa chọn điểm 

thí điểm diệt trừ loài ngoại lai xâm hại (Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chuyên đề số 12_06_14_CDS_002

5 Tài liệu dịch Tƣ liệu khác số 12_06_14_BKS_001

11 2209/QĐ-

BTNMT

1 Báo cáo tổng kết năm 2012 Tổng hợp giấy 12_06_03_THG_001

2 Báo cáo tổng kết năm 2012 Tổng hợp số 12_06_03_THS_001

3 Dự thảo quy chế hoạt động của hội đồng an toàn sinh học quốc gia Chuyên đề số 12_06_03_CDS_001

4 Các quy định về trình tự, thủ tục sau phiên họp của hội đồng để Bộ 

tài nguyên và Môi trƣờng cấp, thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh 

học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_002

5 Các quy định về hoàn thiện hồ sơ kèm theo việc thiết kế các biểu 

mẫu cần thiết sau phiên họp của hội đồng để Bộ TN và MT cấp và 

thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_003

6 Phân tích cơ sở kỹ thuật cho việc xây dựng hƣớng dẫn đánh giá rủi 

ro và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen trên khía cạnh: Gây ra 

độc tố, dị ứng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_004

7 Phân tích cơ sở kỹ thuật cho việc xây dựng hƣớng dẫn đánh giá rủi 

ro và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen trên khía cạnh: Sinh 

vật không chủ đích

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_005

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Đối ứng dự án Hành lang bảo tồn đa 

dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông 

mở rộng giai đoạn 2

Ngăn ngừa và quản lý các loài sinh 

vật rừng ngoại lai xâm hại ở rừng 

sản xuất và rừng đƣợc bảo vệ ở khu 

vực Đông Nam Á

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

2175/QĐ-

BTNMT

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

3 
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11 2209/QĐ-

BTNMT

8 Phân tích cơ sở kỹ thuật cho việc xây dựng hƣớng dẫn đánh giá rủi 

ro và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen trên khía cạnh: Khả 

năng trở thành dịch hại hay cỏ dại

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_006

9 Chƣơng trình đào tạo, tập huấn về đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro 

sinh vật biến đổi gen cho các nhà quản lý cấp trung ƣơng và địa 

phƣơng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_007

10 Xây dựng các nội dung cụ thể trong hƣớng dẫn đánh giá rủi ro và 

quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen: Phƣơng pháp tiếp cận trong 

đánh giá rủi ro

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_008

11 Xây dựng các nội dung cụ thể trong hƣớng dẫn đánh giá rủi ro và 

quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen: Tác động đến biện pháp và kỹ 

thuật canh tác, giám sát sau giải phóng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_009

12 Xây dựng chi tiết hóa các nội dung cụ thể trong hƣớng dẫn đánh giá 

rủi ro và quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen: Khả năng phát tán và 

tồn tại, khả năng trôi gen

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_010

13 Xây dựng chi tiết hóa các nội dung cụ thể trong hƣớng dẫn đánh giá 

rủi ro và quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen: Khả năng tác động 

đến sinh vật chủ đích, sinh vật không chủ đích

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_011

14 Xây dựng chi tiết hóa các nội dung cụ thể trong hƣớng dẫn đánh giá 

rủi ro và quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen: Tác động đến quá 

trình sinh địa hóa, tác động đến sức khỏe con ngƣời và vật nuôi

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_012

15 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Trôi gen

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_013

16 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Sinh vật không chủ đích

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_014

17 Xây dựng dự thảo hƣớng dẫn đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro sinh 

vật biến đổi gen

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_015

18 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Phƣơng pháp tiếp cận trong đánh giá rủi ro

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_016

19 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Quy trình cấp phép trong quản lý an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_017

20 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Khả năng cỏ dại hóa

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_018

21 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Sinh vật đích

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_019

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen

4 
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11 2209/QĐ-

BTNMT

22 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Nguy cơ làm thay đổi bất lợi đến hệ sinh thái xung 

quanh(xâm lấn)

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_020

23 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Dị ứng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_021

24 Xây dựng nội dung tập huấn đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Độc tố

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_022

25 Xây dựng nội dung tập huấn quản lý sinh vật biến đổi gen về chủ 

đề: Quản lý khả năng phát tán

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_023

26 Xây dựng nội dung tập huấn quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Quản lý trong khảo nghiệm

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_024

27 Xây dựng nội dung tập huấn quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Quản lý trong nghiên cứu

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_025

28 Xây dựng nội dung tập huấn quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Quản lý tính kháng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_026

29 Xây dựng nội dung tập huấn quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

chủ đề: Quản lý sau giải phóng ra môi trƣờng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_027

30 Xây dựng nội dung tập huấn quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen về 

các chủ đề: Giám định và nhận dạng GMO

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_028

31 Tổng hợp dự thảo thông tƣ hƣớng dẫn cấp, thu hồi chứng nhận an 

toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_029

32 Rà soát, đánh giá nhanh nhằm xác định các điểm điều tra dữ liệu 

nền về đa dạng sinh học và môi trƣờng tại miền Bắc

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_030

33 Rà soát, đánh giá nhanh nhằm xác định các điểm điều tra dữ liệu 

nền về đa dạng sinh học và môi trƣờng tại miền Trung

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_031

34 Rà soát, đánh giá nhanh nhằm xác định các điểm điều tra dữ liệu 

nền về đa dạng sinh học và môi trƣờng tại miền Nam

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_032

35 Đặc điểm sinh học của cây Đậu Tƣơng Chuyên đề số 12_06_03_CDS_033

36 Đặc điểm sinh học của cây Bông Chuyên đề số 12_06_03_CDS_034

37 Đặc điểm sinh học của cây Ngô Chuyên đề số 12_06_03_CDS_035

38 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 đậu tƣơng biến đổi 

gen ở miền Bắc Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_036

39 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 ngô biến đổi gen ở 

miền Bắc Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_037

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen
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40 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 đậu tƣơng biến đổi 

gen ở miền Trung Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_038

41 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 ngô biến đổi gen ở 

miền Trung Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_039

42 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 đậu tƣơng biến đổi 

gen ở miền Nam Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_040

43 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 ngô biến đổi gen ở 

miền Nam Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_041

44 Nghiên cứu, xác định đối tƣợng nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_042

45 Nghiên cứu, phân tích cơ chế thu phí trong quá trình thẩm định hồ 

sơ, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng làm 

cơ sở đề xuất nội dung thu phí, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_043

46 Xây dựng đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an 

toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_044

47 Đề xuất phƣơng án quản lý thu, nộp và sử dụng phí Chuyên đề số 12_06_03_CDS_045

48 Nguyên tắc xác định mức thu phí trong thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_046

49 Nghiên cứu, xác định cơ quan thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_047

50 Phân tích kinh nghiệm quốc tế trong thu phí và lệ phí liên quan đến 

cấp các giấy phép trong linh vực an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_048

51 Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thu phí thẩm 

định, phân tích mối liên hệ với quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_049

52 Xác định các nội dung chi cho hoạt động thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_050

53 Xác định phƣơng án và định mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_051

54 Xây dựng tiêu chí, những nội dung chủ yếu của quá trình thẩm định 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_052

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen
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55 Dự thảo Thông tƣ quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy 

chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen

Tƣ liệu khác số 12_06_03_BKS_001

56 Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh 

học đối với cây trồng biến đổi gen

Tƣ liệu khác số 12_06_03_BKS_002

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

vực canh tác ngô, đậu tƣơng, bông 2012

Tƣ liệu khác số 12_06_03_BKS_003

58 Báo cáo kết quả điều tra, phân tích thành phần sâu, bệnh hại và 

thiên địch tại các khu vực canh tác ngô, đậu tƣơng, bông 2012

Tƣ liệu khác số 12_06_03_BKS_004

59 Chƣơng trình đào tạo, tập huấn về đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro 

sinh vật biến đổi gen

Tƣ liệu khác số 12_06_03_BKS_005

60 Rà soát, phân tích các quy trình cấp phép liên quan của Việt Nam: 

Cấp phép giống cây trồng, cấp phép thuốc trừ sâu, giống vật nuôi, 

quy trình đánh giá tác động môi trƣờng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_053

61 Rà soát các quy trình cấp phép liên quan trên thế giới cảu một số 

quốc gia: Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Australia, Philippines, 

Canada

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_054

62 Xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ kèm theo thiết kế 

các biểu mẫu trong hồ sơ đăng ký cấp giấy, thu hồi chứng nhận an 

toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_055

63 Xây dựng các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý và 

chế độ thông tin, báo cáo của các tổ chức cá nhân sau khi cấp, thu 

hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_056

64 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về hoạt động của Hội đồng An toàn 

sinh học của một số quốc gia trên thế giới: Hoa Kỳ, Philippines, 

Australia, liên minh châu Âu, Canada

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_057

65 Xây dựng các biểu mẫu về quyết định thành lập Hội đồng, bản nhận 

xét, phiếu đánh giá, biên bản phiên họp chính thức của Hội đồng, 

biên bản kiểm phiếu đánh giá Hội đồng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_058

66 Phân tích kinh nghiệm của các nƣớc trong xây dựng hƣớng dẫn 

đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen: Phillipines, Australia, Hoa Kỳ, 

EU, Canada

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_059

67 Rà soát, phân tích quy chế hoạt động của một số hội đồng có liên 

quan ở Việt Nam: hội đồng an toàn sinh học ngành nông nghiệp, 

hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_060

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen
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68 Xây dựng các quy định về tổ chức và hoạt động hỗ trợ thẩm định hồ 

sơ trƣớc phiên họp chính thức của hội đồng; quy định về tổ chức 

họp lại Hội đồng trƣờng hợp hồ sơ không đƣợc thông qua

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_061

69 Xây dựng các quy định về thành phần, trách nhiệm và quyền hạn 

của các thành viên Hội đồng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_062

70 Xây dựng các quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan 

thƣờng trực Hội đồng

Chuyên đề số 12_06_03_CDS_063

12 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_16_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_16_THS_001

13 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_11_THG_001

2 Xây dựng điều khoản tham chiếu cho các vị trí nhân sự dự án Chuyên đề giấy 12_06_11_CDG_001

3 Xây dựng các nội dung quy chế hoạt động của Ban quản lý, Ban chỉ 

đạo dự án, văn phòng dự án

Chuyên đề giấy 12_06_11_CDG_002

4 Cẩm nang quản lý dự án Tƣ liệu khác giấy 12_06_11_BKG_001

5 Các sản phẩm dịch Tƣ liệu khác giấy 12_06_11_BKG_002

6 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_11_THS_001

7 Xây dựng điều khoản tham chiếu cho các vị trí nhân sự dự án Chuyên đề số 12_06_11_CDS_001

8 Xây dựng các nội dung quy chế hoạt động của Ban quản lý, Ban chỉ 

đạo dự án, văn phòng dự án

Chuyên đề số 12_06_11_CDS_002

9 Các sản phẩm dịch Tƣ liệu khác số 12_06_11_BKS_001

14 523/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 2012 Tổng hợp giấy 12_06_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 2012 Tổng hợp số 12_06_02_THS_001

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

pháp luật năm 2012 về công nghệ sinh học và an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_06_02_CDS_001

4 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 2012

Chuyên đề số 12_06_02_CDS_002

5 Bộ cơ sở dữ liệu Chuyên đề số 12_06_02_CDS_003

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Tăng cƣờng năng lực quản lý an 

toàn sinh học đối với sinh vật biến 

đổi gen

Xây dựng chiến lƣợc và kế hoạch 

hành động quốc gia về đa dạng sinh 

học của Việt Nam và lồng ghép bảo 

tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch 

sử dụng đất tại địa phƣơng

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

2224/QĐ-

BTNMT

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

2225/QĐ-

BTNMT

Đối ứng dự án: Tăng cƣờng công tác 

bảo tồn đa dạng sinh học thông qua 

cải cách chính sách và thay đổi thực 

trạng tiêu thụ các loài động vật 

hoang dã ở Việt Nam

Vận hành trung tâm trao đổi thông 

tin an toàn sinh học - Năm 2012

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học
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15 620/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết  nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_06_THG_001

2 Báo cáo tổng kết  nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_06_THS_001

3 Đánh giá thực trạng một số loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã 

xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc nhóm Cá (Chuyên đề 1)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_001

4 Đánh giá thực trạng một số loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã 

xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc nhóm Động vật Không 

xƣơng sống (Chuyên đề 1)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_002

5 Đánh giá thực trạng một số loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã 

xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc nhóm Thực vật

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_003

6 Đánh giá thực trạng một số loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã 

xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc nhóm Chim Thú

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_004

7 Đánh giá thực trạng một số loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã 

xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc nhóm Cá (Chuyên đề 2)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_005

8 Đánh giá thực trạng một số loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã 

xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam thuộc nhóm Động vật KSX 

(Chuyên đề 2)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_006

9 Đề xuất giải pháp kiểm soát sự lan rộng của một số loài ngoại lai có 

nguy cơ xâm hại đã xuất hiện ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_007

10 Đánh giá hiện trạng một số loài ngoại lai xâm hại đã biết tại Việt 

Nam và đề xuất các ƣu tiên trong quản lý các loài ngoại lai xâm hại 

đã biết Nhóm Động vật không xƣơng sống

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_008

11 Đánh giá hiện trạng một số loài ngoại lai xâm hại đã biết tại Việt 

Nam và đề xuất các ƣu tiên trong quản lý các loài ngoại lai xâm hại 

đã biết Nhóm Cá

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_009

12 Đánh giá hiện trạng một số loài ngoại lai xâm hại đã biết tại Việt 

Nam và đề xuất các ƣu tiên trong quản lý các loài ngoại lai xâm hại 

đã biết Nhóm Chim thú

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_010

13 Đánh giá hiện trạng một số loài ngoại lai xâm hại đã biết tại Việt 

Nam và đề xuất các ƣu tiên trong quản lý các loài ngoại lai xâm hại 

đã biết Nhóm Lƣỡng cƣ – Bò sát

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_011

14 Đánh giá hiện trạng một số loài ngoại lai xâm hại đã biết tại Việt 

Nam và đề xuất các ƣu tiên trong quản lý các loài ngoại lai xâm hại 

đã biết Nhóm Vi sinh vật

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_012

15 Đánh giá hiện trạng một số loài ngoại lai xâm hại đã biết tại Việt 

Nam và đề xuất các ƣu tiên trong quản lý các loài ngoại lai xâm hại 

đã biết Nhóm Nhóm Thực vật

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_013

Điều tra thống kê sinh vật ngoại lai 

xâm hại và có nguy cơ xâm hại tại 

Việt Nam

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học
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15 620/QĐ-TCMT 16 Đánh giá hiện trạng quản lý một số loài ngoại lai xâm hại đã biết 

(CÂY MAI DƢƠNG Mimosa pigra L) và hiệu quả của các biện 

pháp quản lý áp dụng hiện nay (Chuyên đề 1: Biện pháp thủ công 

cơ giới trong diệt trừ cây Mai dƣơng)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_014

17 Đánh giá hiện trạng quản lý một số loài ngoại lai xâm hại đã biết 

(CÂY MAI DƢƠNG Mimosa pigra L) và hiệu quả của các biện 

pháp quản lý áp dụng hiện nay (Chuyên đề 2: Biện pháp sử dụng 

chất hóa học trong diệt trừ cây Mai dƣơng)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_015

18 Tổng hợp, phân tích và đánh giá các đặc tính sinh học của loài Bọ 

cánh cứng hại Lá Dừa Brontispa longissima Gestro

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_016

19 Tổng hợp, phân tích và đánh giá các đặc tính sinh học của loài cây  

Mai Dƣơng Mimosa pigra L

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá hệ sinh thái, khu vực phân bố của một loài ngoại 

lai xâm hại Loài Bọ cánh cứng Lá Dừa  Brontispa longissima Gestro

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá hệ sinh thái, khu vực phân bố của một loài ngoại 

lai xâm hại Loài cây Mai Dƣơng Mimosa pigra L

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_019

22 Đề xuất hƣớng dẫn quy trình kiểm soát và diệt trừ Loài Bọ cánh 

cứng Lá Dừa  Brontispa longissima Gestro

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_020

23 Đề xuất hƣớng dẫn quy trình kiểm soát và diệt trừ Loài cây Mai 

Dƣơng Mimosa pigra L

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_021

24 Cập nhật, phân tích, đánh giá danh mục những loài ngoại lai đƣợc 

nuôi trồng trên diện rộng tại Việt Nam và đánh giá quy mô phát 

triển những loài này thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_022

25 Cập nhật, phân tích, đánh giá danh mục những loài ngoại lai đƣợc 

nuôi trồng trên diện rộng tại Việt Nam và đánh giá quy mô phát 

triển những loài này thuộc lĩnh vực thủy sản

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_023

26 Cập nhật, phân tích, đánh giá danh mục những loài ngoại lai đƣợc 

nuôi trồng trên diện rộng tại Việt Nam và đánh giá quy mô phát 

triển những loài này thuộc lĩnh Nông nghiệp

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_024

27 Đánh giá tình hình khảo nghiệm/đánh giá tác động các loài ngoại lai 

đƣợc trồng tại Việt Nam thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_025

28 Đánh giá tình hình khảo nghiệm/đánh giá tác động các loài ngoại lai 

đƣợc trồng tại Việt Nam thuộc lĩnh Nông nghiệp

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_026

29 Đánh giá tình hình khảo nghiệm/đánh giá tác động các loài ngoại lai 

đƣợc trồng tại Việt Nam thuộc lĩnh vực thủy sản

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_027

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Điều tra thống kê sinh vật ngoại lai 

xâm hại và có nguy cơ xâm hại tại 

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

15 620/QĐ-TCMT 30 Nghiên cứu, rà soát, thống kê các văn bản pháp luật liên quan đến 

nuôi trồng sinh vật ngoại lai tại các Bộ, ngành về khảo nghiệm

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_028

31 Nghiên cứu, rà soát, thống kê các văn bản pháp luật liên quan đến 

nuôi trồng, khảo nghiệm sinh vật ngoại lai tại các Bộ, ngành và 

đánh giá tác động của loài ngoại lai trong nuôi trồng (chuyên đề 1)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_029

32 Xây dựng phạm vi, quan điểm, đối tƣợng áp dụng và khung Dự thảo 

Thông tƣ liên tịch

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_030

33 Đề xuất nội dung, quy trình cấp phép nuôi trồng các sinh vật ngoại 

lai của các Bộ, ngành và địa phƣơng

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_031

34 Đề xuất nội dung Quy trình khảo nghiệm các sinh vật ngoại lai của 

các Bộ ngành và địa phƣơng

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_032

35 Dự thảo Thông tƣ liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng với 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về khảo nghiệm và cấp 

phép nuôi trồng, phát triển sinh vật ngoại lai

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_033

36 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tƣ liệu khác số 12_06_06_BKS_001

37 Phân tích tổng hợp thông tin các phiếu điều tra và hồ sơ các nhóm 

loài

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_034

38 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hồ sơ và xây dựng 

mẫu hồ sơ thông tin về các loài ngoại lai xâm hại

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_035

39 Nghiên cứu xây dựng  nội dung những vẫn đề khoa học về sinh vật 

ngoại lai và quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_036

40 Giới thiệu một số loài sinh vật ngoại lai xâm hại đã biết ở Việt Nam Chuyên đề số 12_06_06_CDS_037

41 Lập hồ sơ các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại nhóm 

Vi sinh vật (5 loài)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_038

42 Lập hồ sơ các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại nhóm 

Động vật không xƣơng sống (30loài, 3 chuyên đề)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_039

43 Lập hồ sơ các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại nhóm 

Cá (16 loài, 2 chuyên đề)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_040

44 Lập hồ sơ các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại nhóm 

Lƣỡng Cƣ - Bò Sát (6 loài)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_041

45 Lập hồ sơ các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại nhóm 

Chim Thú  (6 loài)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_042

46 Lập hồ sơ các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại nhóm 

Thực vật  (39 loài, 4 Chuyên đề)

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_043

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Điều tra thống kê sinh vật ngoại lai 

xâm hại và có nguy cơ xâm hại tại 

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

15 620/QĐ-TCMT 47 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: Phƣơng pháp 

nhận dạng, đặc điểm sinh thái, kinh nghiệm phòng ngừa, kiểm soát 

thuộc nhóm Vi sinh vật

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_044

48 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: Phƣơng pháp 

nhận dạng, đặc điểm sinh thái, kinh nghiệm phòng ngừa, kiểm soát 

thuộc nhóm Động vật Không xƣơng sống

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_045

49 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: Phƣơng pháp 

nhận dạng, đặc điểm sinh thái, kinh nghiệm phòng ngừa, kiểm soát 

thuộc nhóm Cá

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_046

50 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: Phƣơng pháp 

nhận dạng, đặc điểm sinh thái, kinh nghiệm phòng ngừa, kiểm soát 

thuộc nhóm Bò sát - Lƣỡng Cƣ

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_047

51 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: Phƣơng pháp 

nhận dạng, đặc điểm sinh thái, kinh nghiệm phòng ngừa, kiểm soát 

thuộc nhóm Chim Thú

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_048

52 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: Phƣơng pháp 

nhận dạng, đặc điểm sinh thái, kinh nghiệm phòng ngừa, kiểm soát 

thuộc nhóm Thực vật

Chuyên đề số 12_06_06_CDS_049

53 Sản phẩm dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Tƣ liệu khác số 12_06_06_BKS_002

54 Hồ sơ các loài ngoại lai xâm hại Chuyên đề số 12_06_06_CDS_050

16 627/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_09_THG_001

2 Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo tồn đa 

dạng sinh học

Tƣ liệu khác giấy 12_06_09_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_09_THS_001

4 Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo tồn đa 

dạng sinh học

Tƣ liệu khác số 12_06_09_BKS_001

17 628/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_06_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_06_05_THS_001

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

khoa học đã và đang diễn ra tại VQG Côn Đảo

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_001

4 Dịch hồ sơ đề cử VQG Côn Đảo trở thành khu Ramsar Chuyên đề số 12_06_05_CDS_002

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

văn tại VQG Côn Đảo

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá hệ động vật VQG Côn Đảo Chuyên đề số 12_06_05_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá điều kiện kinh tế, xã hội, phát triển du lịch sinh 

thái VQG Côn Đảo

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá hệ thực vật VQG Côn Đảo Chuyên đề số 12_06_05_CDS_006

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Điều tra thống kê sinh vật ngoại lai 

xâm hại và có nguy cơ xâm hại tại 

Việt Nam

Hoạt động nghiệp vụ kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật về bảo tồn đa 

dạng sinh học (Năm 2012)

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

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

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

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

17 628/QĐ-TCMT 9 Hoàn thiện hồ sơ đề cử VQG Côn Đảo trở thành khu Ramsar Chuyên đề số 12_06_05_CDS_007

10 Xây dựng hồ Sơ Ramsar Côn Đảo (chuyên đề dự thảo hồ sơ Ramsar 

Côn Đảo)

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng với tiêu chí 8 để thành 

lập khu Ramsar

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng với tiêu chí 7 để thành 

lập khu Ramsar

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng với tiêu chí 9 để thành 

lập khu Ramsar

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, nhu cầu tăng cƣờng năng lực 

quản lý VQG Côn Đảo

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_012

15 Xây dựng thuyết minh hồ sơ trình Thủ tƣớng Chính phủ Chuyên đề số 12_06_05_CDS_013

16 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng VQG Côn Đảo theo tiêu 

chí 1

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng VQG Côn Đảo theo tiêu 

chí 2

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_015

18 Báo cáo phân tích, đánh giá các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 

tác động tới Vƣờn quốc gia Côn Đảo

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng VQG Côn Đảo theo tiêu 

chí 3

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng VQG Côn Đảo theo tiêu 

chí 4

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng VQG Côn Đảo theo tiêu 

chí 5

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_019

22 Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng VQG Côn Đảo theo tiêu 

chí 6

Chuyên đề số 12_06_05_CDS_020

23 Xây dựng bản đồ hiện trạng của VQG Côn Đảo,4 lớp: lớp địa hình, 

thảm thực vật, sử dụng đất, đƣờng giao thông theo tiêu chuẩn của 

Công ƣớc Ramsar, tỉ lệ 1/25000

Bản đồ số 12_06_05_BDS_001

18 813/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_12_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_12_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: " Báo cáo Cuộc họp Nhóm tƣ vấn khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ lần thứ 16 (SBSTTA-16)"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: "Báo cáo rà soát tình hình thực hiện Công ƣớc 

và cuộc họp nhóm lần thứ 4"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: "Báo cáo chuẩn bị cuộc họp COP11" Chuyên đề số 12_06_12_CDS_003

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Hoạt động điều phối thực hiện các 

Công ƣớc Đa dạng sinh học, Công 

ƣớc Ramsar, Nghị định thƣ 

Catabena về an toàn sinh học và 

Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

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

18 813/QĐ-TCMT 6 Báo cáo chuyên đề: "Báo cáo kết quả COP11 và định hƣớng hoạt 

động"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: "Tổng hợp nội dung một số dự thảo Nghị quyết 

thảo luận tại COP 11 "

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: "Tài liệu chuẩn bị cho Đoàn Việt Nam tham dự 

COP 11 Công ƣớc Ramsar"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: "Xây dựng báo cáo kết quả cuộc họp COP11  

của Công ƣớc Ramsar"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu quan điểm của các bên liên quan 

về các tác động kinh tế xã hội của sinh vật biến đổi gen và đề xuất 

quan điểm của Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu quan điểm của các bên liên quan 

về vấn đề đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro của sinh vật biến đổi gen 

và đề xuất quan điểm của Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_009

12 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu nội dung tăng cƣờng năng lực 

thực hiện Nghị định thƣ Cartagena về an toàn sinh học và đề xuất 

quan điểm của Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_010

13 Báo cáo chuyên đề: Nội dung họp Ban quản trị ACB (1) Chuyên đề số 12_06_12_CDS_011

14 Báo cáo chuyên đề: Nội dung họp Ban quản trị ACB (2) Chuyên đề số 12_06_12_CDS_012

15 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, đề xuất hợp tác với ACB về xem 

xét tác động của biến đổi khí hậu đến khu bảo tồn biển

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_013

16 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, đề xuất hợp tác với ACB về lập 

kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_014

17 Báo cáo chuyên đề: "Xây dựng quy chế HTQT và quản lý dự án 

nhỏ về đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_12_CDS_015

19 977/QĐ-TCMT 1 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 2001

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_001

2 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 12_06_13_CDS_002

3 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 (WTO)

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_003

Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Hoạt động điều phối thực hiện các 

Công ƣớc Đa dạng sinh học, Công 

ƣớc Ramsar, Nghị định thƣ 

Catabena về an toàn sinh học và 

Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN

14 



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

19 977/QĐ-TCMT 4 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 về sở hữu trí tuệ (WIPO)

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_004

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

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

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_005

6 Phân tích và đánh giá hệ thống luật pháp, 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 12_06_13_CDS_006

7 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 12_06_13_CDS_007

8 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 12_06_13_CDS_008

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

cơ chế tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_009

10 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

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_010

11 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 12_06_13_CDS_011

12 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 12_06_13_CDS_012

13 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 

hợp có thể áp dụng đƣợc tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_013

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam
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19 977/QĐ-TCMT 14 Phân tích và đánh giá và hƣớng dẫn xây dựng các điều khoản đồng 

thuận khi thỏa thuận

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_014

15 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 12_06_13_CDS_015

16 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 12_06_13_CDS_016

17 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 12_06_13_CDS_017

18 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 12_06_13_CDS_018

19 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 12_06_13_CDS_019

20 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 12_06_13_CDS_020

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

và chia sẻ lợi ích 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 12_06_13_CDS_021

22 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

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_022

23 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 Tài 

nguyên và Môi trƣờng

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_023

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam
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19 977/QĐ-TCMT 24 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 12_06_13_CDS_024

25 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 12_06_13_CDS_025

26 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 12_06_13_CDS_026

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

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

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_027

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

Việt Nam: Tại các nông trại, vƣờn hộ gia đình

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_028

29 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 12_06_13_CDS_029

30 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 12_06_13_CDS_030

31 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 12_06_13_CDS_031

32 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 thủy sản

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_032

33 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 khai thác cây thuốc

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_033

34 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 12_06_13_CDS_034

35 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 12_06_13_CDS_035

36 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, 

pháp luật

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_036

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam
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19 977/QĐ-TCMT 37 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 12_06_13_CDS_037

38 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 12_06_13_CDS_038

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

và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_039

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

trung ƣơng, địa phƣơng

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_040

41 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: Cán bộ quản lý 

tại Trung ƣơng, địa phƣơng

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_041

42 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 12_06_13_CDS_042

43 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: Cán bộ tại các 

Vƣờn quốc gia, khu bảo tồn

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_043

44 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 12_06_13_CDS_044

45 Phân tích, đánh giá năng lực thực hiện của nhóm: Cộng đồng dân cƣ Chuyên đề số 12_06_13_CDS_045

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

khai thác sử dụng tài nguyên di truyền

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_046

47 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 12_06_13_CDS_047

48 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 12_06_13_CDS_048

49 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 12_06_13_CDS_049

50 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 12_06_13_CDS_050

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam
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19 977/QĐ-TCMT 51 Đánh giá tác động của Nghị định thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn gen 

và chia sẻ lợi ích làm cơ sở xem xét phê duyệt tại Việt Nam

Tƣ liệu khác số 12_06_13_BKS_001

52 Đề xuất nội dung quản lý về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

tại Việt Nam

Tƣ liệu khác số 12_06_13_BKS_002

53 Phân tích và đánh giá nội dung về cơ chế chia sẻ lợi ích đa phƣơng 

toàn cầu trong khuôn khổ NDT Nagoya

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_051

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

tuân thủ những điều khoản đồng thuận trong khuôn khổ NDT 

Nagoya

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_052

55 Phân tích và đánh giá nội dung về nâng cao nhận thức, tăng cƣờng 

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

Nagoya

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_053

56 Phân tích và đánh giá các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Nghị định 

thƣ Nagoya đối với quốc gia tham gia

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_054

57 Phân tích và đánh giá sự phù hợp giữa những quy định của Nghị 

định thƣ Nagoya và quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_055

58 Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về Kinh tế - Xã hội

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_056

59 Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quản lý

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_057

60 Đánh giá khả năng tuân thủ, thực thi các nguyên tắc của Nghị định 

thƣ Nagoya

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_058

61 Phân tích và đề xuất lộ trình thực hiện Nghị định thƣ Nagoya về 

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

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_059

62 Phân tích bối cảnh trong nƣớc và quốc tế về vấn đề tiếp cận nguồn 

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

phủ phê duyệt Nghị định thƣ Nagoya của Việt Nam

Chuyên đề số 12_06_13_CDS_060

63 Phân tích và 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 12_06_13_CDS_061

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam
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19 977/QĐ-TCMT 64 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

Tƣ liệu khác số 12_06_13_BKS_003

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

ích từ việc sử dụng nguồn gen tỏng khuôn khổ NDT NAGOYA

Tƣ liệu khác số 12_06_13_BKS_004

66 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 NDT 

NAGOYA

Tƣ liệu khác số 12_06_13_BKS_005

20 985/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_08_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_08_THS_001

3 Dịch các tài liệu/báo cáo của dự án từ tiếng Anh sang tiếng Việt: Đề 

án xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho vƣờn quốc gia Bái Tử 

Long

Tƣ liệu khác số 12_06_08_BKS_001

4 Dịch các tài liệu/báo cáo của dự án từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 

Nội dung đề xuất hoạt động "Xây dựng cơ chế tài chính bền vững 

cho vƣờn quốc gia Bidoup - Núi Bà"

Tƣ liệu khác số 12_06_08_BKS_002

5 Dịch các tài liệu/báo cáo của dự án từ tiếng Anh sang tiếng Việt: Đề 

xuất hoạt động xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho vƣờn quốc 

gia Cát Bà

Tƣ liệu khác số 12_06_08_BKS_003

6 Dịch các tài liệu/báo cáo của dự án từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 

Nội dung đề xuất hoạt động "Xây dựng cơ chế tài chính bền vũng 

cho vƣờn quốc gia Xuân Thủy"

Tƣ liệu khác số 12_06_08_BKS_004

7 Dịch các tài liệu/báo cáo của dự án từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 

Dự thảo thông tƣ liên tịch: Hƣớng dẫn xác định các hệ sinh thái tự 

nhiên quan trọng

Tƣ liệu khác số 12_06_08_BKS_005

8 Dịch các tài liệu/báo cáo của dự án từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 

Dự thảo hƣớng dẫn quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp 

tỉnh,thành phố trực thuộc trung ƣơng

Tƣ liệu khác số 12_06_08_BKS_006

9 Dịch kế hoạch năm 2012 - điều chỉnh VI 6.1 Tƣ liệu khác số 12_06_08_BKS_007

10 Dịch kế hoạch năm 2012 -  VI 6.1 Tƣ liệu khác số 12_06_08_BKS_008

21 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_06_15_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_06_15_THS_001

3 Phân tích điều kiện kinh tế xã hội tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Chuyên đề số 12_06_15_CDS_001

4 Thành phần, hiện trạng, phân bố thực vật tại khu dự trữ sinh quyển 

Cần Giờ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_002

Nghiên cứu, điều tra, đánh giá đa 

dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển 

Cần Giờ

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.09/HĐ

KHCN

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

Đánh giá khả năng tham gia Nghị 

định thƣ Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích và đánh giá 

nhu cầu tăng cƣờng năng lực về tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại 

Việt Nam

Đối ứng dự án Khắc phục trở ngại 

nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản lý 

các khu bảo tồn ở Việt Nam (Năm 

2012)
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21 5 Thành phần, hiện trạng và phân bố động, thực vật nổi khu vực 

nghiên cứu

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_003

6 Thành phần, hiện trạng và phân bố động vật đáy tại khu dự trữ sinh 

quyển Cần Giờ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_004

7 Thành phần, hiện trạng và phân bố nhóm giáp xác tại khu dự trữ 

sinh quyển Cần Giờ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_005

8 Thành phần về đa dạng sinh học côn trùng ở khu dự trữ sinh quyển 

rừng ngập mặn Cần Giờ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_006

9 Thành phần loài cá tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Chuyên đề số 12_06_15_CDS_007

10 Thành phần loài lƣỡng cƣ tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Chuyên đề số 12_06_15_CDS_008

11 Thành phần loài bò sát tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Chuyên đề số 12_06_15_CDS_009

12 Thành phần loài chim tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Chuyên đề số 12_06_15_CDS_010

13 Thành phần loài thú tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Chuyên đề số 12_06_15_CDS_011

14 Đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng khu dự trữ sinh 

quyển Cần Giờ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_012

15 Đánh giá vai trò của đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển 

Cần Giờ đến cộng đồng dân cƣ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_013

16 Các sinh cảnh có trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần 

Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_014

17 Xác định các mối đe dọa đến đa dạng sinh học khu dự trữ sinh 

quyển Cần Giờ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_015

18 Quy trình hƣớng dẫn điều tra và khảo sát khu hệ thực vật khu vực 

nghiên cứu

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_016

19 Quy trình hƣớng dẫn điều tra và khảo sát khu hệ động vật khu vực 

nghiên cứu

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_017

20 Quy trình hƣớng dẫn điều tra và khảo sát hệ sinh thái khu dự trữ 

sinh quyển Cần Giờ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_018

21 Xác định danh mục các loài sinh cảnh/ Hệ sinh thái ƣu tiên cần bảo 

tồn trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 và dự báo xu thế biến 

động đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_019

22 Đề xuất các giải pháp tăng cƣờng công tác bảo tồn và quản lý đa 

dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ giai đoạn 2013-

2015

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_020

23 Danh mục các loài động, thực vật ƣu tiên cần bảo tồn trong giai 

đoạn từ nay đến năm 2015

Chuyên đề số 12_06_15_CDS_021

TNMT.04.09/HĐ

KHCN

Nghiên cứu, điều tra, đánh giá đa 

dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển 

Cần Giờ

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học
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21 24 Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 

2012_Mảnh 1

Bản đồ số 12_06_15_BDS_001

25 Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 

2012_Mảnh 2

Bản đồ số 12_06_15_BDS_002

26 Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 

2012_Mảnh 3

Bản đồ số 12_06_15_BDS_003

27 Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 

2012_Mảnh 4

Bản đồ số 12_06_15_BDS_004

28 Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 

2012_Tổng hợp

Bản đồ số 12_06_15_BDS_005

29 Sơ đồ khảo sát đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Bản đồ số 12_06_15_BDS_006

22 1 Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030

Tƣ liệu khác giấy 12_06_07_BKG_001

2 Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030

Tƣ liệu khác số 12_06_07_BKS_001

3 Báo cáo "Xây dựng cơ sở lý luận của việc đề xuất chiến lƣợc bảo 

tồn đa dạng sinh học"

Tƣ liệu khác số 12_06_07_BKS_002

4 Báo cáo "Nghiên cứu, thống kê, tổng hợp thông tin nhằm đánh giá 

hiện trạng, xu hƣớng biến đổi các thành phần đa dạng sinh học, tình 

hình quản lý đa dạng sinh học và các kế hoạch/chƣơng trình dự án 

bảo tồn đa dạng sinh học của các tỉnh, địa phƣơng trong cả nƣớc"

Tƣ liệu khác số 12_06_07_BKS_003

5 Báo cáo “Tổng hợp phân tích số liệu điều tra cho các đối tƣợng bộ, 

ngành và địa phƣơng”

Tƣ liệu khác số 12_06_07_BKS_004

6 Báo cáo “Tổng hợp phân tích số liệu điều tra cho các đối tƣợng 

viện, trƣờng và tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài”

Tƣ liệu khác số 12_06_07_BKS_005

7 Báo cáo tổng hợp tài liệu quốc tế: Nghiên cứu bối cảnh, yêu cầu và 

kinh nghiệm quốc tế nhằm xây dựng luận cứ cho đề xuất chiến lƣợc 

quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020

Tƣ liệu khác số 12_06_07_BKS_006

8 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các hệ sinh 

thái:  tập trung vào hệ thống các khu bảo tồn rừng đặc dụng, biển và 

đất ngập nƣớc: 2) đề xuất ƣu tiên theo hƣớng sử dụng hiệu quả 

nguồn lực cho bảo tồn đa dạng sinh học”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_001

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.09/HĐ

KHCN

Nghiên cứu, điều tra, đánh giá đa 

dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển 

Cần Giờ

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.13/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc 

bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 

2020 phù hợp với định hƣớng phát 

triển bền vững của Việt Nam
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22 9 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu, đánh giá, phân tích hiện trạng và 

dự báo xu hƣớng biến đổi của các loài sinh vật, đặc biệt là các loài 

nguy cấp, quý hiếm, đƣợc ƣu tiên bảo vệ (động vật, thực vật rừng, 

thủy sinh vật, các loài khác)”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_002

10 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu, đánh giá, phân tích hiện trạng và 

dự báo xu hƣớng sử dụng và phát triển tài nguyên di truyền”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_003

11 Báo cáo chuyên đề: “Phân tích, đánh giá tình hình quản lý đa dạng 

sinh học tại các khu bảo tồn: khu bảo tồn rừng đặc dụng, biển và đất 

ngập nƣớc”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_004

12 Báo cáo chuyên đề: “Rà soát, phân tích, đánh giá hệ thống quản lý 

lƣu giữ và bảo tồn nguồn gen”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_005

13 Báo cáo chuyên đề: “Tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện các kế 

hoạch, chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hành 

động về đa dạng sinh học và của các tỉnh khu vực miền Bắc: Đông 

Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_006

14 Báo cáo chuyên đề: “Rà soát các dự án về bảo tồn đa dạng sinh học 

từ nguồn ngân sách nhà nƣớc và nguồn tài trợ ODA”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_007

15 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu các nguyên nhân trực tiếp gây suy 

giảm đa dạng sinh học: Khai thác trái phép và quá mức tài nguyên 

sinh vật; mất môi trƣờng sống; phân cắt và suy thoái do chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất; ô nhiễm môi trƣờng; sự du nhập các giống 

mới và các loài sinh vật ngoại lai; biến đổi khí hậu...”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_008

16 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu các nguyên nhân sâu xa gây suy 

giảm đa dạng sinh học: Tăng trƣởng dân số và tăng về nhu cầu; 

nhấn mạnh vào phát triển kinh tế; Chiến lƣợc tăng trƣởng dựa vào 

xuất khẩu,...”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_009

17 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu các áp lực/nguyên nhân khác gây 

suy giảm đa dạng sinh học: Sự tham gia của các bên liên quan, nhận 

thức, giáo dục đào tạo...”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_010

18 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu các cơ hội hội nhập quốc tế và các 

công ƣớc để vận dụng, hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

quốc gia giai đoạn 2011-2020 (công ƣớc đa dạng sinh học)”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_011

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.13/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc 

bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 

2020 phù hợp với định hƣớng phát 

triển bền vững của Việt Nam

23 
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22 19 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu các cơ hội hội nhập quốc tế và các 

công ƣớc để vận dụng, hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

quốc gia giai đoạn 2011-2020 (công ƣớc Ramsar, cities, nghị định 

thƣ cartagena)”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_012

20 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu các cơ hội hội nhập quốc tế và các 

công ƣớc để vận dụng, hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

quốc gia giai đoạn 2011-2020"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_013

21 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu cách tiếp cận mới của quốc tế để 

tăng hiệu quả cho công tác bảo tồn áp dụng tại Việt Nam”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_014

22 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm quốc tế về 

các cơ chế tài chính mới:

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_015

23 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm quốc tế về 

các phƣơng pháp tăng cƣờng năng lực quản lý tài nguyên thông qua 

củng cố hệ thống thông tin và dữ liệu”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_016

24 Báo cáo chuyên đề: “Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm quốc tế về 

các phƣơng pháp tăng cƣờng năng lực quản lý tài nguyên thông qua 

lồng ghép vào quy hoạch/kế hoạch quản lý và đào tạo”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_017

25 Báo cáo chuyên đề: “Phân tích mối liên hệ giữa bảo tồn đa dạng 

sinh học với biến đổi khí hậu và đề xuất chiến lƣợc thích ứng cho 

Việt Nam trong vấn đề bảo tồn hệ sinh thái, loài sinh vật và nguồn 

gen”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_018

26 Báo cáo chuyên đề: “Báo cáo khảo sát và đề xuất khả năng lồng 

ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào Chiến lƣợc phát triển của 

tỉnh/địa phƣơng”

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_019

27 Báo cáo chuyên đề: Phân tích hệ thống quan trắc môi trƣờng, 

nghiên cứu khả năng lồng ghép quan trắc và lập báo cáo đa dạng 

sinh học

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_020

28 Báo cáo chuyên đề: Thống kê, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch, chƣơng trình, dự án về: (1) bảo tồn hệ sinh thái (rừng, biển, 

đất ngập nƣớc), (2) bảo tồn loài, (3) bảo tồn nguồn gen

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_021

29 Báo cáo chuyên đề: "Thống kê, phân tích, đánh giá việc thực hiện 

kế hoạch, chƣơng trình, dự án về: Dự án về phát triển chính sách và 

xây dựng năng lực về đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_022

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.13/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc 

bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 

2020 phù hợp với định hƣớng phát 

triển bền vững của Việt Nam

24 
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22 30 Báo cáo chuyên đề: "Phân tích ảnh hƣởng của các kế hoạch chiến 

lƣợc phát triển kinh tế - xã hội tổng thể của Việt Nam và theo các 

ngành, lĩnh vực: (1) giao thông vận tải; (2) văn hóa – du lịch; (3) tài 

nguyên môi trƣờng, nông nghiệp, lâm nghiệp; (4) giáo dục đào tạo; 

(5) tài chính; (6) xây dựng; (7) y tế… tới bảo tồn đa dạng sinh học "

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_023

31 Báo cáo chuyên đề: "Đề xuất khả năng lồng ghép nội dung đa dạng 

sinh học trong các ngành: (1) giao thông vận tải, (2) văn hóa - du 

lịch, (3) tài nguyên môi trƣờng, nông nghiệp, lâm nghiệp, (4) giáo 

dục đào tạo, (5) tài chính, (6) xây dựng, (7) y tế;"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_024

32 Báo cáo chuyên đề: "Tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện các kế 

hoạch, chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch hành động 

về đa dạng sinh học của địa phƣơng khu vực Tây Nguyên"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_025

33 Báo cáo chuyên đề: "Tổng hợp, phân tích tìn hình thực hiện các kế 

hoạch, chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch hành động 

về đa dạng sinh học của địa phƣơng khu vực Đông Nam Bộ và Tây 

Nam Bộ"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_026

34 Báo cáo chuyên đề: "Báo cáo tổng hợp thống kê, tổng hợp thông tin 

về kế hoạch hành động/chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học của các 

tỉnh, địa phƣơng trong cả nƣớc"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_027

35 Báo cáo chuyên đề: "“Đánh giá các trở ngại, thách thức chính về cơ 

chế - chính sách cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 

2011-2015”"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_028

36 Báo cáo chuyên đề: "Đánh giá các trở ngại. thách thức chính về tài 

chính cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2011-2015"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_029

37 Báo cáo chuyên đề: "Đánh giá các trở ngại, thách thức chính về 

nhân lực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2011-

2015"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_030

38 Báo cáo chuyên đề: “Báo cáo tổng thuật tài liệu về các lĩnh vực của 

bảo tồn đa dạng sinh học (loài, nguồn gen, rừng, đất ngập nƣớc, 

biển và ven biển)"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_031

39 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về 

phƣơng thức quản lý và quy hoạch sinh thái phục vụ bảo tồn và khả 

năng áp dụng ở Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_032

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.13/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc 

bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 

2020 phù hợp với định hƣớng phát 

triển bền vững của Việt Nam

25 
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22 40 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về 

sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học và khả năng áp dụng 

ở Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_033

41 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm quốc tế về 

các cơ chế tài chính mới: dịch vụ hệ sinh thái"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_034

42 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm quốc tế về 

các cơ chế tài chính mới: đầu tƣ từ khu vực tƣ nhân và khả năng áp 

dụng ở Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_035

43 Báo cáo chuyên đề: "Phân tích kinh nghiệm quốc tế về cơ chế giám 

sát thực hiện chiến lƣợc đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_036

44 Báo cáo chuyên đề: "Phân tích kinh nghiệm quốc tế về cơ chế báo 

cáo thực hiện Chiến lƣợc đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_037

45 Báo cáo chuyên đề: "Phân tích kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quan 

trắc và dự báo biến đổi đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_038

46 Báo cáo chuyên đề: "Phân tích kinh nghiệm quốc tế về các kỹ thuật 

bảo tồn nội vi và đề xuất khả năng áp dụng trong bảo tồn đa dạng 

sinh học tại Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_039

47 Báo cáo chuyên đề: "Phân tích kinh nghiệm quốc tế về các kỹ thuật 

bảo tồn ngoại vi và đề xuất khả năng áp dụng trong bảo tồn đa dạng 

sinh học tại Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_040

48 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm quốc tế về 

các phƣơng pháp giáo dục và nâng cao nhận thức nhằm lồng ghép 

bảo tồn đa dạng sinh học vào giáo dục đào tạo"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_041

49 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm quốc tế về 

vấn đề tăng cƣờng hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức giáo 

dục; tăng cƣờng công tác truyền thông môi trƣờng"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_042

50 Báo cáo chuyên đề: "Báo cáo tổng hợp nghiên cứu kinh nghiệm 

quốc tế về chiến lƣợc, giải pháp, kỹ thuật bảo tồn đa dạng sinh học, 

và đề xuất khả năng áp dụng ở Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_043

51 Báo cáo chuyên đề: "Nguyên tắc cơ bản và quan điểm xây dựng 

chiến lƣợc"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_044

52 Báo cáo chuyên đề: "Mục tiêu tổng thể và các mục tiêu cụ thể" Chuyên đề số 12_06_07_CDS_045

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.13/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc 

bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 

2020 phù hợp với định hƣớng phát 

triển bền vững của Việt Nam
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22 53 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xây dựng nội dung các hành động 

Chiến lƣợc ƣu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của 

Việt Nam lĩnh vực quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_046

54 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xây dựng nội dung các hành động 

chiến lƣợc ƣu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của 

Việt Nam lĩnh vực: bảo tồn hệ sinh thái"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_047

55 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xây dựng nội dung các hành động 

chiến lƣợc ƣu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của 

Việt Nam lĩnh vực: bảo tồn các loài sinh vật"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_048

56 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xây dựng nội dung các hành động 

chiến lƣợc ƣu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của 

Việt Nam lĩnh vực: bảo tồn tài nguyên di truyền"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_049

57 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xây dựng nội dung các hành động 

chiến lƣợc ƣu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của 

Việt Nam lĩnh vực: hợp tác quốc tế"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_050

58 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xác định các chƣơng trình ƣu tiên 

về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của Việt Nam lĩnh vực: 

quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_051

59 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xác định các chƣơng trình ƣu tiên 

về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của Việt Nam lĩnh vực 

bảo tồn hệ sinh thái"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_052

60 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xác định các chƣơng trình ƣu tiên 

về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của Việt Nam lĩnh vực: 

bảo tồn các loài sinh vật"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_053

61 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xác định các chƣơng trình ƣu tiên 

về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của Việt Nam lĩnh vực 

bảo tồn tài nguyên di truyền"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_054

62 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu xác định các chƣơng trình ƣu tiên 

về bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 của Việt Nam lĩnh vực 

hợp tác quốc tế"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_055

63 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu giải pháp thực hiện, vai trò và 

trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện 

chiến lƣợc đối với nhiệm vụ ƣu tiên quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 

học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_056

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.13/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc 

bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 

2020 phù hợp với định hƣớng phát 

triển bền vững của Việt Nam
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22 64 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu giải pháp thực hiện, vai trò và 

trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện 

chiến lƣợc đối với nhiệm vụ ƣu tiên bảo tồn hệ sinh thái"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_057

65 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu giải pháp thực hiện, vai trò và 

trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện 

chiến lƣợc đối với nhiệm vụ ƣu tiên: bảo tồn các loài sinh vật"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_058

66 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu giải pháp thực hiện, vai trò và 

trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện 

chiến lƣợc đối với nhiệm vụ ƣu tiên: bảo tồn tài nguyên di truyền"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_059

67 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu giải pháp thực hiện, vai trò và 

trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện 

chiến lƣợc đối với nhiệm vụ ƣu tiên: hợp tác quốc tế"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_060

68 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu chế độ báo cáo, giám sát và đánh 

giá tình hình thực hiện Chiến lƣợc"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_061

69 Báo cáo chuyên đề: "Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo Chiến 

lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_062

70 Báo cáo chuyên đề: "Tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện các kế 

hoạch, chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hành 

động về đa dạng sinh học và của các tỉnh khu vực miền Trung: Bắc 

Trung Bộ, Nam Trung Bộ"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_063

71 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các hệ sinh 

thái: tập trung vào hệ thống các khu bảo tồn rừng đặc dụng, biển và 

đất ngập nƣớc: 1) hiện trạng và xu hƣớng phát triển"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_064

72 Báo cáo chuyên đề: "Rà soát, đánh giá, tổng kết hệ thống cơ chế, 

chính sách về quản lý đa dạng sinh học tại Việt Nam: về cơ chế tài 

chính, khung pháp lý, nguồn lực cho bảo tồn đa dạng sinh học, biện 

pháp quản lý"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_065

73 Báo cáo chuyên đề: "Xây dựng cơ sở lý luận phục vụ xây dựng tờ 

trình Chính phủ về sự cần thiết xây dựng Chiến lƣợc bảo tồn đa 

dạng sinh học "

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_066

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.13/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc 

bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 

2020 phù hợp với định hƣớng phát 

triển bền vững của Việt Nam
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22 74 Báo cáo chuyên đề: "Rà soát, thống kê, đánh giá các chỉ tiêu, chỉ số 

có liên quan về đa dạng sinh hịc trong các chính sách, chiến lƣợc, 

kế hoạch chƣơng trình cấp quốc gia, cấp ngành theo 4 nhóm chỉ số: 

(1) về bảo tồn các thành phần của đa dạng sinh học, (2) về sử dụng 

bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, (3) về chia sẻ công bằng lợi 

ích nguồn gen, (4) về năng lực bảo tồn đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_067

75 Báo cáo chuyên đề: "Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích thực tế tại 

Việt Nam, và đề xuất xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả bảo tồn 

đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_068

76 Báo cáo chuyên đề: "Xây dựng bộ chỉ số theo các nhóm và nghiên 

cứu, đề xuất phƣơng án tổ chức đánh giá, cơ chế theo dõi thực hiện 

các chỉ số đánh giá hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại 

Việt Nam"

Chuyên đề số 12_06_07_CDS_069

77 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài Tổng hợp số 12_06_07_THS_001

78 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài Tổng hợp giấy 12_06_07_THG_001

23 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

007/QĐ-TCMT Chƣơng trình “Điều tra, đánh giá 

mức độ ô nhiễm xuyên biên giới đối 

với hệ thống sông Hồng và sông Mê 

Kông”

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_18_THG_001

24 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

008/QĐ-TCMT 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 kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_19_THG_001

25 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

009/QĐ-TCMT Đánh giá hiện trạng sản xuất, sử 

dụng và xây dựng các quy định xác 

định tiêu chí bao bì thân thiện với 

môi trƣờng nhằm hƣớng dẫn thi 

hành một số Điều của Luật Thuế 

Bảo vệ môi trƣờng; Hƣớng dẫn, phổ 

biến các quy định sau khi ban hành.

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_20_THG_001

26 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

010/QĐ-TCMT Kiểm tra tình hình bảo vệ môi 

trƣờng trong nhập khẩu phế liệu

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_21_THG_001

Cục Bảo tồn 

đa dạng sinh 

học

TNMT.04.13/HĐ

KHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây dựng chiến lƣợc 

bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 

2020 phù hợp với định hƣớng phát 

triển bền vững của Việt Nam
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27 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

011/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc, đất, không khí, phát thải hoá 

chất và làng nghề. Kiểm tra việc 

thực hiện quan trắc môi trƣờng quốc 

gia và địa phƣơng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_22_THG_001

28 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

012/QĐ-TCMT Đối ứng dự án "Quản lý PCB tại 

Việt Nam"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_23_THG_001

29 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

013/QĐ-TCMT Tổ chức cuộc họp hội đồng hàng 

năm của diễn đàn BAT/BEP tại khu 

vực Đông và Đông Nam Á

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_24_THG_001

30 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

014/QĐ-TCMT Phổ biến, hƣớng dẫn áp dụng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và các văn bản quy phạm 

pháp luật về quan trắc môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_25_THG_001

31 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

015/QĐ-TCMT Hoạt động cấp giấy chứng nhận 

đăng ký lƣu hành chế phẩm sinh học

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_26_THG_001

32 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

016/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 tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_27_THG_001

33 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

017/QĐ-TCMT TNMT.04.18: Nghiên cứu cơ sở 

khoa học nhằm nâng cao hiệu quả 

phòng ngừa và khắc phục sự cố môi 

trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_28_THG_001

34 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

018/QĐ-TCMT Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học 

và thực tiễn xây dựng bộ hệ số phát 

thải phục vụ kiểm soát khí thải đối 

với một số ngành công nghiệp chính 

ở Việt Nam (triển khai thí điểm cho 

ngành xi măng, nhiệt điện và ngành 

sản xuất sử dụng lò hơi công nghiệp)

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_29_THG_001
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35 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

019/QĐ-TCMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

(QCVN)

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_30_THG_001

36 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1024/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi 

trƣờng, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trƣờng của các cơ sở luyện 

kim ngành thép tại các địa phƣơng và đề xuất các giải pháp khắc 

phục”

Tổng hợp giấy 12_07_04_THG_001

2 Báo cáo phân tích mẫu (bản photo): 41 mẫu nƣớc thải, 41 mẫu 

không khí xung quanh

Tƣ liệu khác giấy 12_07_04_BKG_001

3 Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng kết quả kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở luyện kim ngành thép tại các địa 

phƣơng và đề xuất các giải pháp khắc phục

Tƣ liệu khác giấy 12_07_04_BKG_002

4 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi 

trƣờng, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trƣờng của các cơ sở luyện 

kim ngành thép tại các địa phƣơng và đề xuất các giải pháp khắc 

phục”

Tổng hợp số 12_07_04_THS_001

5 Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng kết quả kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trƣờng của các cơ sở luyện kim ngành thép tại các địa 

phƣơng và đề xuất các giải pháp khắc phục

Tƣ liệu khác số 12_07_04_BKS_001

6 Đánh giá thực trạng phát triển, tình hình sản xuất hiện nay của 

ngành thép

Chuyên đề số 12_07_04_CDS_001

7 Xây dựng các báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về BVMT 

đối với cơ sở luyện thép

Chuyên đề số 12_07_04_CDS_002

8 Tình hình xây dựng và thực hiện các văn bản quản lý về môi trƣờng 

ngành thép

Chuyên đề số 12_07_04_CDS_003

9 Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát tại các cơ sở luyện kim ngành 

thép (công tác chấp hành pháp luật về lập và thực hiện  ĐTM/Đề án 

BVMT, hiện trạng quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, hiện 

công tác xử lý chất thải, khí thải, nƣớc thải tại các cơ sở sản xuất 

thép

Chuyên đề số 12_07_04_CDS_004

10 Báo cáo đánh giá về mức độ ô nhiễm môi trƣờng, khả năng tuân thủ 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn tại các cơ sở kiểm tra

Chuyên đề số 12_07_04_CDS_005

11 Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng, công tác bảo vệ môi trƣờng và các 

giải pháp quản lý môi trƣờng ngành thép ở các địa phƣơng

Chuyên đề số 12_07_04_CDS_006

12 Đánh giá khả năng tiết kiệm năng lƣợng và sản xuất sạch hơn của 

các doanh nghiệp ngành thép

Chuyên đề số 12_07_04_CDS_007

Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ 

môi trƣờng, đánh giá mức độ ô 

nhiễm môi trƣờng của các cơ sở 

luyện kim ngành thép tại các địa 

phƣơng và đề xuất các giải pháp 

khắc phục
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36 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1024/QĐ-TCMT 13 Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý 

môi trƣờng cơ sở luyện thép: Giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính 

sách, quy định trong BVMT ngành thép; Giải pháp về kỹ thuật (xử 

lý khí thải, nƣớc thải, SXSH, tiết kiệm năng lƣợng...) Tăng cƣờng 

công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức về BVMT 

cho các cơ sở luyện thép

Chuyên đề số 12_07_04_CDS_008

37 1122/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ năm 2012 Tổng hợp giấy 12_07_17_THG_001

2 Báo cáo tổng quan đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc và 

đất do phát thải hóa chất độc hại

Tƣ liệu khác giấy 12_07_17_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ năm 2012 Tổng hợp số 12_07_17_THS_001

4 Báo cáo tổng quan đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc và 

đất do phát thải hóa chất độc hại

Tƣ liệu khác số 12_07_17_BKS_001

5 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng dữ 

liệu phục vụ cho công tác kiểm soát ô nhiễm đối với phát thải hóa 

chất độc hại (tập trung vào các hóa chất đặc biệt nguy hại nhƣ As, 

Hg, Hydrocarbon) trong môi trƣờng nƣớc, đất tại Việt Nam, bao 

gồm dữ liệu về chất thải, số liệu đo đạc quan trắc, khả năng tiếp cận 

và sử dụng dữ liệu tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc sử dụng cho 

công tác quản lý

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_001

6 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng dữ 

liệu phục vụ cho công tác kiểm soát ô nhiễm đối với phát thải hóa 

chất độc hại (tập trung vào các hóa chất đặc biệt nguy hại nhƣ As, 

Hg, Hydrocarbon) trong môi trƣờng nƣớc, đất tại Việt Nam, bao 

gồm dữ liệu về chất thải, số liệu đo đạc quan trắc, khả năng tiếp cận 

và sử dụng dữ liệu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_002

7 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, As, Hg, dầu mỡ 

khoáng) tại một số điểm thuộc các thành phố lớn

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_003

8 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, As, Hg, Kali 

Xianua, dầu mỡ khoáng, hóa chất BVTV) tại một số khu vực nông 

thôn.

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_004

9 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (dầu mỡ khoáng, dung môi hữu 

cơ, Phenol, Formaldehyde) của một số khu vực có làng nghề, cơ sở 

sản xuất, chế biến gỗ.

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_005

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 10 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, NaOH, Forrmaldehyde, 

dầu mỡ khoáng)  của một số khu vực có cơ sở sản xuất lớn, cụm 

công nghiệp, làng nghề tái chế giấy

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_006

11 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (chất oxy hóa, phẩm nhuộm, 

dầu mỡ khoáng) của một số khu vực có cơ sở sản xuất lớn, cụm 

công nghiệp, làng nghề dệt nhuộm.

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_007

12 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (dầu mỡ khoáng, chất bảo quản 

thực phẩm) của một số khu vực có cơ sở sản xuất chế biến nông sản 

thực phẩm.

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_008

13 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, dầu mỡ khoáng, 

chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản)  của một số khu vực có cơ sở 

sản xuất lớn, cụm công nghiệp sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm.

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_009

14 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, dầu mỡ khoáng, 

PBDEs)  của một số khu vực có làng nghề, cơ sở sản xuất tái chế 

phế liệu (điện tử, nhựa).

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_010

15 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, dầu mỡ khoáng, VOC) của 

một số khu vực lƣu trữ xăng dầu

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_011

16 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc mặt do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, As, Hg, Kali 

Xianua, dầu mỡ khoáng, chất BVTV) của một số khu vực tồn lƣu 

thuốc BVTV

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_012

17 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd, Cr, As, Hg, Kali 

xianua, PCBs) tại một số thành phố lớn

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_013

18 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd, Cr, Hg, Xianua, PCBs, 

HC BVTV) tại một số khu vực nông thôn

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_014

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 19 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (dầu mỡ khoáng, dung môi hữu 

cơ, Phenol, Formaldehyde)  của một số khu vực có làng nghề, cơ sở 

sản xuất, chế biến gỗ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_015

20 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, NaOH, formaldehyde, dầu 

mỡ khoáng) của một số khu vực cể cơ sở sản xuất lớn, cụm công 

nghiệp, làng nghề tái chế giấy

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_016

21 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (chất oxy hóa, phẩm nhuộm, 

dầu mỡ khoáng)  của một số khu vực có cơ sở sản xuất lớn, cụm 

công nghiệp, làng nghề dệt nhuộm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_017

22 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, As, Hg, Kali 

Xianua, dầu mỡ khoáng, ) của một số khu vực có cơ sở sản xuất chế 

biến nông sản thực phẩm.

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_018

23 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, dầu mỡ khoáng, 

chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản)  của một số khu vực có cơ sở 

sản xuất lớn, cụm công nghiệp sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_019

24 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd, Cr, dầu mỡ khoáng, 

PBDEs) tại một số khu vực có làng nghề, cơ sở sản xuất tái chế phế 

liệu

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_020

25 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, dầu mỡ khoáng, VOC)  

của một số khu vực lƣu trữ xăng dầu

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_021

26 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc ngầm do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd, Cr, As, Hg, Kali 

Xianua, dầu mỡ khoáng, chất BVTV) của một số khu vực tồn lƣu 

thuốc BVTV

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_022

27 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd, Cr, As, dầu mỡ 

khoáng) tại một số thành phố lớn

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_023

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 28 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (dầu mỡ khoáng, dung môi hữu 

cơ, Phenol, Formaldehyde) của một số khu vực có làng nghề, cơ sở 

sản xuất, chế biến gỗ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_024

29 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, NaOH, formaldehyde, dầu 

mỡ khoáng) của một số khu vực có cơ sở sản xuất lớn, cụm công 

nghiệp, làng nghề tái chế giấy

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_025

30 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (chất oxy hóa, phẩm nhuộm, 

dầu mỡ khoáng)  của một số khu vực có cơ sở sản xuất lớn, cụm 

công nghiệp, làng nghề dệt nhuộm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_026

31 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (dầu mỡ khoáng, chất bảo quản 

thực phẩm) của một số khu vực có cơ sở sản xuất chế biến nông sản 

thực phẩm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_027

32 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd, Cr, dầu mỡ khoáng, 

chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản) của một số khu vực có cơ sở 

sản xuất lớn, cụm công nghiệp sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_028

33 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, dầu mỡ khoáng, 

PBDEs)  của một số khu vực có làng nghề, cơ sở sản xuất tái chế 

phế liệu (điện tử, nhựa)

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_029

34 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình (Pb, dầu mỡ khoáng, VOC) của 

một số khu vực lƣu trữ xăng dầu

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_030

35 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm nƣớc thải do 

phát thải hóa chất độc hại điển hình của một số khu vực tồn lƣu 

thuốc BVTV

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_031

36 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất độc hại tại một số khu vực có làng nghề, cơ sở sản xuất gỗ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_032

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 37 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất độc hại điển hình (Pb, NaOH, forrmaldehyde, dầu mỡ 

khoáng) của số khu vực có cơ sở sản xuất lớn, cụm công nghiệp, 

làng nghề tái chế giấy

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_033

38 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất độc hại điển hình (chất oxy hóa, phẩm nhuộm, dầu mỡ 

khoáng) của số khu vực có cơ sở sản xuất lớn, cụm công nghiệp, 

làng nghề dệt nhuộm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_034

39 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất độc hại điển hình (dầu mỡ khoáng, chất bảo quản thực 

phẩm) của số khu vực có cơ sở sản xuất chế biến nông sản thực 

phẩm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_035

40 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, dầu mỡ khoáng, chất hoạt 

động bề mặt, chất bảo quản)  của một số khu vực có cơ sở sản xuất 

lớn, cụm công nghiệp sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_036

41 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất độc hại điển hình (Pb, Cd,Cr, dầu mỡ khoáng, PBDEs)  

của một số khu vực có làng nghề, cơ sở sản xuất tái chế phế liệu 

(điện tử, nhựa)

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_037

42 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất độc hại do sử dụng các loại hóa chất BVTV tại một số khu 

vực nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_038

43 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất độc hại tại một số khu vực lƣu trữ xăng dầu

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_039

44 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiên trạng ô nhiễm đất do phát thải 

hóa chất BVTV độc hại của một số khu vực tồn lƣu hóa chất BVTV

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_040

45 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tổng quan hiện trạng phát thải hóa 

chất độc hại trong nƣớc thải tại các khu, cụm công nghiệp, làng 

nghề cơ sở sản xuất đặc thù

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_041

46 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tổng quan ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

(nƣớc mặt, nƣớc ngầm) do phát thải hóa chất độc hại từ các khu vực 

đô thị, nông thôn, làng nghề và các khu công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_042

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 47 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về ô nhiễm môi trƣờng của thuốc 

bảo vệ thực vật, đề xuất những giải pháp kiểm soát, giảm thiểu tác 

động xấu tới môi trƣờng đất và nƣớc

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_043

48 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, tổng hợp các văn bản pháp luật trong 

việc kiểm soát phát thải một số hóa chất độc hại điển hình từ khí 

thải chất vô cơ: Chì (Pb), Thuỷ ngân (Hg), Các đi mi (Cd)

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_044

49 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, tổng hợp các văn bản pháp luật trong 

việc kiểm soát phát thải một số hóa chất độc hại điển hình từ khí 

thải: Chất hữu cơ độc hại khó phân huỷ (POP, PCBs; VOC; PAHs)

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_045

50 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, tổng hợp các văn bản pháp luật trong 

việc kiểm soát phát thải một số hóa chất độc hại điển hình từ khí 

thải: Chất hữu cơ độc hại còn lại

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_046

51 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

của một số lĩnh vực đặc thù: Kinh doanh xăng dầu, kho thuốc BVTV

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_047

52 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

trong sản xuất luyện kim

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_048

53 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

trong sản xuất thủy tinh

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_049

54 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

trong sản xuất gạch, gốm sứ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_050

55 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

tại một số Nhà máy nhiệt điện

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_051

56 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

tại một số Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, viễn thông

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_052

57 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

tại một số Nhà máy chế biến gỗ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_053

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại

37 



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

37 1122/QĐ-TCMT 58 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

tại một số Nhà máy sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_054

59 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng của các văn bản 

pháp luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại từ khí thải 

tại một số Nhà máy sản xuất hóa chất cơ bản

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_055

60 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hoạt động thống kê, phân loại các loại 

hoá chất độc hại cần giám sát, quan trắc trong khí thải

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_056

61 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hoạt động của trang thiết bị lấy mẫu 

giám sát, quan trắc phát thải hoá chất độc hại trong khí thải

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_057

62 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các phƣơng pháp lấy mẫu khí thải 

quan trắc phát thải hoá chất độc hại trong không khí

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_058

63 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các quy trình đảm bảo QA/QC trong 

quan trắc hoá chất độc hại trong khí thải

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_059

64 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng Báo cáo hiện trạng giám sát, quan 

trắc phát thải hóa chất độc hại từ khí thải từ một số hoạt động công 

nghiệp đặc thù và một số khu vực lƣu trữ xăng dầu, thuốc BVTV

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_060

65 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng từ 

nƣớc thải, ô nhiễm đất do phát thải hóa chất độc hại của Hồng Kông

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_061

66 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát phát thải hóa chất độc 

hại từ khí thải của Thụy Điển

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_062

67 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát phát thải hóa chất độc 

hại từ khí thải của Mỹ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_063

68 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát phát thải hóa chất độc 

hại từ khí thải của Cộng hòa Liên bang Đức

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_064

69 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát phát thải hóa chất độc 

hại từ khí thải của Úc

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_065

70 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu kinh nghiệm quan trắc, 

quan trắc phát thải hoá chất độc hại từ khí thải của một số quốc gia 

trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_066

71 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu, lựa chọn các biện pháp 

giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về ô nhiễm không khí do 

phát thải các hóa chất độc hại của một số nƣớc phát triển có thể áp 

dụng tại Việt Nam trong thời điểm hiện nay

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_067

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 72 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu, lựa chọn các chƣơng 

trình nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

không khí do phát thải  hóa chất độc hại của một số nƣớc phát triển 

có thể áp dụng tại Việt Nam trong thời điểm hiện nay.

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_068

73 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu, lựa chọn các chƣơng 

trình quan trắc và giám sát chất thải độc hại trong khí thải của một 

số nƣớc phát triển có thể áp dụng tại Việt Nam trong thời điểm hiện 

nay

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_069

74 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu, lựa chọn các quy định 

pháp luật, tiêu chuẩn về phát thải hóa chất độc hại từ khí thải của 

một số nƣớc phát triển có thể áp dụng tại Việt Nam trong thời điểm 

hiện nay

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_070

75 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu, lựa chọn các phƣơng án 

hợp tác quốc tế về kiểm soát hóa chất độc hại từ khí thải

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_071

76 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, tổng hợp các văn bản pháp luật và 

công cụ pháp lý, kinh tế, kỹ thuật phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng đất và nƣớc do phát thải một số hóa chất hữu cơ độc hại còn 

lại

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_072

77 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, tổng hợp các văn bản pháp luật và 

công cụ pháp lý, kinh tế, kỹ thuật phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng đất và nƣớc do phát thải một số hóa chất hữu cơ độc hại khó 

phân huỷ (POP, PCBs; PBDEs)

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_073

78 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, tổng hợp các văn bản pháp luật và 

công cụ pháp lý, kinh tế, kỹ thuật phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng đất và nƣớc do phát thải một số hóa chất vô cơ: Chì (Pb), 

Thủy ngân (Hg), Các đi mi (Cd)

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_074

79 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại (nhƣ dầu mỡ 

khoáng, dung môi hữu cơ, Phenol, Formaldehyde) từ nƣớc thải 

trong sản xuất chế biến gỗ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_075

80 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại (nhƣ Pb, NaOH, 

Formaldehyde, dầu mỡ khoáng) trong nƣớc thải sản xuất giấy

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_076

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 81 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại (nhƣ Pb, NaOH, 

Forrmaldehyde, dầu mỡ khoáng) trong nƣớc thải ngành dệt nhuộm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_077

82 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại (nhƣ dầu mỡ 

khoáng, chất bảo quản thực phẩm) trong nƣớc thải ngành chế biến 

nông sản, thực phẩm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_078

83 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại (nhƣ Pb, Cd,Cr, 

dầu mỡ khoáng, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản) trong nƣớc 

thải sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_079

84 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật trong việc kiểm soát phát thải hoá chất độc hại (nhƣ Pb, Cd,Cr, 

dầu mỡ khoáng, PBDEs) trong nƣớc thải  tái chế phế liệu

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_080

85 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá  hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật trong việc kiểm soát một số hóa chất độc hại điển hình (nhƣ As, 

Hg, Hydrocarbon, Xianua, PCBs, hóa chất BVTV) trong nƣớc mặt

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_081

86 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá  hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật trong việc kiểm soát một số hóa chất độc hại điển hình (nhƣ As, 

Hg, Hydrocarbon, Xianua, PCBs, hóa chất BVTV) trong nƣớc ngầm

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_082

87 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật về kiểm soát ô nhiễm do hóa chất độc hại đối với môi trƣờng 

đất trong một số khu, cụm công nghiệp (tập trung vào các cơ sở sản 

xuất: chế biến gỗ, sản xuất giấy, dệt nhuộm, nông sản, thực phẩm, 

dƣợc phẩm, mỹ phẩm, tái chế phế liệu)

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_083

88 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật về kiểm soát ô nhiễm do hóa chất độc hại đối với môi trƣờng 

đất tại một số khu vực nông thôn

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_084

89 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật về kiểm soát ô nhiễm do hóa chất độc hại đối với môi trƣờng 

đất trong khu vực khai thác và chế biến khoáng sản (khai thác 

quặng, than đá, lƣu trữ xăng, dầu)

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_085

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 90 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả áp dụng các văn bản pháp 

luật về kiểm soát ô nhiễm do hóa chất độc hại đối với môi trƣờng 

đất tại một số khu vực lƣu, chứa thuốc BVTV; xử lý, chôn lấp chất 

thải rắn

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_086

91 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hoạt động thống kê, phân loại các loại 

hoá chất độc hại cần giám sát, quan trắc trong môi trƣờng nƣớc, đất 

hiện nay

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_087

92 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các phƣơng pháp lấy mẫu nƣớc để 

phân tích các hoá chất độc hại trong nƣớc, đất

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_088

93 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá trang thiết bị lấy mẫu giám sát, quan 

trắc phát thải hoá chất độc hại trong nƣớc, đất

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_089

94 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá phƣơng pháp đảm bảo QA/QC trong 

quan trắc hoá chất độc hại trong nƣớc, đất

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_090

95 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng Báo cáo Đánh giá hiện trạng giám 

sát, quan trắc phát thải hoá chất độc hại trong môi trƣờng nƣớc, đất 

ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_091

96 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng từ 

nƣớc thải, ô nhiễm đất do phát thải hóa chất độc hại của Hàn Quốc

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_092

97 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng từ 

nƣớc thải, ô nhiễm đất do phát thải hóa chất độc hại của Nhật Bản

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_093

98 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng từ 

nƣớc thải, ô nhiễm đất do phát thải hóa chất độc hại của Mỹ

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_094

99 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng từ 

nƣớc thải, ô nhiễm đất do phát thải hóa chất độc hại của Đức

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_095

100 Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng từ 

nƣớc thải, ô nhiễm đất do phát thải hóa chất độc hại của Úc

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_096

101 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu kinh nghiệm quan trắc 

phát thải hoá chất độc hại từ nƣớc thải, ô nhiễm đất của một số quốc 

gia trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_097

102 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu và lựa chọn giải pháp 

giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc, đất do phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_098

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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37 1122/QĐ-TCMT 103 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu và lựa chọn chƣơng trình 

nghiên cứu áp dụng kỹ thuật, công nghệ nhằm giảm thiểu phát thải 

hóa chất độc hại vào môi trƣờng nƣớc, đất

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_099

104 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu và lựa chọn các chƣơng 

trình quan trắc và giám sát chất thải độc hại trong môi trƣờng nƣớc, 

đất

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_100

105 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu và lựa chọn các quy định 

pháp luật, tiêu chuẩn về phát thải hóa chất độc hại trong môi trƣờng 

nƣớc, đất

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_101

106 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, nghiên cứu và lựa chọn các giải pháp 

hợp tác quốc tế về kiểm soát hóa chất độc hại giữa các quốc gia sử 

dụng chung nguồn nƣớc

Chuyên đề số 12_07_17_CDS_102

107 Báo cáo kết quả thực hiện lấy mẫu và phân tích hóa chất độc hại 

trong môi trƣờng đất và nƣớc

Tƣ liệu khác số 12_07_17_BKS_002

108 Báo cáo kết quả phân tích mẫu cho nhiệm vụ "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 hóa chất độc hại"

Tƣ liệu khác số 12_07_17_BKS_003

109 Sản phẩm dịch tài liệu nƣớc ngoài Tƣ liệu khác số 12_07_17_BKS_004

38 349/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_02_THG_001

2 Dự thảo 08 TCVN trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định Tƣ liệu khác giấy 12_07_02_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_07_02_THS_001

4 Chất lƣợng nƣớc – Đánh giá sự phân hủy sinh học kỵ khí “hoàn 

toàn” các hợp chất hữu cơ trong bùn phân hủy – Phƣơng pháp đo sự 

sinh khí sinh học

Chuyên đề số 12_07_02_CDS_001

5 Thử nghiệm độ độc trầm tích (LC50) thực hiện trên vẹm xanh 

(Perna viridis) trong 96 giờ

Chuyên đề số 12_07_02_CDS_002

6 Chất lƣợng đất – Giá trị chỉ thị hàm lƣợng một số nguyên tố trong 

các nhóm đất chính ở Việt Nam, Phần ....: Giá trị chỉ thị hàm lƣợng 

nhôm trao đổi

Chuyên đề số 12_07_02_CDS_003

7 Chất lƣợng đất – Giá trị chỉ thị hàm lƣợng một số nguyên tố trong 

các nhóm đất chính ở Việt Nam, Phần ....: Giá trị chỉ thị hàm lƣợng 

sắt di động

Chuyên đề số 12_07_02_CDS_004

8 Chất lƣợng đất – Giá trị chỉ thị hàm lƣợng một số nguyên tố trong 

các nhóm đất chính ở Việt Nam,Phần ...: Giá trị chỉ thị hàm lƣợng 

lƣu huỳnh tổng số

Chuyên đề số 12_07_02_CDS_005

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 

gia

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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 hóa chất độc hại
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38 349/QĐ-TCMT 9 Chất lƣợng nƣớc  Lấy mẫu  - Phần 22: Hƣớng dẫn về thiết kế và lắp 

đặt các điểm quan trắc nƣớc ngầm

Chuyên đề số 12_07_02_CDS_006

10 Chất lƣợng nƣớc   Lấy mẫu, Phần 15: Hƣớng dẫn bảo quản và xử lý 

mẫu bùn và trầm tích

Chuyên đề số 12_07_02_CDS_007

11 Xác định hàm lƣợng các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng trong 

dầu mỏ bằng phƣơng pháp HPLC/UV

Chuyên đề số 12_07_02_CDS_008

39 350/QĐ-TCMT 1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ô nhiễm mùi" và "Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn 

thải của hệ thống xử lý nƣớc thải"

Tổng hợp giấy 12_07_08_THG_001

2 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ô nhiễm mùi" và "Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn 

thải của hệ thống xử lý nƣớc thải"

Tổng hợp số 12_07_08_THS_001

3 Thực trạng công tác kiểm soát ô nhiễm mùi ở Việt Nam Chuyên đề số 12_07_08_CDS_001

4 Kinh nghiệm quốc tế trong kiểm soát ô nhiễm mùi Chuyên đề số 12_07_08_CDS_002

40 490/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_09_THG_001

2 Hƣớng dẫn kỹ thuật thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại đối với làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà

Chuyên đề giấy 12_07_09_CDG_001

3 Hƣớng dẫn  kỹ thuật thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại với làng nghề giết mổ trâu bò thôn Bái Đô

Chuyên đề giấy 12_07_09_CDG_002

4 Hƣớng dẫn  kỹ thuật thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại với làng nghề chế biến tinh bột Dong Tân Hòa

Chuyên đề giấy 12_07_09_CDG_003

5 Kết quả lớp tập huấn, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng làng nghề (Thông tƣ 46/2011/TT-BTNMT) và các giải 

pháp phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm do hoạt động sản xuất tại làng 

nghề

Tƣ liệu khác giấy 12_07_09_BKG_001

6 Báo cáo mô hình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại cho 03 

làng nghề (Giết mổ gia súc Bái Đô, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân 

Hà, sản xuất tinh bột Dong Tân Hòa); Có khả năng nhân rộng phổ 

biến

Tƣ liệu khác giấy 12_07_09_BKG_002

7 Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của các mô hình quản 

lý chất thải tại một số làng nghề thuộc dự án đã triển khai năm 2010 

vả 2011; Đề xuất giải pháp tăng cƣờng hiệu quả các mô hình

Tƣ liệu khác giấy 12_07_09_BKG_003

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 

gia

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện dự án "Kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề" - 

 Xây dựng các mô hình mẫu về quản 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

làng nghề, tuyên truyền giáo dục 

nâng cao nhận thức; ý thức và trách 

nhiệm cộng đồng 

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về ô nhiễm mùi và xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải 

của hệ thống xử lý nƣớc thải
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40 490/QĐ-TCMT 8 Dự thảo Hƣớng dẫn kỹ thuật về công nghệ và xây dựng công trình 

xử lý chất thải rắn đối với các làng nghề đƣợc lựa chọn

Tƣ liệu khác giấy 12_07_09_BKG_004

9 Báo cáo tổng hợp Dự án "Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề 

giai đoạn 2009 - 2012"

Tƣ liệu khác giấy 12_07_09_BKG_005

10 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_07_09_THS_001

11 Hƣớng dẫn kỹ thuật thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại đối với làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_001

12 Hƣớng dãn  kỹ thuật thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại với làng nghề giết mổ trâu bò thôn Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_002

13 Hƣớng dãn  kỹ thuật thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại với làng nghề chế biến tinh bột Dong Tân Hòa

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_003

14 Kết quả lớp tập huấn, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng làng nghề (Thông tƣ 46/2011/TT-BTNMT) và các giải 

pháp phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm do hoạt động sản xuất tại làng 

nghề

Tƣ liệu khác số 12_07_09_BKS_001

15 Báo cáo mô hình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại cho 03 

làng nghề (Giết mổ gia súc Bái Đô, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân 

Hà, sản xuất tinh bột Dong Tân Hòa); có khả năng nhân rộng phổ 

biến

Tƣ liệu khác số 12_07_09_BKS_002

16 Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của các mô hình quản 

lý chất thải tại một số làng nghề thuộc dự án đã triển khai năm 2010 

vả 2011; đề xuất giải pháp tăng cƣờng hiệu quả các mô hình

Tƣ liệu khác số 12_07_09_BKS_003

17 Dự thảo Hƣớng dẫn kỹ thuật về công nghệ và xây dựng công trình 

xử lý chất thải rắn đối với các làng nghề đƣợc lựa chọn

Tƣ liệu khác số 12_07_09_BKS_004

18 Báo cáo tổng hợp Dự án "Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề 

giai đoạn 2009 - 2012"

Tƣ liệu khác số 12_07_09_BKS_005

19 Đánh giá hiện trạng quản lý (phân loại, thu gom, xử lý) chất thải rắn  

 phát sinh tại làng nghề giết mổ trâu bò Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_004

20 Đánh giá hiện trạng quản lý (phân loại, thu gom, xử lý) chất thải 

nguy hại phát sinh tại làng nghề giết mổ trâu bò Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_005

21 Đánh giá ảnh hƣởng của chất thải rắn và chất thải nguy hại phát 

sinh từ các hộ giết mổ trâu bò đến môi trƣờng xung quanh khu vực 

làng nghề Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_006

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện dự án "Kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề" - 

 Xây dựng các mô hình mẫu về quản 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

làng nghề, tuyên truyền giáo dục 

nâng cao nhận thức; ý thức và trách 

nhiệm cộng đồng 
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40 490/QĐ-TCMT 22 Đánh giá hiện trạng quản lý (phân loại, thu gom, xử lý) chất thải rắn 

phát sinh tại làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_007

23 Đánh giá hiện trạng quản lý (phân loại, thu gom, xử lý) chất thải 

nguy hại phát sinh tại làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_008

24 Đánh giá ảnh hƣởng của chất thải rắn và chất thải nguy hại phát 

sinh từ làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ đến môi trƣờng xung 

quanh khu vực làng nghề Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_009

25 Đánh giá hiện trạng quản lý (phân loại, thu gom, xử lý) chất thải rắn 

phát sinh tại làng nghề sản xuất tinh bột dong xã Tân Hoà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_010

26 Đánh giá hiện trạng quản lý (phân loại, thu gom, xử lý) chất thải 

nguy hại phát sinh tại làng nghề sản xuất tinh bột Dong xã Tân Hòa

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_011

27 Đánh giá sự ảnh hƣởng của CTR và CTNH  phát sinh từ làng nghề 

sản xuất tinh bột dong xã Tân Hoà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_012

28 Xây dựng kế hoạch và triển khai xây dựng mô hình quản lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại tại làng nghề giết mổ trâu, bò thôn Bái 

Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_013

29 Xây dựng quy định, hƣớng dẫn về phân loại, thu gom, lƣu giữ tạm 

thời chất thải rắn và chất thải nguy hại quy mô hộ gia đình, cơ sở 

sản xuất tại làng nghề sản xuất tinh bột dong xã Tân Hoà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_014

30 Xây dựng kế hoạch và triển khai xây dựng mô hình quản lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại tại làng nghề sản xuất tinh bột dong xã 

Tân Hòa

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_015

31 Xây dựng quy định, hƣớng dẫn về phân loại, thu gom, lƣu giữ tạm 

thời chất thải rắn và chất thải nguy hại quy mô hộ gia đình/cơ sở sản 

xuất tại làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_016

32 Xây dựng quy định, hƣớng dẫn về phân loại, thu gom, lƣu giữ tạm 

thời chất thải rắn và chất thải nguy hại quy mô hộ gia đình/cơ sở sản 

xuất tại làng nghề giết mổ trâu bò Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_017

33 Tổng quan về các phƣơng pháp tận dụng, tái chế chất thải rắn trong 

giết mổ trâu bò tại Hà Nội và các tỉnh thành của Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_018

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện dự án "Kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề" - 

 Xây dựng các mô hình mẫu về quản 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

làng nghề, tuyên truyền giáo dục 

nâng cao nhận thức; ý thức và trách 

nhiệm cộng đồng 
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40 490/QĐ-TCMT 34 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn tại làng nghề giết mổ trâu 

bò Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_019

35 Thiết kế mô hình xử lý chất thải rắn phù hợp với quy mô hộ gia 

đình tại làng nghề giết mổ trâu bò Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_020

36 Báo cáo chuyên đề kết quả phân tích các chỉ tiêu sinh hoá từ nguyên 

liệu đầu vào của mô hình xử lý bã thải dong riềng quy mô hộ gia 

đình

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_021

37 Đánh giá các chỉ tiêu về quá trình thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm đối với vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải 

cellulose, vi sinh vật phân giải phospho khó tan

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_022

38 Khảo sát, lựa chọn tỉ lệ Carbon/Nitơ (C/N) tối ƣu cho quá trình 

phân hủy chất thải rắn trong quá trình giết mổ trâu bò

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_023

39 Thiết lập các thông số, điều kiện để vận hành mô hình xử lý chất 

thải rắn phát sinh tại làng nghề giết mổ trâu bò Bái Đô theo quy 

trình thử nghiệm đƣợc lựa chọn

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_024

40 Xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật vận hành mô hình xử lý chất thải rắn 

phát sinh tại làng nghề giết mổ trâu bò Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_025

41 Phân tích đánh giá khả năng áp dụng và tính khả thi của mô hình xử 

lý chất thải rắn phát sinh từ hoạt động làng giết mổ trâu bò Bái Đô 

đối với các làng nghề giết mổ trâu bò tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_026

42 Báo cáo chuyên đề triển khai áp dụng mô hình đƣợc lựa chọn tại 

làng nghề giết mổ trâu bò thôn Bái Đô

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_027

43 Đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm phân hủy của mô hình xử lý 

chất thải rắn phát sinh tại làng nghề giết mổ thôn Bái Đô trong các 

lĩnh vực dân sinh khác nhau và hiệu quả kinh tế mà nó mang lại

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_028

44 Tổng quan về các phƣơng pháp tận dụng, tái chế chất thải rắn phát 

sinh từ hoạt động sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại Hà Nội và các tỉnh 

thành của Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_029

45 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại phát 

sinh tại làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_030

46 Thiết kế mô hình xử lý chất thải rắn phù hợp với qui mô hộ gia đình 

tại làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_031

47 Xác định điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cần thiết cho quá trình kết dính 

mùn cƣa

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_032

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện dự án "Kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề" - 

 Xây dựng các mô hình mẫu về quản 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

làng nghề, tuyên truyền giáo dục 

nâng cao nhận thức; ý thức và trách 

nhiệm cộng đồng 
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40 490/QĐ-TCMT 48 Tối ƣu hóa thành phần chất kết dính để sản xuất chất đốt từ mùn cƣa Chuyên đề số 12_07_09_CDS_033

49 Phân tích đánh giá khả năng áp dụng và tính khả thi của mô hình xử 

lý chất thải rắn phát sinh tại làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân 

Hà đối với các làng nghề sản xuất đồ gỗ khác.

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_034

50 Báo cáo chuyên đề triển khai áp dụng mô hình đƣợc lựa chọn tại 

làng nghề Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_035

51 Đánh giá hiệu quả hoạt động mô hình xử lý chất thải rắn phát sinh 

tại làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_036

52 Tổng quan về các phƣơng pháp tận dụng, tái chế chất thải rắn phát 

sinh tại làng nghề làm miến dong ở Hà Nội và các tỉnh thành của 

Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_037

53 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn phát sinh tại làng nghề sản 

xuất tinh bột dong xã Tân Hoà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_038

54 Thiết kế mô hình xử lý bã dong riềng  phù hợp với qui mô hộ gia 

đình tại làng nghề sản xuất tinh bột dong xã Tân Hoà, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_039

55 Báo cáo chuyên đề kết quả phân tích các chỉ tiêu sinh hóa từ nguyên 

liệu đầu vào của mô hình

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_040

56 Đánh giá các chỉ tiêu về quá trình thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm đối với vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải 

cellulose, vi sinh vật phân giải phospho khó tan.

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_041

57 Xác định điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, pH cần thiết cho quát trình 

phân huỷ các chất thải rắn phát sinh tại làng nghề sản xuất tinh bột 

dong xã Tân Hoà

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_042

58 Báo cáo kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tế mô 

hình xử lý chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất tinh bột 

dong riềng

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_043

59 Thiết lập các thông số, điều kiện để vận hành mô hình xử lý chất 

thải rắn làng nghề làm miến dong Tân Hòa

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_044

60 Xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật vận hành mô hình xử lý chất thải rắn 

làng nghề làm miến dong Tân Hòa

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_045

61 Phân tích đánh giá khả năng áp dụng và tính khả thi của mô hình 

đối với các hộ sản xuất khác trong làng nghề sản xuất tinh bột dong 

xã Tân Hoà và các làng nghề sản xuất miến dong khác trên toàn 

quốc

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_046

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện dự án "Kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề" - 

 Xây dựng các mô hình mẫu về quản 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

làng nghề, tuyên truyền giáo dục 

nâng cao nhận thức; ý thức và trách 

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

40 490/QĐ-TCMT 62 Báo cáo chuyên đề triển khai áp dụng mô hình xử lý bã thải dong 

riềng đƣợc lựa chọn tại làng nghề xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_047

63 Đánh giá khả năng áp dụng sản phẩm phân huỷ của mô hình xử lý 

chất thải rắn phát sinh tại làng nghề sản xuất tinh bột dong xã Tân 

Hoà trong các lĩnh vực dân sinh khác nhau và hiệu quả kinh tế đem 

lại

Chuyên đề số 12_07_09_CDS_048

64 Đề xuất giải pháp tăng cƣờng hiệu quả các mô hình Chuyên đề số 12_07_09_CDS_049

41 549/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_07_16_THG_001

2 Dự thảo thông tƣ Quy định về quản lý an toàn và giảm phát thải các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong hoạt động sản xuất công 

nghiệp

Tƣ liệu khác giấy 12_07_16_BKG_001

3 Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm và rủi ro môi 

trƣờng và dƣ lƣợng một số chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy sử 

dụng trong nông nghiệp

Tƣ liệu khác giấy 12_07_16_BKG_002

4 Hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải và bảo vệ môi trƣờng đối với 

hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy

Tƣ liệu khác giấy 12_07_16_BKG_003

5 Hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê, đánh giá rủi ro đối với môi trƣờng do 

phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không 

chủ định từ hoạt động công nghiệp

Tƣ liệu khác giấy 12_07_16_BKG_004

6 Dự thảo thông tƣ Quy định về quản lý an toàn và giảm phát thải các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong hoạt động sản xuất công 

nghiệp

Tƣ liệu khác số 12_07_16_BKS_001

7 Hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải và bảo vệ môi trƣờng đối với 

hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy

Tƣ liệu khác số 12_07_16_BKS_002

8 Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm và rủi ro môi 

trƣờng và dƣ lƣợng một số chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy sử 

dụng trong nông nghiệp

Tƣ liệu khác số 12_07_16_BKS_003

9 Hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê, đánh giá rủi ro đối với môi trƣờng do 

phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không 

chủ định từ hoạt động công nghiệp

Tƣ liệu khác số 12_07_16_BKS_004

10 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_07_16_THS_001

11 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền Bắc 

đối với hóa chất POP sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_001

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện dự án "kiểm 

soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề" - 

 Xây dựng các mô hình mẫu về quản 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

làng nghề, tuyên truyền giáo dục 

nâng cao nhận thức; ý thức và trách 

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

41 549/QĐ-TCMT 12 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền Nam 

đối với hóa chất POP sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_002

13 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền 

Trung đối với hóa chất POP sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_003

14 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền Bắc 

đối với hóa chất POP sử dụng trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_004

15 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền Nam 

đối với hóa chất POP sử dụng trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_005

16 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền 

Trung đối với hóa chất POP sử dụng trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_006

17 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền Bắc 

đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ 

định

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_007

18 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền Nam 

đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ 

định

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_008

19 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát tại khu vực miền 

Trung đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh 

không chủ định

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_009

20 Thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin về các chất POP mới và các 

yêu cầu của công ƣớc Stockholm đối với các chất POP mới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_010

21 Tổng quan phƣơng pháp luận đánh giá rủi ro môi trƣờng đối với các 

chất POP trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_011

22 Tổng quan về phƣơng pháp luận kiểm kê các chất POP trên thế giới Chuyên đề số 12_07_16_CDS_012

23 Hiện trạng sử dụng, phát thải, các kết quả quan trắc, giám sát HCB 

trong ngành sản xuất cao su, thuốc nhuộm

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_013

24 Hiện trạng sử dụng, phát thải, các kết quả quan trắc, giám sát HCB 

trong ngành sản xuất chất bảo quản gỗ, phụ gia chất nổ, trong sản 

xuất điện cực

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_014

25 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xử lý, thải bỏ, giảm 

thiểu, tiêu hủy an toàn đối với POP-BDEs trong các ngành công 

nghiệp liên quan

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_015

26 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xử lý, thải bỏ, giảm 

thiểu, tiêu hủy an toàn đối với PeCB trong các ngành công nghiệp 

liên quan

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_016

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

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

41 549/QĐ-TCMT 27 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xử lý, thải bỏ, giảm 

thiểu, tiêu hủy an toàn đối với HBB trong các ngành công nghiệp 

liên quan

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_017

28 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xử lý, thải bỏ, giảm 

thiểu, tiêu hủy an toàn đối với HCB trong các ngành công nghiệp 

liên quan

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_018

29 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xử lý, thải bỏ, giảm 

thiểu, tiêu hủy an toàn đối với HBDE trong các ngành công nghiệp 

liên quan

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_019

30 Tổng hợp thông tin về các phƣơng pháp phân tích, quan trắc các 

hóa chất POP mới và HCB sử dụng trong công nghiệp trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_020

31 Hiện trạng sử dụng, phát thải, các kết quả quan trắc, giám sát HBB 

trong ngành công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp dệt

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_021

32 Hiện trạng sử dụng, phát thải, các kết quả quan trắc, giám sát HBB 

trong ngành công nghiệp sản xuất máy móc, các thiết bị điện và 

điện tử

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_022

33 Hiện trạng sử dụng, phát thải, các kết quả quan trắc, giám sát PeCB 

trong các ngành công nghiệp sản xuất dầu truyền nhiệt, trong thuốc 

nhuộm

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_023

34 Hiện trạng sử dụng, phát thải, các kết quả quan trắc, giám sát 

HBDE trong ngành công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp dệt

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_024

35 Hiện trạng sử dụng, phát thải, các kết quả quan trắc, giám sát  

HBDE trong ngành công nghiệp sản xuất máy móc, các thiết bị điện 

và điện tử

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_025

36 Nguy cơ tiềm ẩn tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời do sử dụng 

và phát thải Hexabromobiphenyl (HBB) sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_026

37 Nguy cơ tiềm ẩn tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời do sử dụng 

và phát thải Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl 

ether sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_027

38 Nguy cơ tiềm ẩn tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời do sử dụng 

và phát thải Hexachlorobenzene (HCB) sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_028

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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41 549/QĐ-TCMT 39 Nguy cơ tiềm ẩn tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời do sử dụng 

và phát thải PeCB trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_029

40 Nguy cơ tiềm ẩn tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời do sử dụng 

và phát thải Tetrabromodiphenyl ether và pentabromodiphenyl ether 

(POP-BDEs)  sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_030

41 Hiện trạng sử dụng, phát thải, kết quả quan trắc, giám sát POP-

BDEs trong các ứng dụng khác: Bao bì, Đệm, Đồ chơi, Đồ nội thất

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_031

42 Hiện trạng sử dụng, phát thải, kết quả quan trắc, giám sát POP-

BDEs trong các ngành giao thông vận tải

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_032

43 Hiện trạng sử dụng, phát thải, kết quả quan trắc, giám sát POP-

BDEs trong các ngành dệt may, ngành vật liệu xây dựng, ngành sản 

xuất cao su

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_033

44 Hiện trạng sử dụng, phát thải, kết quả quan trắc, giám sát POP-

BDEs trong các ngành điện và điện tử

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_034

45 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xử lý, thải bỏ, giảm 

thiểu, tiêu hủy an toàn đối với CHLORDECON sử dụng trong nông 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_035

46 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xử lý, thải bỏ, giảm 

thiểu, tiêu hủy an toàn đối với ALPHA-HCH, BETA-HCH  sử dụng 

trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_036

47 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong quản lý xử lý, thải bỏ, giảm 

thiểu, tiêu hủy an toàn đối với LINDANE sử dụng trong nông 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_037

48 Tổng hợp thông tin về các phƣơng pháp phân tích, quan trắc và các 

chất POP sử dụng trong nông nghiệp trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_038

49 Hiện trạng sản xuất, sử dụng, phát thải và tổng hợp các kết quả 

quan trắc, giám sát CHLORDECON  trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_039

50 Hiện trạng sản xuất, sử dụng, phát thải và tổng hợp các kết quả 

quan trắc, giám sát ALPHA-HCC, BETA-HCC  trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_040

51 Hiện trạng sản xuất, sử dụng, phát thải và tổng hợp các kết quả 

quan trắc, giám sát ENDOSULFAN kỹ thuật và các đồng phân  trên 

thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_041

52 Hiện trạng sản xuất, sử dụng, phát thải và tổng hợp các kết quả 

quan trắc, giám sát LINDANE  trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_042

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"

51 



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

41 549/QĐ-TCMT 53 Hiện trạng sản xuất, sử dụng, phát thải và tổng hợp các kết quả 

quan trắc, giám sát PeCB sử dụng trong nông nghiệp trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_043

54 Nguy cơ tiềm ẩn tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời do sử dụng 

và phát thải các chất POP mới (Alpha - HCC, Beta -HCC) sử dụng 

trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_044

55 Nguy cơ tiềm ẩn tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời do sử dụng 

và phát thải các chất POP mới (CHLORDECON) sử dụng trong 

nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_045

56 Nguy cơ tiềm ẩn tới môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời do sử dụng 

và phát thải các chất POP mới (LINDANE)  sử dụng trong nông 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_046

57 Hiện trạng phát thải UPOP (PeCB, PCB, HCB) phát thải không chủ 

định từ nhóm các quá trình đốt chảy không kiểm soát, và các bãi 

chôn lấp rác thải trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_047

58 Hiện trạng phát thải UPOP (PeCB, PCB, HCB) phát thải không chủ 

định từ ngành công nghiệp sản xuất sắt, thép và nhóm ngành sản 

xuất năng lƣợng và nhiệt, nhóm ngành sản xuất vật liệu khoáng trên 

thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_048

59 Hiện trạng phát thải UPOP (PeCB, PCB, HCB) phát thải không chủ 

định từ thiêu đốt chất thải trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_049

60 Hiện trạng phát thải UPOP (PeCB, PCB, HCB) phát thải không chủ 

định từ nhóm ngành công nghiệp hóa chất: nhóm ngành sản xuất 

giấy và bột giấy, nhóm ngành công nghiệp hóa chất, nhóm ngành 

công nghiệp dệt và may mặc, nhóm ngành công nghiệp sản xuất da 

trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_050

61 Hiện trạng phát thải UPOP (PeCB, PCB, HCB) phát thải không chủ 

định từ hoạt động giao thông vận tải trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_051

62 Tổng hợp kết quả quan trắc, phân tích các phƣơng pháp xử lý 

UPOP (PeCB, PCB, HCB) trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_052

63 Tổng hợp kinh nghiệm quản lý, giảm thiểu phát sinh UPOP (PeCB, 

PCB, HCB) trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_053

64 Báo cáo đánh giá chung về phát thải hóa chất POP sử dụng trong 

công nghiệp vào môi trƣờng trong một số hoạt động sản xuất kinh 

doanh điển hình tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_054

65 Báo cáo đánh giá chung về phát thải hóa chất phát sinh không chủ 

định tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_055

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

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

41 549/QĐ-TCMT 66 Báo cáo đánh giá chung về phát thải hóa chất POP sử dụng trong 

nông nghiệp tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_056

67 Rà soát, tổng hợp, phân tích, đánh giá về khung chính sách và pháp 

luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến quản lý rủi ro trong các 

văn bản Luật, các quy định có liên quan của các Bộ, ngành khác đối 

với các chất POP mới sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_057

68 Rà soát, tổng hợp, phân tích, đánh giá về khung chính sách và pháp 

luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến quản lý rủi ro trong các 

văn bản Luật, các quy định có liên quan của các Bộ, ngành khác đối 

với các chất POP mới sử dụng trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_058

69 Rà soát, tổng hợp, phân tích, đánh giá về khung chính sách và pháp 

luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến quản lý rủi ro trong các 

văn bản Luật, các quy định có liên quan của các Bộ, ngành khác đối 

với các chất UPOP

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_059

70 Đề xuất các giải pháp chung để quản lý an toàn và giảm phát thải 

các hóa chất POP theo yêu cầu mới của công ƣớc - POP nông 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_060

71 Đề xuất các giải pháp chung để quản lý an toàn và giảm phát thải 

các hóa chất POP theo yêu cầu mới của công ƣớc - POP công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_061

72 Đề xuất các giải pháp chung để quản lý an toàn và giảm phát thải 

các hóa chất POP theo yêu cầu mới của công ƣớc - UPOP

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_062

73 Dịch và hiệu đính tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt Tƣ liệu khác số 12_07_16_BKS_005

74 Quy định về an toàn trong thải bỏ, tiêu hủy các hóa chất, vật liệu, 

thiết bị có chứa các chất POP công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_063

75 Quy định về khai báo, báo cáo về quá trình thải bỏ, tiêu hủy Chuyên đề số 12_07_16_CDS_064

76 Xây dựng cấu trúc chi tiết cho dự thảo Thông tƣ về quản lý an toàn 

và giảm thiểu phát sinh các hóa chất POP trong sản xuất công 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_065

77 Quy định về cơ chế báo cáo và trao đổi thông tin liên ngành trong 

hoạt động xuất nhập khẩu

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_066

78 Quy định đáp ứng điều kiện đƣợc xử lý, tiêu hủy các chất POP Chuyên đề số 12_07_16_CDS_067

79 Quy định về kiểm kê, báo cáo về các hóa chất, vật liệu, thiết bị có 

chứa các chất POP công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_068

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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41 549/QĐ-TCMT 80 Các quy định chung: Mục tiêu, đối tƣợng điều chỉnh và phạm vi áp 

dụng, giải thích từ ngữ và các nội dung tổng quan khác của Thông 

tƣ về quản lý an toàn và giảm thiểu phát sinh các chất POP trong 

sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_069

81 Quy định về nguồn nhân lực tham gia quá trình tiêu hủy và quy định 

về các biện pháp tiêu hủy an toàn

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_070

82 Quy định về quan trắc giám sát trong và sau quá trình tiêu hủy Chuyên đề số 12_07_16_CDS_071

83 Quy định về báo cáo về hiện trạng phát thải POP công nghiệp trong 

hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng các chất này

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_072

84 Quy định về các hóa chất đƣợc phép nhập khẩu, cấm, hạn chế xuất 

nhập khẩu

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_073

85 Quy định về quan trắc phát thải POP công nghiệp trong hoạt động 

sản xuất công nghiệp có sử dụng chất này

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_074

86 Quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý an toàn 

và giảm thiểu phát sinh các hóa chất POP trong sản xuất công 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_075

87 Quy định về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan Chuyên đề số 12_07_16_CDS_076

88 Quy định về xử lý, giảm thiểu phát sinh các chất POP công nghiệp 

trong quá trình sản xuất

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_077

89 Các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

đối với các quy trình, công nghệ có sử dụng hoặc phát thải ra các 

POP công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_078

90 Các yêu cầu, điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật và các yêu cầu, 

điều kiện về phƣơng tiện vận chuyển

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_079

91 Các yêu cầu, điều kiện về nhân sự Chuyên đề số 12_07_16_CDS_080

92 Quy định về lập kế hoạch và báo cáo về phòng ngừa ứng phó sự cố 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_081

93 Quy định về nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro đối với các chất 

POPs mới đƣợc sử dụng trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_082

94 Quy định về tập huấn và giám sát trong  phòng ngừa ứng phó sự cố Chuyên đề số 12_07_16_CDS_083

95 Quy định về trang thiết bị, nhân lực trong phòng ngừa ứng phó sự 

cố trong sản xuất có sử dụng POP công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_084

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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41 549/QĐ-TCMT 96 Xác định mục tiêu và phạm vi áp dụng hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê 

phát thải và bảo vệ môi trƣờng đối với hoạt động sản xuất công 

nghiệp có sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ có phân hủy

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_085

97 Xây dựng cấu trúc chi thiết cho hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát 

thải và bảo vệ môi trƣờng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp 

có sử dụng các chất POP

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_086

98 Phƣơng pháp luận xây dựng kế hoạch kiểm kê các chất POP mới 

trong ngành công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_087

99 Lựa chọn phƣơng pháp thu thập dữ liệu cho kiểm kê POP mới trong 

công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_088

100 Quản lý, đánh giá và báo cáo dữ liệu Chuyên đề số 12_07_16_CDS_089

101 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê với POP - BDE và HBB trong ngành 

điện và điện tử

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_090

102 Kiểm kê POP - BDE trong bóng đèn hình, kiểm kê POP - BDE & 

HBB trong rác thải điện và điện tử

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_091

103 Phƣơng pháp ƣớc tính trong kiểm kê POP-BDEs VÀ HBB Chuyên đề số 12_07_16_CDS_092

104 Phƣơng pháp xác định POP-BDEs trong ngành giao thông vận tải 

và các hệ số tính toán

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_093

105 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê đối với POP-BDEs và tổng hợp dữ 

liệu POP-BDEs trong ngành giao thông vận tải

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_094

106 Phƣơng pháp xác định POP-BDEs trong các ứng dụng khác và các 

hệ số tính toán

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_095

107 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê đối với  POP-BDES& HBB cho các 

sử dụng khác và tổng hợp  dữ liệu kiểm kê  POP-BDES & HBB cho 

các  sử dụng khác

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_096

108 Phƣơng pháp xác định PECB trong ngành công nghiệp kết hợp với  

PCB sử dụng để làm giảm độ nhớt của sản phẩm trong dầu đƣợc sử 

dụng để truyền nhiệt và các hệ số tính toán

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_097

109 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê và tổng hợp dữ liệu phát thải và bảo 

vệ môi trƣờng đối với PECB trong sản phẩm dầu để truyền nhiệt

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_098

110 Phƣơng pháp xác định HCB trong ngành sản xuất cao su và các hệ 

số tính toán

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_099

111 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê và tổng hợp dữ liệu phát thải và bảo 

vệ môi trƣờng HCB trong ngành sản xuất cao su

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_100

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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41 549/QĐ-TCMT 112 Phƣơng pháp xác định HCB trong ngành sản xuất thuốc nhuộm và 

các hệ số tính toán

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_101

113 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê và tổng hợp dữ liệu phát thải và bảo 

vệ môi trƣờng HCB trong ngành sản xuất thuốc nhuộm

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_102

114 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê và tổng hợp dữ liệu phát thải và bảo 

vệ môi trƣờng HCB trong các ứng dụng khác sản xuất chất bảo 

quản gỗ, phụ gia chất nổ trong sản xuất điện cực

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_103

115 Phƣơng pháp xác định HCB trong các ứng dụng khác sản xuất chất 

bảo quản gỗ, phụ gia chất nổ, trong sản xuất điện cực, và các hệ số 

tính toán

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_104

116 Phƣơng pháp xác định HBDE đƣợc sử dụng nhƣ một chất làm chậm 

quá trình cháy và các hệ số tính toán

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_105

117 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê và tổng hợp dữ liệu phát thải và bảo 

vệ môi trƣờng đối với HBDE đƣợc sử dụng nhƣ một chất làm chậm 

quá trình cháy

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_106

118 Phƣơng pháp xác định HBDE trong công nghiệp chế tạo các 

Polymer và các hệ số tính toán

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_107

119 Phƣơng pháp tiếp cận kiểm kê và tổng hợp dữ liệu phát thải và bảo 

vệ môi trƣờng đối với HBDE trong công nghiệp chế tạo các polymer

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_108

120 Xác định cụ thể mục tiêu và phạm vi áp dụng của hƣớng dẫn kỹ 

thuật  về quan trắc, đánh giá ô nhiễm môi trƣờng và dƣ lƣợng một 

số chất ô nhiễm  hữu cơ khó phân hủy sử dụng trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_109

121 Xây dựng cấu trúc chi tiết của hƣớng dẫn kỹ thuật  về quan trắc, 

đánh giá ô nhiễm môi trƣờng và dƣ lƣợng một số chất ô nhiễm  hữu 

cơ khó phân hủy sử dụng trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_110

122 Hƣớng dẫn lựa chọn địa điểm quan trắc và công tác chuẩn bị quan 

trắc về nhân lực, thiết bị và công cụ, phòng thí nghiệm phân tích

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_111

123 Xác định đối tƣợng lấy mẫu và phƣơng pháp lấy mẫu xác định các 

thông số quan trắc

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_112

124 Phƣơng pháp quan trắc tại hiện trƣờng Chuyên đề số 12_07_16_CDS_113

125 Phƣơng pháp phân tích trong phòng thí nghiệm, đảm bảo chất lƣợng 

và kiểm tra chất lƣợng (QA/QC) số liệu quan trắc

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_114

126 Tổng hợp và báo cáo số liệu quan trắc Chuyên đề số 12_07_16_CDS_115

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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41 549/QĐ-TCMT 127 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải, con đƣờng phơi nhiễm, cách  

 thức phơi nhiễm CHLORDECONE từ hoạt động nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_116

128 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận do phát thải chất thải 

CHLORDECONE từ hoạt động nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_117

129 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải, con đƣờng phơi nhiễm, cách 

thức phơi nhiễm ALPHA-HEXACHLOROCYCLOHEXANE từ 

hoạt động nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_118

130 Phƣơng pháp nguồn tiếp nhận do phát thải  ALPHA-

HEXACHLOROCYCLOHEXANE VÀ BETA-

HEXACHLOROCYCHOHEXANE

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_119

131 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải, con đƣờng phơi nhiễm, cách 

thức phơi nhiễm LINDANE từ hoạt động nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_120

132 Phƣơng pháp nguồn tiếp nhận do phát thải  LINDANE từ hoạt động 

nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_121

133 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải, con đƣờng phơi nhiễm, cách 

thức phơi nhiễm PENTACHLORBENZENE từ hoạt động nông 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_122

134 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận do phát thải 

PENTACHLOROBENZENE

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_123

135 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải, con đƣờng phơi nhiễm, cách 

thức phơi nhiễm ENDOSULFAN kỹ thuật và các đồng phân ra môi 

trƣờng từ hoạt động nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_124

136 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận do phát thải 

ENDOSULFAN kỹ thuật và các đồng phân ra môi trƣờng từ hoạt 

động nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_125

137 Phƣơng pháp tính toán rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải 

CHLORDECONE

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_126

138 Phƣơng pháp tính toán rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải 

ALPHA HEXACHLOROCYCLOHEXANE VÀ BETA 

HEXACHLOROCYCLOHEXANE

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_127

139 Phƣơng pháp tính toán rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải 

LINDANE

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_128

140 Phƣơng pháp tính toán rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải 

PENTACHLOROBENZENE

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_129

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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41 549/QĐ-TCMT 141 Phƣơng pháp tính toán rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải 

ENDOSULFAN kỹ thuật và các đồng phân ra môi trƣờng từ hoạt 

động nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_130

142 Quy định pháp lý về giới hạn phát thải , giới hạn ô nhiễm trong môi 

trƣờng của các chất POP sử dụng trong môi trƣờng nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_131

143 Giám sát, quản lý việc sử dụng các sản phẩm có chứa POP mới sử 

dụng trong  nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_132

144 Thiết lập kênh thông tin giữa cơ sở và cơ quan quản lý địa phƣơng Chuyên đề số 12_07_16_CDS_133

145 Biện pháp phòng tránh phơi nhiễm đối với con ngƣời và ô nhiễm 

môi trƣờng đối với các chất POP mới

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_134

146 Hƣớng dẫn về nâng cao nhận thức liên quan đến các chất POP mới 

sử dụng trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_135

147 Báo cáo kết quả kiểm kê Chuyên đề số 12_07_16_CDS_136

148 Xác định mục tiêu cụ thể và phạm vi áp dụng của hƣớng dẫn kỹ 

thuật  kiểm kê, đánh giá rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải các 

chất POP hình thành  và phát sinh không chủ định

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_137

149 Xác định các mục tiêu, phạm vi và lập kế hoạch thực hiện kiểm kê 

và xác định phƣơng pháp thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin kiểm 

kê phát thải với các chất POP phát sinh không chủ định  PCB, 

PeCB, HCB

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_138

150 Xây dựng cấu trúc chi tiết của hƣớng dẫn kỹ thuật kiểm kê, đánh giá 

rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải các chất POP hình thành và 

phát sinh không chủ định

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_139

151 Phƣơng pháp xác định và sử dụng các hệ số phát thải với PCBs Chuyên đề số 12_07_16_CDS_140

152 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải PeCB, HCB, PCB trong 

nhóm ngành thiêu đốt chất thải

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_141

153 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận do PeCB, HCB, PCB phát 

sinh không chủ định từ các nguồn điển hình: nhóm ngành thiêu đốt 

chất thải

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_142

154 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận do PeCB, HCB, PCB trong 

nhóm ngành sản xuất hóa chất

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_143

155 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận do PeCB, HCB, PCB trong 

nhóm ngành sản xuất sắt, thép

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_144

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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41 549/QĐ-TCMT 156 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận do PeCB, HCB, PCB phát 

sinh không chủ định từ các nguồn điển hình: nhóm các quá trình đốt 

cháy không kiểm soát

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_145

157 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải do PeCB, HCB, PCB trong 

nhóm ngành sản xuất hóa chất, các nguồn khác

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_146

158 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải do PeCB, HCB, PCB trong 

nhóm ngành sản xuất sắt, thép

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_147

159 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải do PeCB, HCB, PCB trong 

nhóm ngành sản xuất năng lƣợng và nhiệt

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_148

160 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải do PeCB, HCB, PCB trong 

nhóm ngành đốt cháy không kiểm soát

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_149

161 Phƣơng pháp tính toán rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải PCB Chuyên đề số 12_07_16_CDS_150

162 Phƣơng pháp tính toán rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải  PeCB Chuyên đề số 12_07_16_CDS_151

163 Phƣơng pháp xác định con đƣờng phơi nhiễm, cách thức phơi 

nhiễm do phát thải PeCB, HCB, PCB phát sinh không chủ định từ 

nhóm ngành thiêu đốt chất thải

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_152

164 Phƣơng pháp xác định con đƣờng phơi nhiễm, cách thức phơi 

nhiễm do phát thải PeCB, HCB, PCB phát sinh không chủ định từ 

nhóm ngành sản xuất sắt thép

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_153

165 Phƣơng pháp xác định con đƣờng phơi nhiễm PeCB, HCB, PCB 

trong nhóm ngành sản xuất hóa chất

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_154

166 Phƣơng pháp xác định con đƣờng phơi nhiễm, cách thức phơi 

nhiễm do phát thải PeCB, HCB, PCB phát sinh không chủ định từ 

nhóm ngành sản xuất năng lƣợng - nhiệt, vật liệu khoáng

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_155

167 Phƣơng pháp xác định con đƣờng phơi nhiễm, cách thức phơi 

nhiễm do phát thải PeCB, HCB, PCB phát sinh từ quá trình đốt 

cháy không kiểm soát

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_156

168 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải PeCB, HCB, PCB  trong 

hoạt động giao thông

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_157

169 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận do PeCB, HCB, PCB phát 

sinh không chủ định từ các nguồn điển hình: hoạt động giao thông

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_158

170 Phƣơng pháp xác định con đƣờng phơi nhiễm PeCB, HCB, PCB 

trong hoạt động giao thông

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_159

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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41 549/QĐ-TCMT 171 Phƣơng pháp xác định và sử dụng các hệ số phát thải đối với HCB Chuyên đề số 12_07_16_CDS_160

172 Phƣơng pháp xác định và sử dụng các hệ số phát thải đối với PeCB Chuyên đề số 12_07_16_CDS_161

173 Phƣơng pháp tính toán rủi ro đối với môi trƣờng do phát thải HCB Chuyên đề số 12_07_16_CDS_162

174 Phƣơng pháp sử dụng kết quả quan trắc từ các nguồn thải và đánh 

giá độ tin cậy của phƣơng pháp và kết quả kiểm kê

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_163

175 Phƣơng pháp xác định nguồn phát thải PeCB, HCB, PCB trong 

nhóm ngành sản xuất vật liệu khoáng (ngành sản xuất xi măng)

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_164

176 Phƣơng pháp xác định nguồn tiếp nhận PeCB, HCB, PCB phát sinh 

không chủ định từ các nguồn điển hình nhóm ngành sản xuất xi 

măng

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_165

177 Xây dựng báo cáo đánh giá về tình hình sử dụng, phát thải, quản lý 

các chất POP tại nơi áp dụng thử nghiệm

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_166

178 Báo cáo quy trình, kết quả áp dụng dự thảo hƣớng dẫn kỹ thuật Chuyên đề số 12_07_16_CDS_167

179 Báo cáo về các cản trở trong việc áp dụng và những yếu tố hỗ trợ 

thành công việc áp dụng

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_168

180 Xây dựng báo cáo đánh giá về tình hình sử dụng, phát thải, quản lý 

các chất  POPs tại nơi áp dụng thử nghiệm

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_169

181 Báo cáo quy trình, kết quả áp dụng dự thảo hƣớng dẫn kỹ thuật 

“Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm, rủi ro môi 

trƣờng và dƣ lƣợng một số chất hữu cơ khó phân hủy sử dụng trong 

nông nghiệp”

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_170

182 Báo cáo về các cản trở trong việc áp dụng và những yếu tố hỗ trợ 

thành công việc áp dụng “Hƣớng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh 

giá ô nhiễm, rủi ro môi trƣờng và dƣ lƣợng một số chất hữu cơ khó 

phân hủy sử dụng trong nông nghiệp”

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_171

183 Xây dựng báo cáo đánh giá về tình hình sử dụng, phát thải, quản lý 

các chất  UPOP tại nơi áp dụng thử nghiệm

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_172

184 Báo cáo quy trình, kết quả áp dụng dự thảo hƣớng dẫn kỹ thuật 

(UPOP)

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_173

185 Báo cáo về các cản trở trong việc áp dụng và những yếu tố hỗ trợ 

thành công việc áp dụng (UPOP)

Chuyên đề số 12_07_16_CDS_174

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Triển khai thực hiện đề án: "Hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về 

quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy"
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42 558/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_01_THG_001

2 Báo cáo Kết quả triển khai chƣơng trình quan trắc môi trƣờng nƣớc 

mặt sông Mê Kông (khu vực giáp biên giới Việt Nam - 

Camphuchia), đánh giá mức độ ô nhiễm xuyên biên giới qua hệ 

thống sông Mê Kông

Tƣ liệu khác giấy 12_07_01_BKG_001

3 Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt sông Mê Kông (khu 

vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia) đƣợc xây dựng và đƣa 

vào triển khai thực hiện

Tƣ liệu khác giấy 12_07_01_BKG_002

4 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_07_01_THS_001

5 Báo cáo Kết quả triển khai chƣơng trình quan trắc môi trƣờng nƣớc 

mặt sông Mê Kông (khu vực giáp biên giới Việt Nam - 

Camphuchia), đánh giá mức độ ô nhiễm xuyên biên giới qua hệ 

thống sông Mê Kông

Tƣ liệu khác số 12_07_01_BKS_001

6 Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt sông Mê Kông (khu 

vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia) đƣợc xây dựng và đƣa 

vào triển khai thực hiện

Tƣ liệu khác số 12_07_01_BKS_002

7 Thu thập, tổng hợp đặc điểm thủy văn khu vực thƣợng nguồn (phía 

Việt Nam) của hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_001

8 Đánh giá tổng quan hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh 

biên giới của Campuchia có tiềm năng ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

nƣớc sông Mê Kông

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_002

9 Điều tra đánh giá hiện trạng và năng lực (nhân lực, vật lực và nhu 

cầu) quan trắc của tỉnh An Giang

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_003

10 Điều tra đánh giá hiện trạng và năng lực (nhân lực, vật lực và nhu 

cầu) quan trắc của tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_004

11 Phân tích, đánh giá tổng quan việc tuân thủ cam kết chất lƣợng 

nƣớc của các quốc gia trong ủy hội sông Mê Kông

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_005

12 Xây dựng nguyên tắc cơ bản của chƣơng trình quan trắc ô nhiễm 

nƣớc xuyên biên giới qua hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_006

13 Điều tra, nghiên cứu và xác định thông số đo và phân tích Chuyên đề số 12_07_01_CDS_007

14 Điều tra, nghiên cứu xác định tần suất giám sát Chuyên đề số 12_07_01_CDS_008

15 Nghiên cứu xác định kỹ thuật lấy mẫu Chuyên đề số 12_07_01_CDS_009

16 Điều tra, nghiên cứu phƣơng pháp bảo quản và vận chuyển mẫu Chuyên đề số 12_07_01_CDS_010

17 Nghiên cứu xác định chi phí thực hiện chƣơng trình quan trắc (nhân 

lực, vật lực) cho tỉnh An Giang khi chuyển giao chƣơng trình cho 

địa phƣơng thực hiện

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_011

Xây dựng và bƣớc đầu triển khai 

chƣơng trình quan trắc môi trƣờng 

nƣớc mặt, đánh giá mức độ ô nhiễm 

xuyên biên giới qua hệ thống sông 

Mê Kông

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm
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42 558/QĐ-TCMT 18 Nghiên cứu xác định chi phí thực hiện chƣơng trình quan trắc (nhân 

lực, vật lực) cho tỉnh Đồng Tháp khi chuyển giao chƣơng trình cho 

địa phƣơng thực hiện

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_012

19 Nghiên cứu, đề xuất tổ chức giám sát việc thực hiện chƣơng trình 

quan trắc ô nhiễm xuyên biên giới qua hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề số 12_07_01_CDS_013

43 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

676/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 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng và tăng cƣờng sự phối hợp 

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

Tƣ liệu khác giấy 12_07_11_BKG_001

2 Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi trƣờng và Tổng cục 

Hải quan về quản lý hữu cơ khó phân hủy

Tƣ liệu khác giấy 12_07_11_BKG_002

3 Biên bản họp góp ý "Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi 

trƣờng và Tổng cục Hải Quan về quản lý chất hữu cơ khó phân 

hủy" lần 1

Tƣ liệu khác giấy 12_07_11_BKG_003

4 Biên bản họp góp ý "Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi 

trƣờng và Tổng cục Hải Quan về quản lý chất hữu cơ khó phân 

hủy" lần 2

Tƣ liệu khác giấy 12_07_11_BKG_004

5 Biên bản họp góp ý "Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi 

trƣờng và Tổng cục Hải Quan về quản lý chất hữu cơ khó phân 

hủy" lần 3

Tƣ liệu khác giấy 12_07_11_BKG_005

6 Biên bản họp góp ý "Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi 

trƣờng và Tổng cục Hải Quan về quản lý chất hữu cơ khó phân 

hủy" lần 4

Tƣ liệu khác giấy 12_07_11_BKG_006

7 Đề xuất dự án hợp tác quốc tế (Việt Nam - Hàn Quốc) về Kế hoạch 

quốc gia phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp sự cố môi trƣờng do tràn 

dầu, rò rỉ hóa chất

Tƣ liệu khác giấy 12_07_11_BKG_007

8 Đề xuất hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tăng cƣờng năng lực kiểm 

soát phát thải hóa chất nguy hại (bao gồm POP) ra môi trƣờng trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh

Tƣ liệu khác giấy 12_07_11_BKG_008

9 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng và tăng cƣờng sự phối hợp 

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

Tƣ liệu khác số 12_07_11_BKS_001

10 Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi trƣờng và Tổng cục 

Hải quan về quản lý hữu cơ khó phân hủy

Tƣ liệu khác số 12_07_11_BKS_002

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Xây dựng và bƣớc đầu triển khai 

chƣơng trình quan trắc môi trƣờng 

nƣớc mặt, đánh giá mức độ ô nhiễm 

xuyên biên giới qua hệ thống sông 

Mê Kông
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43 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

676/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ƣớc Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam

11 Biên bản họp góp ý "Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi 

trƣờng và Tổng cục Hải Quan về quản lý chất hữu cơ khó phân 

hủy" lần 1

Tƣ liệu khác số 12_07_11_BKS_003

12 Biên bản họp góp ý "Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi 

trƣờng và Tổng cục Hải Quan về quản lý chất hữu cơ khó phân 

hủy" lần 2

Tƣ liệu khác số 12_07_11_BKS_004

13 Biên bản họp góp ý "Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi 

trƣờng và Tổng cục Hải Quan về quản lý chất hữu cơ khó phân 

hủy" lần 3

Tƣ liệu khác số 12_07_11_BKS_005

14 Biên bản họp góp ý "Dự thảo quy chế phối hợp giữa Tổng cục Môi 

trƣờng và Tổng cục Hải Quan về quản lý chất hữu cơ khó phân 

hủy" lần 4

Tƣ liệu khác số 12_07_11_BKS_006

15 Đề xuất dự án hợp tác quốc tế (Việt Nam - Hàn Quốc) về Kế hoạch 

quốc gia phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp sự cố môi trƣờng do tràn 

dầu, rò rỉ hóa chất

Tƣ liệu khác số 12_07_11_BKS_007

16 Đề xuất hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tăng cƣờng năng lực kiểm 

soát phát thải hóa chất nguy hại (bao gồm POP) ra môi trƣờng trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh

Tƣ liệu khác số 12_07_11_BKS_008

17 Đánh giá hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong quản lý POP 

(Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Công Thƣơng và một số bộ 

ngành khác có liên quan) giai đoạn 2006-2011

Chuyên đề số 12_07_11_CDS_001

18 Đánh giá chung hiệu quả các Dự án POP đã triển khai thực hiện tại 

Việt Nam trong giai đoạn 2006-2011 về hợp chất hữu cơ khó phân 

hủy

Chuyên đề số 12_07_11_CDS_002

19 Đề xuất giải pháp tăng cƣờng hiệu quả việc phối hợp giữa các cơ 

quan liên quan thực hiện Công ƣớc Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy giai đoạn 2012-2015

Chuyên đề số 12_07_11_CDS_003

20 Báo cáo hiện trạng công tác quản lý thực hiện Công ƣớc Stockholm  

Tổng cục Môi trƣờng và Tổng cục Hải quan

Chuyên đề số 12_07_11_CDS_004

21 Dự thảo Quy chế quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của Tổng cục 

Môi trƣờng và Tổng cục Hải quan trong quản lý hợp chất hữu cơ 

khó phân hủy

Chuyên đề số 12_07_11_CDS_005

22 Xây dựng đề xuất Dự án hợp tác quốc tế (Việt Nam - Hàn Quốc) về 

Kế hoạch quốc gia phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp sự cố môi trƣờng

Chuyên đề số 12_07_11_CDS_006
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43 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

676/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ƣớc Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam

23 Xây dựng đề xuất hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tăng cƣờng năng 

lực kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại (bao gồm POP) ra môi 

trƣờng trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Chuyên đề số 12_07_11_CDS_007

44 702/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_12_THG_001

2 Phụ lục 6: Hƣớng dẫn kỹ thuật về trao đổi thông tin và phối hợp 

trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_07_12_BKG_001

3 Báo cáo về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô nhiễm do 

sự cố môi trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_07_12_BKG_002

4 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_07_12_THS_001

5 Phụ lục 6: Hƣớng dẫn kỹ thuật về trao đổi thông tin và phối hợp 

trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_07_12_BKS_001

6 Báo cáo về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô nhiễm do 

sự cố môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_07_12_BKS_002

7 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_001

8 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại TP. Hải Phòng năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_002

9 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại tỉnh Lào Cai năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_003

10 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_004

11 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_005

12 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại tỉnh Khánh Hòa năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_006

13 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại tỉnh Đồng Nai năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_007

14 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại tỉnh Bình Dƣơng năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_008

Hoạt động phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục ô nhiễm do sự cố môi 

trƣờng

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm
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44 702/QĐ-TCMT 15 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_009

16 Đánh giá hiện trạng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm do sự cố môi trƣờng tại TP. Cần Thơ năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_010

17 Tổng hợp xây dựng báo cáo về công tác phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục ô nhiễm do sự cố môi trƣờng quốc gia năm 2012

Chuyên đề số 12_07_12_CDS_011

45 722/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_07_15_THG_001

2 Dự thảo thông tƣ Tƣ liệu khác giấy 12_07_15_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_07_15_THS_001

4 Dự thảo thông tƣ Tƣ liệu khác số 12_07_15_BKS_001

5 Tổng hợp, đánh giá thực trạng công tác vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm tại các doanh nghiệp vận tải

Chuyên đề số 12_07_15_CDS_001

6 Tổng hợp, đánh giá thực trạng công tác cấp phép vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm của các cơ quan chức năng

Chuyên đề số 12_07_15_CDS_002

7 Đánh giá thực trạng về nguy cơ rủi ro trong việc vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_07_15_CDS_003

8 Đánh giá các quy định về trang thiết bị vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm của một số Bộ, ngành

Chuyên đề số 12_07_15_CDS_004

9 Đánh giá các quy định về phòng ngừa ứng phó sự cố trong vận 

chuyển của các Bộ ngành khác

Chuyên đề số 12_07_15_CDS_005

10 Xây dựng cấu trúc chi tiết cho dự thảo Thông tƣ Quy định thủ tục, 

thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với các 

hóa chất độc hại bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ

Chuyên đề số 12_07_15_CDS_006

11 Xây dựng dự thảo Thông tƣ Quy định thủ tục, thẩm quyền cấp giấy 

phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với các hóa chất độc hại bằng 

phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ

Chuyên đề số 12_07_15_CDS_007

46 723/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_07_13_THG_001

2 Phụ lục báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_07_13_BKG_001

3 Báo cáo đề xuất giải pháp bổ sung, tăng cƣờng hành lang pháp lý 

cho việc lập và quản lý, sử dụng hồ sơ môi trƣờng của các cơ sở sản 

xuất công nghiệp

Tƣ liệu khác giấy 12_07_13_BKG_002

4 Báo cáo đánh giá thực tế về công tác quản lý hồ sơ về môi trƣờng 

tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

Tƣ liệu khác giấy 12_07_13_BKG_003

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Khảo sát, đánh giá về hiện trạng, 

nguy cơ, rủi ro về vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm đối với môi trƣờng 

và xây dựng Thông tƣ quy định về 

điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền cấp giấy phép vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm đối với 

môi trƣờng

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

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Hoạt động phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục ô nhiễm do sự cố môi 

trƣờng
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46 723/QĐ-TCMT 5 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 12_07_13_BKG_004

6 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_07_13_THS_001

7 Phụ lục báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_07_13_BKS_001

8 Báo cáo đề xuất giải pháp bổ sung, tăng cƣờng hành lang pháp lý 

cho việc lập và quản lý, sử dụng hồ sơ môi trƣờng của các cơ sở sản 

xuất công nghiệp

Tƣ liệu khác số 12_07_13_BKS_002

9 Báo cáo đánh giá thực tế về công tác quản lý hồ sơ về môi trƣờng 

tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

Tƣ liệu khác số 12_07_13_BKS_003

10 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 số 12_07_13_BKS_004

11 Xây dựng báo cáo đánh giá thực tế tại các tỉnh phía Bắc về công tác 

thu thập, thống kê, lƣu trữ, sử dụng, báo cáo, công bố thông tin về 

môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_001

12 Xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện các quy định liên quan 

về thông tin môi trƣờng mà doanh nghiệp phải báo cáo theo quy 

định hiện hành tại các tỉnh phía Bắc, tập trung vào các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_002

13 Xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả trong quản lý môi 

trƣờng của các quy định hiện hành về thông tin, báo cáo môi trƣờng 

trong công tác bảo vệ môi trƣờng của cơ sở tại các tỉnh phía Bắc, 

tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_003

14 Xây dựng báo cáo đánh giá thực tế tại các tỉnh khu vực Miền 

Trung, Tây Nguyên về công tác thu thập, thống kê, lƣu trữ, sử dụng, 

báo cáo, công bố thông tin về môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất 

công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_004

15 Xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện và tính hiệu quả của 

các quy định hiện hành về thông tin, báo cáo môi trƣờng trong công 

tác bảo vệ môi trƣờng của cơ sở ( tại các tỉnh khu vực Miền Trung, 

Tây Nguyên tập trung vào cơ quan quản lý)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_005

16 Xây dựng báo cáo đánh giá thực tế tại các tỉnh phía Nam về công 

tác thu thập, thống kê, lƣu trữ, sử dụng, báo cáo,công bố thông tin 

về môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_006

17 Xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện các quy định liên quan 

về thông tin môi trƣờng mà doanh nghiệp phải báo cáo theo quy 

định hiện hành (tại các tỉnh phía Nam, tập trung  vào các khu công  

nghiệp)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_007

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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

46 723/QĐ-TCMT 18 Xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của các quy định hiện 

hành về thông tin, báo cáo môi trƣờng trong công tác bảo vệ môi 

trƣờng của cơ sở (tại các tỉnh phía Nam, tập trung  vào các khu 

công  nghiệp)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_008

19 Tổng hợp, rà soát các văn bản liên quan và phân tích các yêu cầu về 

thông tin báo cáo môi trƣờng của cơ sở theo các giai đoạn vòng đời 

doanh nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_009

20 Tổng hợp và đánh giá mối liên hệ giữa các quy định của các ngành 

liên quan theo chế độ báo cáo thông tin môi trƣờng của cơ sở: Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Y tế, Công thƣơng, Giao thông vận tải, 

Công an, Hải quan, Xây dựng, Nông nghiệp, Thuế...

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_010

21 Đánh giá các yêu cầu về thông tin môi trƣờng của các địa phƣơng 

đối với các cơ sở

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_011

22 Đánh giá về các yêu cầu thông tin môi trƣờng của các cơ quan trong 

mối liên hệ với các tiêu chuẩn, quy trình nội bộ của các tập đoàn, 

công ty

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_012

23 Tổng hợp một số quy định pháp lý, hƣớng dẫn và kinh nghiệm của 

một số nƣớc Châu Âu về xây dựng và sử dụng hồ sơ môi trƣờng của 

các doanh nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_013

24 Tổng hợp một số quy định pháp lý, hƣớng dẫn và kinh nghiệm của 

một số nƣớc phát triển trên trong khu vực (Nhật Bản, Hàn 

Quốc...)về xây dựng và sử dụng hồ sơ môi trƣờng của các doanh 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_014

25 Tổng hợp một số quy định pháp lý, hƣớng dẫn và kinh nghiệm của 

Canada, Mỹ về xây dựng và sử dụng hồ sơ môi trƣờng của các 

doanh nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_015

26 Tổng hợp một số quy định pháp lý, hƣớng dẫn và kinh nghiệm của 

một số nƣớc  (Trung Quốc, Thái Lan...) về xây dựng và sử dụng hồ 

sơ môi trƣờng của các doanh nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_016

27 Tổng hợp một số quy định pháp lý, hƣớng dẫn và kinh nghiệm của 

một số nƣớc  (Hàn Quốc, Canada...) về hồ sơ công nghệ môi trƣờng 

của các doanh nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_017

28 Thu thập và đánh giá kinh nghiệm kiểm toán môi trƣờng doanh 

nghiệp trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_018

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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
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46 723/QĐ-TCMT 29 Thu thập và đánh giá các hƣớng dẫn về nội dung về yêu cầu của hồ 

sơ xin xây dựng, vận hành và phục hồi cơ sở sản xuất công nghiệp 

trên thế giới

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_019

30 Tổng hợp, đánh giá các quy định pháp lý, hƣớng dẫn và kinh 

nghiệm của một số nƣớc  trên thế giới về quản lý vòng đời doanh 

nghiệp.

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_020

31 Đánh giá về thông tin môi trƣờng cần tổng hợp và trình bày theo 

quy định của ISO 14001:2004/Cor 1:2009

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_021

32 Đánh giá về tính hiệu quả của hồ sơ môi trƣờng theo ISO 

14001:2004/Cor 1:2009 để phục vụ công tác quản lý môi trƣờng tại 

cơ sở

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_022

33 Đề xuất một số nội dung cần sửa đổi một số quy định pháp lý về 

việc lập, quản lý và sử dụng hồ sơ môi trƣờng của các cơ sở

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_023

34 Đề xuất phƣơng án sửa đổi và lộ trình sửa đổi Luật Bảo vệ môi 

trƣờng 2005 và các văn bản hƣớng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi 

trƣờng 2005 về hồ sơ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_024

35 Phân tích các điểm mâu thuẫn trong hệ thống pháp lý và đề xuất các 

phƣơng án xây dựng căn cứ pháp lý cho quy định mới về hồ sơ môi 

trƣờng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_025

36 Thông tin về hiện trạng môi trƣờng không khí xung quanh cơ sở sản 

xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_026

37 Thông tin về hiện trạng môi trƣờng nƣớc ngầm xung quanh cơ sở 

sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_027

38 Thông tin về hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt xung quanh cơ sở sản 

xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_028

39 Thông tin về quy trình và công nghệ sản xuất của cơ sở sản xuất 

công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_029

40 Xác định các nguồn, thiết bị phát sinh khí thải và đánh giá mức độ 

phát thải của các nguồn, thiết bị này

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_030

41 Xác định các nguồn, thiết bị gây ồn, độ rung và đánh giá mức độ tác 

động của các nguồn, thiết bị này

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_031

42 Xác định các nguồn, thiết bị phát sinh nƣớc thải và đánh giá mức độ 

phát thải của các nguồn, thiết bị này

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_032

43 Xác định các nguồn, thiết bị phát sinh chất thải rắn  thông thƣờng 

và đánh giá mức độ phát thải của các nguồn, thiết bị này

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_033

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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

46 723/QĐ-TCMT 44 Xác định các nguồn, thiết bị phát sinh chất thải rắn nguy hại và 

đánh giá mức độ phát thải của các nguồn, thiết bị này

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_034

45 Xác định các nguồn, thiết bị phát sinh bùn thải và đánh giá mức độ 

phát thải của các nguồn, thiết bị này

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_035

46 Thông tin về hệ thống kiểm soát, xử lý khí thải tại cơ sở sản xuất 

công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_036

47 Thông tin về hệ thống kiểm soát, xử lý nƣớc thải tại cơ sở sản xuất 

công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_037

48 Thông tin về hệ thống kiểm soát, xử lý chất thải rắn thông thƣờng  

tại cơ sở sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_038

49 Thông tin về hệ thống kiểm soát, xử lý chất thải rắn nguy hại tại cơ 

sở sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_039

50 Thông tin về hệ thống kiểm soát, xử lý tiếng ồn, độ rung tại cơ sở 

sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_040

51 Phân tích và xác định căn cứ pháp lý để xây dựng Thông tƣ về Hồ 

sơ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_041

52 Đề xuất những thông tin cơ bản về cơ sở cơ sở sản xuất công 

nghiệp: Những thông tin chung về cơ sở sản xuất công nghiệp và 

các căn cứ pháp lý hình thành và hoạt động của cơ sở sản xuất công 

nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_042

53 Đề xuất những thông tin cơ bản về cơ sở sản xuất công nghiệp: 

Thông tin chung tại khu vực và địa điểm đặt cơ sở sản xuất công 

nghiệp (quy hoạch, môi trƣờng, xã hội, văn hóa…)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_043

54 Xây dựng yêu cầu cụ thể về công tác quản lý môi trƣờng của cơ sở 

sản xuất công nghiệp đối với các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng do 

khí thải (yêu cầu pháp lý và phụ lục bảng thông tin (nếu cần thiết))

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_044

55 Xây dựng yêu cầu cụ thể về công tác quản lý môi trƣờng của cơ sở 

sản xuất công nghiệp đối với các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng do 

nƣớc thải (nƣớc mặt, nƣớc ngầm)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_045

56 Xây dựng yêu cầu cụ thể về công tác quản lý môi trƣờng của cơ sở 

sản xuất công nghiệp đối với các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng do 

chất thải rắn

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_046

57 Xây dựng các yêu cầu cụ thể trong quản lý (hóa chất, sự cố, tiếng 

ồn, độ rung……..) tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_047

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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
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46 723/QĐ-TCMT 58 Xây dựng yêu cầu cụ thể về các thủ tục hành chính liên quan báo 

cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, 

cam kết bảo vệ môi trƣờng, đề án bảo vệ môi trƣờng (bao gồm cả 

sửa đổi, bổ sung) quyết định xác nhận kiểm tra hậu ĐTM

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_048

59 Xây dựng yêu cầu cụ thể về các thủ tục hành chính liên quan đến 

giấy phép quản lý, xử lý CTNH, Vận chuyển CTNH, Giấy xác nhận 

đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, Hợp đồng vận chuyển và 

xử lý CTNT…

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_049

60 Xây dựng yêu cầu cụ thể về các thủ tục hành chính liên quan đến 

các loại giấy phép xả thải (giấy phép xả nƣớc thải, khí thải, chất thải 

rắn…)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_050

61 Xây dựng yêu cầu cụ thể về các thủ tục hành chính liên quan đến 

xác nhận nộp các loại phí nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_051

62 Yêu cầu các thủ tục hành chính liên quan đến giấy xác nhận kinh 

doanh, sử dụng, vận chuyển các hóa chất nguy hiểm, hạn chế kinh 

doanh  (hoặc các yêu cầu tƣơng tự khác…)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_052

63 Xây dựng yêu cầu cụ thể về các thủ tục hành chính liên quan đến 

các giấy tờ khác ISO 14000, OHSAS 18001, ISO ngành

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_053

64 Những yêu cầu đối với bộ phận quản lý môi trƣờng, trách nhiệm 

liên quan đến công tác bảo vệ môi trƣờng của doanh nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_054

65 Những yêu cầu về quan trắc và giám sát môi trƣờng (theo các chỉ 

tiêu yêu cầu tại ĐTM, QCVN, và các yêu cầu khác, mô tả cụ thể 

các điểm giám sát, tần suất giám sát, phƣơng pháp đo,  …)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_055

66 Những yêu cầu về các giải pháp xử lý ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm 

đã thực hiện, nhật ký hoạt động của từng loại thiết bị, hệ thống xử 

lý chất thải.

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_056

67 Thông tin về quyết định, hoạt động và kết quả thanh tra, kiểm tra 

môi trƣờng tại cơ sở

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_057

68 Yêu cầu liên quan đến các biện pháp phòng cháy chữa cháy Chuyên đề số 12_07_13_CDS_058

69 Yêu cầu liên quan đến các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_059

70 Dự thảo nội dung chi tiết của Thông tƣ Chuyên đề số 12_07_13_CDS_060

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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
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46 723/QĐ-TCMT 71 Xây dựng báo cáo thử nghiệm một số đề xuất về yêu cầu lập và 

quản lý hồ sơ môi trƣờng cho các cơ quan quản lý môi trƣờng cấp 

địa phƣơng  tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dƣơng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_061

72 Xây dựng báo cáo thử nghiệm một số đề xuất về yêu cầu lập và 

quản lý hồ sơ môi trƣờng cho ban quản lý khu công nghiệp tại Hà 

Nội, Đà Nẵng, Bình Dƣơng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_062

73 Xây dựng báo cáo thử nghiệm một số đề xuất về yêu cầu lập và 

quản lý hồ sơ môi trƣờng cho công ty quản lý hạ tầng khu công 

nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dƣơng.

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_063

74 Xây dựng báo cáo thử nghiệm một số đề xuất về yêu cầu lập và 

quản lý hồ sơ môi trƣờng cho: một số cơ sở sản xuất công nghiệp tại 

Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dƣơng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_064

75 Báo cáo, kết quả áp dụng thử nghiệm một số đề xuất về yêu cầu lập 

và quản lý hồ sơ môi trƣờng cho các cơ quan quản lý môi trƣờng 

cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_065

76 Báo cáo, kết quả áp dụng thử nghiệm một số đề xuất về yêu cầu lập 

và quản lý hồ sơ môi trƣờng cho ban quản lý khu công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_066

77 Báo cáo, kết quả áp dụng thử nghiệm một số đề xuất về yêu cầu lập 

và quản lý hồ sơ môi trƣờng cho cho công ty quản lý hạ tầng khu 

công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_067

78 Báo cáo, kết quả áp dụng thử nghiệm một số đề xuất về yêu cầu lập 

và quản lý hồ sơ môi trƣờng cho một số cơ sở sản xuất công nghiệp 

tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dƣơng

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_068

79 Tổng hợp, đánh giá mức độ tuân thủ các quy định thực thi hồ sơ 

môi trƣờng tại những quốc gia đã triển khai áp dụng trên thế giới  

(Nhật Bản, Hàn Quốc,Mỹ, Canada...)

Chuyên đề số 12_07_13_CDS_069

47 739/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_07_03_THG_001

2 Tổng hợp, phân tích và đánh giá các chƣơng trình tập huấn nghiệp 

vụ quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng đã thực hiện

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_001

3 Thu thập thông tin, phân tích và đánh giá để xác định nội dung và 

đối tƣợng cần đào tạo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc kiểm soát 

ô nhiễm, hậu thẩm và môi trƣờng lƣu vực sông

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_002

4 Rà soát, tổng hợp các quy định liên quan đến kiểm soát ô nhiễm, 

hậu thẩm và môi trƣờng lƣu vực sông

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_003

Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về 

quản lý nhà nƣớc kiểm soát ô nhiễm, 

hậu thẩm, môi trƣờng lƣu vực sông

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

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
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47 739/QĐ-TCMT 5 Hiện trạng thực hiện kiểm soát ô nhiễm, hậu thẩm và môi trƣờng 

lƣu vực sông

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_004

6 Xác định nội dung về kiểm soát ô nhiễm để đƣa vào chƣơng trình 

tập huấn

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_005

7 Xác định nội dung về hậu thẩm để đƣa vào chƣơng trình tập huấn Chuyên đề số 12_07_03_CDS_006

8 Xác định nội dung về quản lý môi trƣờng lƣu vực sông để đƣa vào 

chƣơng trình tập huấn

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_007

9 Các phƣơng pháp huy động và định hƣớng sự tham gia của cộng 

đồng vào công tác kiểm soát ô nhiễm, hậu thẩm và môi trƣờng lƣu 

vực sông

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_008

10 Xác định các yêu cầu cho các bài tập tình huống phục vụ thảo luận 

nhóm

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_009

11 Đề xuất tiêu chí lựa chọn báo cáo viên đáp ứng đƣợc yêu cầu của 

các khóa tập huấn

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_010

12 Đề xuất một số phƣơng pháp đánh giá hiệu quả tập huấn (đối với 

các đối tƣợng tham gia khóa tập huấn)

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_011

13 Đề xuất khung chƣơng trình "tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về 

quản lý nhà nƣớc kiểm soát ô nhiễm, hậu thẩm, môi trƣờng lƣu vực 

sông"

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_012

14 Kết quả hội thảo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nƣớc 

về môi trƣờng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành môi 

trƣờng tại Trung ƣơng

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_013

15 Báo cáo kết quả hội thảo, tập huấn cấp địa phƣơng; đánh giá và đề 

xuất điều chỉnh bổ sung khung chƣơng trình tập huấn

Chuyên đề số 12_07_03_CDS_014

16 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_07_03_THS_001

48 792/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_07_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_07_05_THS_001

3 Tổng quan tiêu chuẩn về khí thải đối với ngành thép của các nƣớc 

trên thế giới và khu vực

Chuyên đề số 12_07_05_CDS_001

4 Phân tích, so sánh, đánh giá các tiêu chuẩn về khí thải ngành thép 

của các nƣớc và quy định hiện hành của Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_05_CDS_002

5 Các đặc tính của khí thải ngành công nghiệp thép tại Việt Nam. 

Tổng quan về khả năng phân tích các thông số ô nhiễm của các 

phòng thí nghiệm, trung tâm quan trắc môi trƣờng

Chuyên đề số 12_07_05_CDS_003

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về 

quản lý nhà nƣớc kiểm soát ô nhiễm, 

hậu thẩm, môi trƣờng lƣu vực sông

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ 

xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải cho ngành thép

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm
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48 792/QĐ-TCMT 6 Tổng quan các giai đoạn và công nghệ sản xuất gang, thép có phát 

thải khí thải. Chiến lƣợc, xu hƣớng phát triển của ngành thép Việt 

Nam

Chuyên đề số 12_07_05_CDS_004

7 Các công nghệ ngành thép Việt Nam đang áp dụng để xử lý khí thải Chuyên đề số 12_07_05_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập trong quá trình áp 

dụng quy chuẩn kỹ thuật quy định về khí thải công nghiệp nói 

chung đối với các doanh nghiệp ngành thép tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_05_CDS_006

9 Dự thảo QCVN về khí thải cho ngành thép Chuyên đề số 12_07_05_CDS_007

49 793/QĐ-TCMT 1 Báo cáo kết quả đề tài Tổng hợp giấy 12_07_06_THG_001

2 Báo cáo kết quả đề tài Tổng hợp số 12_07_06_THS_001

3 Tổng quan tiêu chuẩn về nƣớc thải đối với ngành thép của các nƣớc 

trên thế giới và khu vực

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_001

4 Tổng quan tiêu chuẩn về chất thải rắn đối với ngành thép của các 

nƣớc trên thế giới và khu vực

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_002

5 Phân tích, so sánh đánh giá các tiêu chuẩn về nƣớc thải ngành thép 

của các nƣớc và quy định hiện hành của Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_003

6 Phân tích, co sánh đánh giá các tiêu chuẩn về chất thải rắn ngành 

thép của các nƣớc và quy định hiện hành của Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_004

7 Tổng quan các giai đoạn và công nghệ sản xuất gang, thép có phát 

thải nƣớc thải. Chiến lƣợc, xu hƣớng phát triển của ngành thép Việt 

Nam

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_005

8 Tổng quan các giai đoạn và công nghệ sản xuất gang, thép có phát 

thải chất thải rắn. Chiến lƣợc, xu hƣớng phát triển của ngành thép 

Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_006

9 Các đặc tính nƣớc thải của ngành công nghiệp thép tại Việt Nam Chuyên đề số 12_07_06_CDS_007

10 Các đặc tính chất thải rắn của ngành công nghiệp thép tại Việt Nam Chuyên đề số 12_07_06_CDS_008

11 Các công nghệ ngành thép Việt nam đang áp dụng để xử lý nƣớc 

thải

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_009

12 Các công nghệ ngành thép Việt nam đang áp dụng để xử lý chất thải 

rắn

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập trong quá trình áp 

dụng các quy chuẩn kỹ thuật quy định về nƣớc thải công nghiệp nói 

chung đối với các doanh nghiệp ngành thép tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_011

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ 

xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải và chất thải rắn cho 

ngành thép

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ 

xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải cho ngành thép

73 



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

49 793/QĐ-TCMT 14 Phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập trong quá trình áp 

dụng các quy chuẩn kỹ thuật quy định về chất thải rắn công nghiệp 

nói chung đối với các doanh nghiệp ngành thép tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_06_CDS_012

15 Dự thảo QCVN về nƣớc thải cho ngành thép Tƣ liệu khác số 12_07_06_BKS_001

16 Dự thảo QCVN về chất thải rắn cho ngành thép Tƣ liệu khác số 12_07_06_BKS_002

50 828/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp giấy 12_07_10_THG_001

2 Báo cáo đánh giá về hiện trạng KSON không khí tại Việt Nam và 

đề xuất khung KHHĐ quốc gia về KSON không khí

Tƣ liệu khác giấy 12_07_10_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp số 12_07_10_THS_001

4 Báo cáo đánh giá về hiện trạng KSON không khí tại Việt Nam và 

đề xuất khung KHHĐ quốc gia về KSON không khí

Tƣ liệu khác số 12_07_10_BKS_001

5 Tổng hợp thông tin về các nguồn gốc phát sinh và ô nhiễm khí thải 

từ công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_001

6 Tổng hợp thông tin về các nguồn gốc phát sinh và ô nhiễm khí thải 

từ xây dựng

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_002

7 Tổng hợp thông tin về các nguồn gốc phát sinh và ô nhiễm khí thải 

từ giao thông

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_003

8 Tổng hợp thông tin về các nguồn gốc phát sinh và ô nhiễm khí thải 

từ dân sinh

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_004

9 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn công 

nghiệp xi măng

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_005

10 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn công 

nghiệp nhiệt điện

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_006

11 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn công 

nghiệp luyện kim

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_007

12 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn công 

nghiệp thép

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_008

13 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn công 

nghiệp hóa chất

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_009

14 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn công 

nghiệp thực  phẩm

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_010

15 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn công 

nghiệp đốt chất thải

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_011

16 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn xây 

dựng khai khoáng

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_012

Điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng 

kế hoạch hành động quốc gia về 

kiểm soát ô nhiễm không khí năm 

2012

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ 

xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải và chất thải rắn cho 

ngành thép
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50 828/QĐ-TCMT 17 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn xây 

dựng công trình xây dựng

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_013

18 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn giao 

thông đƣờng bộ

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_014

19 Tổng hợp thông tin về công tác kiểm soát khí thải tại nguồn giao 

thông đƣờng thủy, đƣờng không

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_015

20 Tổng hợp thông tin về vai trò quản lý nhà nƣớc về kiểm soát khí thải Chuyên đề số 12_07_10_CDS_016

21 Tổng hợp thông tin về các hoạt động kiểm soát khí thải khác: đào 

tạo, tăng cƣờng năng lực, nâng cao nhận thức, công cụ kinh tế, sản 

xuất sạch hơn

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_017

22 Đánh giá và dự báo xu hƣớng diễn biến của các nguồn khí thải từ 

sản xuất xi măng

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_018

23 Đánh giá và dự báo xu hƣớng diễn biến của các nguồn khí thải từ 

sản xuất thép

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_019

24 Đánh giá và dự báo xu hƣớng diễn biến của các nguồn khí thải từ 

sản xuất nhiệt điện

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_020

25 Đánh giá và dự báo xu hƣớng diễn biến của các nguồn khí thải từ 

sản xuất hóa chất

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_021

26 Đánh giá và dự báo xu hƣớng diễn biến của các nguồn khí thải từ 

nguồn khí thải từ ngành xây dựng

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_022

27 Đánh giá và dự báo xu hƣớng diễn biến của các nguồn khí thải từ 

nguồn khí thải từ ngành giao thông

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_023

28 Đánh giá và dự báo xu hƣớng diễn biến của các nguồn khí thải từ 

nguồn khí thải từ lò đốt chất thải

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_024

29 Đánh giá và dự báo xu hƣớng diễn biến của các nguồn khí thải từ 

nguồn khí thải dân sinh

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_025

30 Đánh giá chất lƣợng không khí đô thị của Việt Nam Chuyên đề số 12_07_10_CDS_026

31 Phân tích, đánh giá hệ thống tổ chức quản lý và kiểm soát khí thải 

tại các cơ quan Trung ƣơng

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_027

32 Phân tích, đánh giá hệ thống tổ chức quản lý và kiểm soát khí thải 

tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_028

33 Phân tích, đánh giá hệ thống tổ chức quản lý và kiểm soát khí thải 

tại các tập đoàn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_029

34 Đánh giá năng lực kiểm soát khí thải ( nhân lực và tài chính ) Chuyên đề số 12_07_10_CDS_030

35 Đánh giá hệ thống chính sách pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không 

khí ( kết quả và tồn tại )

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_031

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng 

kế hoạch hành động quốc gia về 

kiểm soát ô nhiễm không khí năm 

2012
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50 828/QĐ-TCMT 36 Đánh giá về biện pháp kiểm soát chất lƣợng nhiên liệu trong quá 

trình đốt

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_032

37 Đánh giá hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn trong kiểm soát ô 

nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_033

38 Hiện trạng áp dụng các quy trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_034

39 Đánh giá quá trình theo dõi, giám sát khí thải công nghiệp Chuyên đề số 12_07_10_CDS_035

40 Rà soát, đánh giá tổng quan công cụ kinh tế trong kiểm soát khí thải 

tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_036

41 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 12_07_10_CDS_037

42 Báo cáo về khung thời gian, mục tiêu, nguyên tắc kế hoạch hành 

động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_038

43 Báo cáo đề xuất về tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc, thể chế kiểm soát 

ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_039

44 Báo cáo đề xuất về tăng cƣờng xã hội hóa, giáo dục, nâng cao ý 

thức phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_040

45 Báo cáo đề xuất về đẩy mạng áp dụng công cụ kinh tế, kỹ thuật 

trong kiểm soát ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_041

46 Báo cáo đề xuất về tăng cƣờng nguồn lực, năng lực nghiên cứu và 

phát triển công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_042

47 Báo cáo về định hƣớng các đề án, nhiệm vụ, chƣơng trình trọng tâm 

về KSON không khí và tổ chức thực hiện

Chuyên đề số 12_07_10_CDS_043

51 870/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ thƣờng xuyên Tổng hợp giấy 12_07_14_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ thƣờng xuyên Tổng hợp số 12_07_14_THS_001

3 Nghiên cứu, đánh giá về tình hình phát triển các CCN(đánh giá nhu 

cầu hình thành các CCN;tình hình phát triển hiện nay và dự báo xu 

hƣớng phát triển trong thời gian tới,...)và hiện trạng môi trƣờng tại 

các CCN

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_001

4 Tổng hợp thông tin, đánh giá tình hình tổ chức, điều hành thực hiện 

công tác quản lý và bảo vệ môi trƣờng đối với CCN tại các địa 

phƣơng

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_002

5 Tổng hợp thông tin, đánh giá tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng của các CCN tại miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_003

6 Tổng hợp thông tin, đánh giá tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng của các CCN tại miền Trung

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_004

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng 

kế hoạch hành động quốc gia về 

kiểm soát ô nhiễm không khí năm 

2012
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51 870/QĐ-TCMT 7 Tổng hợp thông tin, đánh giá tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng của các CCN tại miền Nam

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_005

8 Đánh giá tình hình thực hiện công tác xử lý chất thải, quan trắc, ứng 

phó sự cố của các CCN tại miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_006

9 Đánh giá tình hình thực hiện công tác xử lý chất thải, quan trắc, ứng 

phó sự cố của các CCN tại miền Trung

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_007

10 Đánh giá tình hình thực hiện công tác xử lý chất thải, quan trắc, ứng 

phó sự cố của các CCN tại miền Nam

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_008

11 Đánh giá kết quả thanh tra, kiểm tra công tác BVMT tại các CCN Chuyên đề số 12_07_14_CDS_009

12 Đề xuất giải pháp tăng cƣờng hiệu quả thực thi pháp luật về môi 

trƣờng tại các CCN

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_010

13 Đề xuất tăng cƣờng cơ chế phối hợp trong quản lý môi trƣờng CCN Chuyên đề số 12_07_14_CDS_011

14 Đề xuất các chƣơng trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý môi 

trƣờng CCN

Chuyên đề số 12_07_14_CDS_012

52 897/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 12_07_07_THG_001

2 Báo cáo kết thúc nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_07_07_BKG_001

3 Báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ công tác bảo vệ môi trƣờng khu kinh 

tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2012

Tƣ liệu khác giấy 12_07_07_BKG_002

4 Phiếu điều tra tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng đối 

với ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_001

5 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 12_07_07_THS_001

6 Báo cáo kết thúc nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_07_07_BKS_001

7 Báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ công tác bảo vệ môi trƣờng khu kinh 

tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2012

Tƣ liệu khác số 12_07_07_BKS_002

8 Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và bảo vệ môi trƣờng khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp

Tƣ liệu khác số 12_07_07_BKS_003

9 Nghiên cứu, xây dựng mẫu báo cáo gửi các địa phƣơng đề nghị báo 

cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng tại 

các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_002

10 Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và bảo vệ môi trƣờng khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp

Tƣ liệu khác giấy 12_07_07_BKG_003

11 Phiếu điều tra tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng đối 

với từng khu kinh tế

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_003

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Rà soát, kiểm tra công tác BVMT 

của các khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá 

và đề xuất giải pháp tăng cƣờng 

công tác xử lý chất thải khu kinh tế, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ theo 

Chỉ thị 07/CT-TTg
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52 897/QĐ-TCMT 12 Phiếu thu thập thông tin dành cho chủ đầu tƣ kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp - bao gồm cả các khu công nghiệp nằm trong 

khu kinh tế

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_004

13 Phiếu thu thập thông tin dành cho cơ quan quản lý cụm công nghiệp Chuyên đề số 12_07_07_CDS_005

14 Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng 

đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện nay

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_006

15 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí lựa chọn các khu công nghiệp và kế 

hoạch, phƣơng pháp điều tra , khảo sát, thu thập thông tin tại các 

KCN đƣợc lựa chọn

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_007

16 Đánh giá tình hình phát triển và dự báo xu hƣớng phát triển của các 

khu kinh tế, khu công nghiệp Miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_008

17 Đánh giá tình hình phát triển và dự báo xu hƣớng phát triển của các 

khu kinh tế, khu công nghiệp hiện nay tại khu vực Miền Trung

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_009

18 Đánh giá tình hình phát triển và dự báo xu hƣớng phát triển của các 

khu kinh tế, khu công nghiệp hiện nay tại khu vực miền Đông Nam 

Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_010

19 Đánh giá tình hình phát triển và dự báo xu hƣớng phát triển của các 

khu kinh tế, khu công nghiệp hiện nay tại khu vực miền Tây Nam 

Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_011

20 Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng và công tác bảo vệ môi trƣờng tại 

các  KKT, KCN hiện nay liên quan tại Miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_012

21 Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng và công tác bảo vệ môi trƣờng tại 

các  KKT, KCN hiện nay  tại khu vực Miền Trung

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_013

22 Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng và công tác bảo vệ môi trƣờng tại 

các  KKT, KCN hiện nay  tại khu vực Miền Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_014

23 Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng và công tác bảo vệ môi trƣờng tại 

các  KKT, KCN hiện nay  tại khu vực Miền Tây Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_015

24 Đánh giá hiệu quả thực hiện các giải pháp nhằm quản lý môi trƣờng 

tại các KKT, KCN hiện nay; Vai trò của các bên liên quan tại miền 

Bắc

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_016

25 Đánh giá hiệu quả thực hiện các giải pháp nhằm quản lý môi trƣờng 

tại các KKT, KCN hiện nay; Vai trò của các bên liên quan tại khu 

vực miền Trung

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_017

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Rà soát, kiểm tra công tác BVMT 

của các khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá 

và đề xuất giải pháp tăng cƣờng 

công tác xử lý chất thải khu kinh tế, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ theo 

Chỉ thị 07/CT-TTg
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52 897/QĐ-TCMT 26 Đánh giá hiệu quả thực hiện các giải pháp nhằm quản lý môi trƣờng 

tại các KKT, KCN hiện nay; Vai trò của các bên liên quan tại khu 

vực miền Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_018

27 Đánh giá hiệu quả thực hiện các giải pháp nhằm quản lý môi trƣờng 

tại các KKT, KCN hiện nay; Vai trò của các bên liên quan tại khu 

vực miền Tây Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_019

28 Đánh giá hệ thống văn bản pháp luật nhằm quản lý và bảo vệ môi 

trƣờng tại các KKT, KCN, CCN: việc ban hành và hiệu quả thực thi

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_020

29 Đánh giá công tác điều hành, tổ chức thực hiện của các địa phƣơng 

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trƣờng tại các KKT, 

KCN liên quan tại miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_021

30 Đánh giá công tác điều hành, tổ chức thực hiện của các địa phƣơng 

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trƣờng tại các KKT, 

KCN tại Miền Trung

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_022

31 Đánh giá công tác điều hành, tổ chức thực hiện của các địa phƣơng 

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trƣờng tại các KKT, 

KCN tại Miền Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_023

32 Đánh giá công tác điều hành, tổ chức thực hiện của các địa phƣơng 

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trƣờng tại các KKT, 

KCN tại Miền Tây Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_024

33 Phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng tại các KKT,KCN (thực hiện các thủ tục môi 

trƣờng nhƣ báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng, hồ sơ đăng ký 

chủ nguồn thải, xây dựng các công trình xử lý chất thải và 

BVMT...) liên quan tại Miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_025

34 Phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng tại các KKT,KCN (thực hiện các thủ tục môi 

trƣờng nhƣ báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng, hồ sơ đăng ký 

chủ nguồn thải, xây dựng các công trình xử lý chất thải và 

BVMT...) liên quan tại Miền Trung

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_026

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Rà soát, kiểm tra công tác BVMT 

của các khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá 

và đề xuất giải pháp tăng cƣờng 

công tác xử lý chất thải khu kinh tế, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ theo 

Chỉ thị 07/CT-TTg
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52 897/QĐ-TCMT 35 Phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng tại các KKT,KCN (thực hiện các thủ tục môi 

trƣờng nhƣ báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng, hồ sơ đăng ký 

chủ nguồn thải, xây dựng các công trình xử lý chất thải và 

BVMT...) liên quan tại Miền Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_027

36 Phân tích đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nƣớc về 

bảo vệ môi trƣờng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp  tại khu vực 

Miền Tây Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_028

37 Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo 

vệ môi trƣờng tại các KKT, KCN, CCN  liên quan tại miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_029

38 Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo 

vệ môi trƣờng tại các KKT, KCN, CCN  liên quan tại khu vực Miền 

Trung

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_030

39 Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo 

vệ môi trƣờng tại các KKT, KCN, CCN  liên quan tại khu vực Miền 

Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_031

40 Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trƣờng 

đƣợc nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo 

vệ môi trƣờng tại các KKT, KCN, CCN  liên quan tại khu vực Miền 

Tây Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_032

41 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải 

quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật, chính sách về môi 

trƣờng tại các KKT, KCN tại khu vực Miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_033

42 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải 

quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật, chính sách về môi 

trƣờng tại các KKT, KCN tại khu vực Miền Trung

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_034

43 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải 

quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật, chính sách về môi 

trƣờng tại các KKT, KCN tại khu vực Miền Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_035

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Rà soát, kiểm tra công tác BVMT 

của các khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá 

và đề xuất giải pháp tăng cƣờng 

công tác xử lý chất thải khu kinh tế, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ theo 

Chỉ thị 07/CT-TTg
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52 897/QĐ-TCMT 44 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải 

quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật, chính sách về môi 

trƣờng tại các KKT, KCN tại khu vực Miền Tây Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_036

45 Phân tích, đánh giá công tác quan trắc môi trƣờng, ứng phó sự cố 

môi trƣờng, khắc phục ô nhiễm, phục hồi chất lƣợng môi trƣờng tại 

các KKT, KCN liên quan tại miền Bắc

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_037

46 Phân tích, đánh giá công tác quan trắc môi trƣờng, ứng phó sự cố 

môi trƣờng, khắc phục ô nhiễm, phục hồi chất lƣợng môi trƣờng tại 

các KKT, KCN liên quan tại miền Trung

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_038

47 Phân tích, đánh giá công tác quan trắc môi trƣờng, ứng phó sự cố 

môi trƣờng, khắc phục ô nhiễm, phục hồi chất lƣợng môi trƣờng tại 

các KKT, KCN liên quan tại khu vực Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_039

48 Phân tích, đánh giá công tác quan trắc môi trƣờng, ứng phó sự cố 

môi trƣờng, khắc phục ô nhiễm, phục hồi chất lƣợng môi trƣờng tại 

các KKT, KCN liên quan tại khu vực Tây Nam Bộ

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_040

49 Xác định nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác 

quản lý môi trƣờng KKT, KCN, CCN tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_041

50 Phân tích, đánh giá tổng quan công tác quản lý và bảo vệ môi 

trƣờng tại các KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_042

51 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp về chính sách, pháp luật nhằm quản 

lý  và bảo vệ môi trƣờng KKT, KCN, CCN.

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_043

52 Nghiên cứu, đề xuất các công cụ kinh tế, lồng ghép trong các văn 

bản quy phạm pháp luật nhằm quản lý và bảo vệ môi trƣờng KKT, 

KCN, CCN

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_044

53 Nghiên cứu, đề xuất các phƣơng án xây dựng hệ thống quan trắc, 

khắc phục sự cố môi trƣờng tại các KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_045

54 Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý tổng thể môi trƣờng KKT, 

KCN, CCN

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_046

55 Nghiên cứu, đề xuất một số nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ môi 

trƣờng 2005 nhằm hoàn thiện nền tảng pháp lý và bảo vệ môi 

trƣờng KKT, KCN, CCN

Chuyên đề số 12_07_07_CDS_047

56 Phần mềm cơ sở dữ liệu về quản lý và bảo vệ môi trƣờng khu kinh 

tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Mã nguồn chƣơng trình

Phần mềm số 12_07_07_PMS_001

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

Rà soát, kiểm tra công tác BVMT 

của các khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá 

và đề xuất giải pháp tăng cƣờng 

công tác xử lý chất thải khu kinh tế, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ theo 

Chỉ thị 07/CT-TTg
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53 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

025/QĐ-TCMT Triển khai thực hiện dự án "Xây 

dựng 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"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_05_THG_001

54 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

026/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát và đánh giá tình 

hình ô nhiễm môi trƣờng do các các 

loại hình sản xuất, kinh doanh gây ra 

trên các lƣu vực sông phục vụ xây 

dựng NĐCP quy định các loại hình 

SXKD có nguy cơ gây ONMT cần 

cấm đầu tƣ trên LVS Cầu, Nhuệ 

Đấy, Đồng Nai

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_06_THG_001

55 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

027/QĐ-TCMT Sơ kết, đánh giá 3 năm thực hiện 

Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 5 năm 2008 về ký 

quỹ cải tạo, và phục hồi môi trƣờng 

đối với hoạt động khai thác khoáng 

sản và trình Thủ tƣớng Chính phủ 

dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_07_THG_001

56 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

028/QĐ-TCMT Đánh giá tình hình quản lý chất thải 

nguy hại và đề xuất các giải pháp 

tăng cƣờng công tác quản lý chất 

thải nguy hại tại Việt Nam

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_08_THG_001

57 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

029/QĐ-TCMT Xây dựng hoàn thiện nội dung chi 

tiết Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

trƣờng

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_09_THG_001

58 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

030/QĐ-TCMT Xây dựng cơ chế, chính sách liên 

quan đến quản lý và vận hành 

Chƣơng trình

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_10_THG_001
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59 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

031/QĐ-TCMT Hoạt động Uỷ ban và Văn phòng Ủy 

ban bảo vệ môi trƣờng 3 lƣu vực 

sông: sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy và 

hệ thống Đồng Nai; Hoạt động điều 

phối thực hiện Quyết định số 

1946/QĐ -TTg ngày 21/10/2010

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_11_THG_001

60 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

032/QĐ-TCMT Kiểm tra, đánh giá điều kiện hành 

nghề quản lý chất thải nguy hại trên 

phạm vi cả nƣớc

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_12_THG_001

61 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

033/QĐ-TCMT Triển khai, áp dụng mở rộng hệ 

thống thông tin và báo cáo về chất 

thải nguy hại

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_13_THG_001

62 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

042/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất kế 

hoạch quản lý, xử lý và phục hồi 

môi trƣờng tại các điểm ô nhiễm tồn 

lƣu

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_14_THG_001

63 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

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

tiễn xây dựng Danh mục công nghệ 

xử lý chất thải công nghiệp, chất 

thải nguy hại của một số ngành công 

nghiệp đặc thù

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_15_THG_001

64 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

052/QĐ-TCMT Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn về quản lý chất thải trong sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh 

hoạt để sửa Luật Bảo vệ môi trƣờng

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_16_THG_001

65 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

056/QĐ-TCMT Triển khai các hoạt động của Văn 

phòng giúp việc Ban chỉ đạo 

Chƣơng trình

1 Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_17_THG_001
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66 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

058/QĐ-TCMT Thẩm định các Dự án cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_18_THG_001

67 314/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_03_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_08_03_THS_001

3 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn (công nghiệp, 

nguy hại, sinh hoạt đô thị) của miền Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn (công nghiệp, 

nguy hại, sinh hoạt đô thị) của miền Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn (công nghiệp, 

nguy hại, sinh hoạt đô thị) của miền Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá các mô hình giảm thiểu sự phát sinh chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của Thái Lan

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá các mô hình giảm thiểu sự phát sinh chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của Nhật Bản

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá các mô hình giảm thiểu sự phát sinh chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của Hàn Quốc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá các mô hình giảm thiểu sự phát sinh chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của Mỹ

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá các mô hình giảm thiểu sự phát sinh chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của Singapor

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá các mô hình giảm thiểu sự phát sinh chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của Malaixia

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn công nghiệp của 

Thái Lan

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn nguy hại của 

Thái Lan

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

của Thái Lan

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn công nghiệp của 

Nhật Bản

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_013

16 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn nguy hại của 

Nhật Bản

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

của Nhật Bản

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_015

Điều tra, thống kê, dự báo tình hình 

phát sinh, thu gon và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh 

hoạt đô thị) trên phạm vi toàn quốc. 

Đề xuất các giải pháp quản lý và xây 

dựng CSDL quản lý chất thải rắn

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng
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67 314/QĐ-TCMT 18 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn công nghiệp của 

Hàn Quốc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn nguy hại của 

Hàn Quốc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

của Hàn Quốc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn công nghiệp của 

Mỹ

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_019

22 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn nguy hại của Mỹ Chuyên đề số 12_08_03_CDS_020

23 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

của Mỹ

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn công nghiệp của 

Singapor

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_022

25 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn nguy hại của 

Singapor

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_023

26 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

của Singapor

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_024

27 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn công nghiệp của 

Malaixia

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_025

28 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn nguy hại của 

Malaixia

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_026

29 Phân tích, đánh giá các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

của Malaixia

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_027

30 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

công nghiệp cho Miền Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_028

31 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

nguy hại cho Miền Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_029

32 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị cho Miền Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_030

33 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

công nghiệp cho Miền Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_031

34 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

nguy hại cho Miền Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_032

35 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị cho Miền Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_033

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Điều tra, thống kê, dự báo tình hình 

phát sinh, thu gon và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh 

hoạt đô thị) trên phạm vi toàn quốc. 

Đề xuất các giải pháp quản lý và xây 

dựng CSDL quản lý chất thải rắn
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67 314/QĐ-TCMT 36 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

công nghiệp cho Miền Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_034

37 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

nguy hại cho Miền Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_035

38 Đề xuất các giải pháp phù hợp giảm thiểu sự phát sinh chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị cho Miền Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_036

39 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp cho Miền Bắc Chuyên đề số 12_08_03_CDS_037

40 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn nguy hại cho Miền Bắc Chuyên đề số 12_08_03_CDS_038

41 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị cho Miền 

Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_039

42 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp cho Miền 

Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_040

43 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn nguy hại cho Miền Trung Chuyên đề số 12_08_03_CDS_041

44 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị cho Miền 

Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_042

45 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp cho Miền Nam Chuyên đề số 12_08_03_CDS_043

46 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn nguy hại cho Miền Nam Chuyên đề số 12_08_03_CDS_044

47 Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị cho Miền 

Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_045

48 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống quản lý thông tin hiện có 

trên Thế giới và khả năng ứng dụng thông tin quản lý chất thải rắn ở 

Hoa Kỳ

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_046

49 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống quản lý thông tin hiện có 

trên Thế giới và khả năng ứng dụng thông tin quản lý chất thải rắn ở 

Thụy Điển

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_047

50 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống quản lý thông tin hiện có 

trên Thế giới và khả năng ứng dụng thông tin quản lý chất thải rắn ở 

Đan Mạch

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_048

51 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống quản lý thông tin hiện có 

trên Thế giới và khả năng ứng dụng thông tin quản lý chất thải rắn ở 

Đài Loan

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_049

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Điều tra, thống kê, dự báo tình hình 

phát sinh, thu gon và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh 

hoạt đô thị) trên phạm vi toàn quốc. 

Đề xuất các giải pháp quản lý và xây 

dựng CSDL quản lý chất thải rắn
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67 314/QĐ-TCMT 52 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống quản lý thông tin hiện có 

trên Thế giới và khả năng ứng dụng thông tin quản lý chất thải rắn ở 

Thái Lan

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_050

53 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống quản lý thông tin hiện có 

trên Thế giới và khả năng ứng dụng thông tin quản lý chất thải rắn ở 

Malaixia

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_051

54 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống thông tin về quản lý chất 

thải rắn công nghiệp đang đƣợc áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_052

55 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống thông tin về quản lý chất 

thải rắn nguy hại đang đƣợc áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_053

56 Phân tích, đánh giá các mô hình/hệ thống thông tin về quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị đang đƣợc áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_054

57 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn công nghiệp Miền Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_055

58 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn nguy hại Miền Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_056

59 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị Miền Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_057

60 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn công nghiệp Miền Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_058

61 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn nguy hại Miền Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_059

62 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị Miền Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_060

63 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn công nghiệp Miền Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_061

64 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn nguy hại Miền Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_062

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Điều tra, thống kê, dự báo tình hình 

phát sinh, thu gon và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh 

hoạt đô thị) trên phạm vi toàn quốc. 

Đề xuất các giải pháp quản lý và xây 

dựng CSDL quản lý chất thải rắn
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67 314/QĐ-TCMT 65 Báo cáo, phân tích đánh giá về hệ thống, phƣơng thức thực hiện 

đang đƣợc áp dụng để thu thập, quản lý, phổ biến thông tin về chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị Miền Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_063

66 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn công nghiệp 

cho Miền Bắc hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_064

67 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn nguy hại cho 

Miền Bắc hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_065

68 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

cho Miền Bắc hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_066

69 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn công nghiệp 

cho Miền Trung hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_067

70 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn nguy hại cho 

Miền Trung hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_068

71 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

cho Miền Trung hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_069

72 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn công nghiệp 

cho Miền Nam hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_070

73 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn nguy hại cho 

Miền Nam hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_071

74 Đánh giá những khó khăn, rào cản về kỹ thuật, tiêu chuẩn định 

nghĩa trong thu nhập trao đổi thông tin chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

cho Miền Nam hiện nay

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_072

75 Phân tích, đánh giá về năng lực thu thập, quản lý, xử lý thông tin 

liên quan đến chất thải rắn bao gồm các lĩnh vực: pháp lý, các 

hƣớng dẫn hiện hành liên quan đến cấp phép, lƣu trữ vận chuyển và 

công nghệ xử lý thất thải rắn cho Miền Bắc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_073

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Điều tra, thống kê, dự báo tình hình 

phát sinh, thu gon và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh 

hoạt đô thị) trên phạm vi toàn quốc. 

Đề xuất các giải pháp quản lý và xây 

dựng CSDL quản lý chất thải rắn
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67 314/QĐ-TCMT 76 Phân tích, đánh giá về năng lực thu thập, quản lý, xử lý thông tin 

liên quan đến chất thải rắn bao gồm các lĩnh vực: pháp lý, các 

hƣớng dẫn hiện hành liên quan đến cấp phép, lƣu trữ vận chuyển và 

công nghệ xử lý thất thải rắn cho Miền Trung

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_074

77 Phân tích, đánh giá về năng lực thu thập, quản lý, xử lý thông tin 

liên quan đến chất thải rắn bao gồm các lĩnh vực: pháp lý, các 

hƣớng dẫn hiện hành liên quan đến cấp phép, lƣu trữ vận chuyển và 

công nghệ xử lý thất thải rắn cho Miền Nam

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_075

78 Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ kiệu về 

quản lý chất thải rắn thống nhất trên phạm vi toàn quốc

Chuyên đề số 12_08_03_CDS_076

79 Dịch tài liệu Chuyên đề số 12_08_03_CDS_077

80 Xây dựng bảng chú giải cho bản đồ phân bố lƣợng chất thải rắn Chuyên đề số 12_08_03_CDS_078

81 Bản đồ phân bố chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô 

thị) tỉ lệ 1/1.000.000 trên phạm vi toàn quốc và bản thuyết minh 

kèm theo

Bản đồ số 12_08_03_BDS_001

68 719/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_01_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_08_01_THS_001

3 Rà soát, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

định liên quan đến công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn ở Việt 

Nam

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_001

4 Tổng hợp, phân tích tài liệu về tình hình quản lý chất thải rắn tại 

nguồn tại một số tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ + B6

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích tài liệu về tình hình quản lý chất thải rắn tại 

nguồn tại một số tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_003

6 Tổng hợp, phân tích tài liệu về tình hình quản lý chất thải rắn tại 

nguồn tại một số tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_004

7 Tổng hợp, phân tích tài liệu về tình hình quản lý chất thải rắn tại 

nguồn tại một số tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_005

8 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Hà Nam

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_006

9 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Hà Nội

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_007

10 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Hải Phòng

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_008

11 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Nam Định

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_009

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Điều tra, thống kê, dự báo tình hình 

phát sinh, thu gon và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh 

hoạt đô thị) trên phạm vi toàn quốc. 

Đề xuất các giải pháp quản lý và xây 

dựng CSDL quản lý chất thải rắn

Xây dựng chƣơng trình thúc đẩy 

phân loại chất thải rắn tại nguồn

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng
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68 719/QĐ-TCMT 12 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_010

13 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Hà Giang

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_011

14 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Lạng Sơn

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_012

15 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Tuyên Quang

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_013

16 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Điện Biên

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_014

17 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Lai Châu

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_015

18 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Sơn La

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_016

19 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_017

20 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Nghệ An

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_018

21 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Quảng trị

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_019

22 Tổng hợp, phân tích nguồn lực hiện có và khả năng đáp ứng công 

tác phân loại chất thải rắn tại nguồn của tỉnh Thanh Hóa

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_020

23 Phân tích kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác phân loại 

chất thải rắn tại nguồn; thành phần các chất thải rắn phát sinh từ 

sinh hoạt, hoạt động thƣơng mại, hoạt động công nghiệp, hoạt động 

y tế tại tỉnh/thành phố thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_021

24 Phân tích kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác phân loại 

chất thải rắn tại nguồn; thành phần các chất thải rắn phát sinh từ 

sinh hoạt, hoạt động thƣơng mại, hoạt động công nghiệp, hoạt động 

y tế tại tỉnh/thành phố thuộc khu vực Đông Bắc

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_022

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Xây dựng chƣơng trình thúc đẩy 

phân loại chất thải rắn tại nguồn
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68 719/QĐ-TCMT 25 Phân tích kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác phân loại 

chất thải rắn tại nguồn; thành phần các chất thải rắn phát sinh từ 

sinh hoạt, hoạt động thƣơng mại, hoạt động công nghiệp, hoạt động 

y tế tại tỉnh/thành phố thuộc khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_023

26 Phân tích kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác phân loại 

chất thải rắn tại nguồn; thành phần các chất thải rắn phát sinh từ 

sinh hoạt, hoạt động thƣơng mại, hoạt động công nghiệp, hoạt động 

y tế tại tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_024

27 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thành công, thất bại, xác định nguyên 

nhân không bền vững của một số dự án thí điểm liên quan tới phân 

loại chất thải rắn tại nguồn ở Việt Nam (Tại các tỉnh/thành phố Đà 

Nẵng)

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_025

28 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thành công, thất bại, xác định nguyên 

nhân không bền vững của một số dự án thí điểm liên quan tới phân 

loại chất thải rắn tại nguồn ở Việt Nam (Tại các tỉnh/thành phố Hà 

Nội)

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_026

29 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thành công, thất bại, xác định nguyên 

nhân không bền vững của một số dự án thí điểm liên quan tới phân 

loại chất thải rắn tại nguồn ở Việt Nam (Tại các tỉnh/thành phố Hà 

Tĩnh)

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_027

30 Dịch Tài liệu Tƣ liệu khác số 12_08_01_BKS_001

31 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thành công, thất bại, xác định nguyên 

nhân không bền vững của một số dự án thí điểm liên quan tới phân 

loại chất thải rắn tại nguồn ở Việt Nam (Tại các tỉnh/thành phố Hồ 

chí minh)

Chuyên đề số 12_08_01_CDS_028

69 799/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_08_02_THG_001

2 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Bình Định

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_001

3 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_002

4 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_003

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Xây dựng chƣơng trình thúc đẩy 

phân loại chất thải rắn tại nguồn

Xây dựng chƣơng trình thúc đẩy 

phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái 

sử dụng chất thải rắn

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng
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69 799/QĐ-TCMT 5 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Khánh Hòa

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_004

6 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_005

7 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_006

8 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_007

9 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Bình Dƣơng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_008

10 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Bình Phƣớc

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_009

11 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_010

12 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_011

13 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_012

14 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_013

15 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_014

16 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh An Giang

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_015

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Xây dựng chƣơng trình thúc đẩy 

phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái 

sử dụng chất thải rắn
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69 799/QĐ-TCMT 17 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Bến Tre

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_016

18 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Cần Thơ

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_017

19 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_018

20 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Long An

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_019

21 Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) 

tỉnh Vĩnh Long

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_020

22 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam về mô hình áp dụng 

phòng ngừa, giảm thiểu, tái sửu dụng, tái chế chất thải rắn

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_021

23 Đánh giá điều kiện thực tế của Việt Nam, những thách thức và xu 

thế phát triển trong quản lý chất thải rắn

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_022

24 Rà soát, đánh giá hoạt động của các dự án quản lý chất thải rắn và 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn đã đƣợc thực hiện tại 

Việt Nam

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_023

25 Tổng hợp, đánh giá tình hình phòng ngừa, giảm thiểu chất thải rắn 

(sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) tại vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_024

26 Tổng hợp, đánh giá tình hình tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) tại vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_025

27 Tổng hợp, đánh giá tình hình tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) tại vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_026

28 Tổng hợp, đánh giá tình hình tái sử dụng chất thải rắn (sinh hoạt, 

sản xuất, dịch vụ) tại vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_027

29 Tổng hợp, đánh giá tình hình tái sử dụng chất thải rắn (sinh hoạt, 

sản xuất, dịch vụ) tại vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_028

30 Nghiên cứu xây dựng mục tiêu và phạm vi của chƣơng trình Chuyên đề số 12_08_02_CDS_029

31 Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc xây dựng Chƣơng trình Chuyên đề số 12_08_02_CDS_030

32 Nghiên cứu xây dựng nội dung Chƣơng trình cho giai đoạn 2011-

2015

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_031

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Xây dựng chƣơng trình thúc đẩy 

phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái 

sử dụng chất thải rắn
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69 799/QĐ-TCMT 33 Nghiên cứu xây dựng định hƣớng của chƣơng trình đến năm 2050 Chuyên đề số 12_08_02_CDS_032

34 Nghiên cứu xây dựng phƣơng án tổ chức thực hiện Chƣơng trình 

(cơ cấu tổ chức, kinh phí thực hiện)

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_033

35 Nghiên cứu, xây dựng phƣơng án tổ chức thực hiện Chƣơng trình 

(vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan; giám sát, đánh giá, 

báo cáo)

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_034

36 Phân tích, đánh giá nguồn lực cơ sở hạ tầng để triển khai  chƣơng 

trình ở cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_035

37 Phân tích, đánh giá nguồn lực cơ sở hạ tầng để triển khai chƣơng 

trình ở cấp Trung ƣơng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_036

38 Phân tích, đánh giá nguồn lực con ngƣời để triển khai chƣơng trình 

ở cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_037

39 Phân tích, đánh giá nguồn lực con ngƣời để triển khai chƣơng trình 

ở cấp Trung ƣơng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_038

40 Phân tích, đánh giá nguồn lực tài chính để triển khai chƣơng trình ở 

cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_039

41 Phân tích, đánh giá nguồn lực tài chính để triển khai chƣơng trình ở 

cấp Trung ƣơng

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_040

42 Xác định nguyên tắc cơ bản về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất 

thải rắn

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_041

43 Xác định các vấn đề ƣu tiên để thúc đẩy phòng ngừa, giảm thiểu 

phát sinh chất thải rắn (sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ)

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_042

44 Xác định các vấn đề ƣu tiên để tái sử dụng chất thải rắn (sinh hoạt, 

sản xuất, dịch vụ)

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_043

45 Xây dựng danh mục các dự án về tăng cƣờng nguồn nhân lực, cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu về phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử 

dụng, tái chế chất thải rắn

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_044

46 Xây dựng danh mục dự án về nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ 

biến và năng lực của các doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng về 

phòng ngừa giiảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_045

47 Xây dựng danh mục về tăng cƣờng thể chế, chính sách về phòng 

ngừa, giảm thiểu chất thải rắn

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_046

48 Xây dựng danh mục các dự án về tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, 

sản xuất, dịch vụ)

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_047

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Xây dựng chƣơng trình thúc đẩy 

phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái 

sử dụng chất thải rắn
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69 799/QĐ-TCMT 49 Xây dựng danh mục về tái sử dụng chất thải rắn (sản xuất, sinh 

hoạt, dịch vụ)

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_048

50 Xây dựng danh mục về tăng cƣờng thể chế, chính sách về tái sử 

dụng, tái chế chất thải rắn

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_049

51 Xây dựng danh mục dự án về tái sử dụng chất thải rắn (sinh hoạt, 

sản xuất, dịch vụ)

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_050

52 Xây dựng cơ chế quản lý, báo cáo, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề số 12_08_02_CDS_051

53 Hoàn thiện dự thảo cuối cùng chƣơng trình thúc đẩy phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trình Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_052

54 Dịch tài liệu của một số nƣớc về kinh nghiệm thực tế trong việc 

phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_053

55 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_08_02_THS_001

56 Tổng hợp, đánh giá tình hình phòng ngừa, giảm thiểu chất thải rắn 

(sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) tại vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

Chuyên đề số 12_08_02_CDS_054

70 Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

034/QĐ-TCMT Kiểm tra, xác nhận các công trình, 

biện pháp BVMT các dự án đầu tƣ 

theo quy định của Luật BVMT và 

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_06_THG_001

71 Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

035/QĐ-TCMT Xây dựng năng lực lồng ghép yếu tố 

biến đổi khí hậu trong các chiến 

lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

bằng công cụ đánh giá môi trƣờng 

chiến lƣợc

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_07_THG_001

72 Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

036/QĐ-TCMT Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học 

nhằm xây dựng bản hƣớng dẫn 

ĐMC đối với Quy hoạch về thăm 

dò, khai thác và chế biến khoáng sản

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_08_THG_001

73 Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

053/QĐ-TCMT Thẩm định báo cáo ĐMC của các 

chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch 

theo quy định của Luật BVMT và 

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_09_THG_001

Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trƣờng

Xây dựng chƣơng trình thúc đẩy 

phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái 

sử dụng chất thải rắn
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74 Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

066/QĐ-TCMT Kiểm tra tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nƣớc về ĐTM, 

CKBVMT ở các Bộ, ngành, địa 

phƣơng theo quy định của luật 

BVMT

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_10_THG_001

75 1485/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_04_THG_001

2 Đề án thu phí thẩm định báo cáo ĐTM cấp địa phƣơng Tƣ liệu khác giấy 12_09_04_BKG_001

3 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_09_04_THS_001

4 Đề án thu phí thẩm định báo cáo ĐTM cấp địa phƣơng Tƣ liệu khác số 12_09_04_BKS_001

5 Cách tiếp cận, phƣơng pháp xác định định mức kinh phí lập báo cáo 

ĐTM tại cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_001

6 Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí thẩm định, 

phân tích mối liên hệ với quy định về phí thẩm định ĐTM

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_002

7 Xác định các căn cứ pháp lý cho việc lập đề án xác định phí thẩm 

định báo cáo ĐTM tại cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_003

8 Tổng hợp, thu thập, phân tích những thông tin liên quan đến công 

tác thẩm định báo cáo ĐTM tại cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_004

9 Phân tích, đánh giá mối quan hệ của quy mô dự án (thông qua tổng 

kinh phí đầu tƣ) với kinh phí tối thiểu cho việc thẩm định báo cáo 

ĐTM tại cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_005

10 Phân tích, đánh giá, xác định mức độ phức tạp về mặt môi trƣờng 

của các loại hình dự án làm cơ sở cho việc xác định hệ số K1 (Hệ 

số loại hình dự án) theo từng lĩnh vực

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_006

11 Phân tích, đánh giá xác định mức độ phức tạp về mặt môi trƣờng 

của  dự án làm cơ sở cho việc xác định hệ số K2 (Hệ số tính nhạy 

cảm môi trƣờng của khu vực đầu tƣ dự án)

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_007

12 Xác định các nội dung chi của phiên họp thẩm định báo cáo ĐTM 

chính thức tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_008

13 Xác định những nội dung công việc cần thực hiện trong hoạt động 

điều tra kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trƣờng 

tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận phục vụ cho công 

tác thẩm định;

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_009

14 Xác định những nội dung công việc cần thực hiện trong hoạt động 

lấy mẫu phân tích kiểm chứng phục vụ cho công tác thẩm định;

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_010

Xây dựng đề án thu phí thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng ở cấp địa phƣơng

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM
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75 1485/QĐ-TCMT 15 Xác định những nội dung công việc cần thực hiện trong hoạt động 

tham vấn ý kiến cộng đồng dân cƣ nơi thực hiện Dự án phục vụ cho 

công tác thẩm định;

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_011

16 Xác định những nội dung công việc cần thực hiện trong hoạt động 

thuê các chuyên gia, tổ chức xã hôi, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

phản biện các nội dung của báo cáo phục vụ cho công tác thẩm định;

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_012

17 Xác định những nội dung công việc cần thực hiện trong hoạt động 

tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề phục vụ cho công tác 

thẩm định;

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_013

18 Xây dựng tiêu chí, những nội dung chủ yếu của quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với các dự án công nghiệp tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_014

19 Xây dựng tiêu chí, những nội dung chủ yếu của quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với các dự án giao thông tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_015

20 Xây dựng tiêu chí, những nội dung chủ yếu của quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với các dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_016

21 Xây dựng tiêu chí, những nội dung chủ yếu của quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_017

22 Xây dựng tiêu chí, những nội dung chủ yếu của quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với các dự án công trình dân dụng tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_018

23 Xây dựng tiêu chí, những nội dung chủ yếu của quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với các dự án xử lý chất thải, cải thiện môi 

trƣờng tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_019

24 Xây dựng tiêu chí, những nội dung chủ yếu của quá trình thẩm định 

báo cáo ĐTM đối với dự án khai thác mỏ tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_020

25 Xác định các khoản chi liên quan đến hoạt động thẩm định báo cáo 

ĐTM tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_021

26 Xác định mức thu, đề xuất mức thu của việc thẩm định báo cáo 

ĐTM tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_022

27 Xác định phƣơng thức quản lý, sử dụng kinh phí thu của việc thẩm 

định báo cáo ĐTM tại địa phƣơng

Chuyên đề số 12_09_04_CDS_023

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Xây dựng đề án thu phí thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng ở cấp địa phƣơng
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75 Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

1485/QĐ-TCMT 28 Xây dựng đề án thu phí thẩm định báo cáo ĐTM tại địa phƣơng Chuyên đề số 12_09_04_CDS_024

76 493/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_09_03_THS_001

3 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 12_09_03_CDS_001

4 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chƣơng trình giám sát cho dự án 

nhà máy alumina Nhân Cơ

Chuyên đề số 12_09_03_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với 2 dự 

án bauxit (đợt 1)

Chuyên đề số 12_09_03_CDS_003

6 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với 2 dự 

án bauxit (đợt 2)

Chuyên đề số 12_09_03_CDS_004

7 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 12_09_03_CDS_005

8 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 12_09_03_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan đến dự án tổ 

hợp bauxite nhôm Lâm Đồng (lập nhật ký)

Chuyên đề số 12_09_03_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan đến dự án nhà 

máy sản xuất  Alumina Nhân Cơ (lập nhật ký)

Chuyên đề số 12_09_03_CDS_008

11 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chƣơng trình giám sát môi trƣờng 

cho dự án thép Thạch Khê

Chuyên đề số 12_09_03_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích kết quả đợt kiểm tra, giám sát đối với dự án 

thép Thạch Khê

Chuyên đề số 12_09_03_CDS_010

13 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 12_09_03_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan đến dự án thép 

Thạch Khê (lập nhật ký)

Chuyên đề số 12_09_03_CDS_012

15 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát các dự án 

Bauxit - Nhôm Tây Nguyên năm 2012

Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_001

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

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
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76 493/QĐ-TCMT 16 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"

Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_002

17 Nhật ký bauxite nhôm Lâm Đồng Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_003

18 Nhật ký nhà máy sản xuất Alumina Nhân Cơ Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_004

19 Nhật ký  dự án đầu tƣ khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, 

Hà Tĩnh

Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_005

20 Báo cáo ĐTM và những kiến nghị về các giải pháp tăng cƣờng bảo 

vệ môi trƣờng trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án 

sắt Thạch Khê

Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_006

21 Báo cáo chƣơng trình giám sát môi trƣờng khu vực dự án nhà máy 

Alumina Nhân Cơ, huyện Đăk R' Lấp tỉnh Đắk Lắk 2012

Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_007

22 Báo cáo chƣơng trình giám sát môi trƣờng khu vực dự án tổ hợp 

Bauxite - nhôm Lâm Đồng,  huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng năm 

2012

Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_008

23 Kết quả quan trắc môi trƣờng dự án thép Thạch Khê thuộc nhiệm 

vụ giám sát thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng Tổng cục môi 

trƣờng  đợt I năm 2012

Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_009

24 Kết quả quan trắc môi trƣờng dự án thép Thạch Khê thuộc nhiệm 

vụ giám sát thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng Tổng cục môi 

trƣờng  đợt II năm 2012

Tƣ liệu khác số 12_09_03_BKS_010

77 744/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_01_THG_001

2 Chuyên đề phân tích, đánh giá các phƣơng án quan trắc môi trƣờng 

nƣớc mặt và nƣớc ngầm trong 5 báo cáo cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng mỏ khai thác titan điển hình và đề xuất xây dựng khung  quy 

định các thông số quan trắc bắt buộc đối với các báo cáo CTPHMT

Chuyên đề giấy 12_09_01_CDG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_09_01_THS_001

4 Chuyên đề phân tích, đánh giá các phƣơng án quan trắc môi trƣờng 

nƣớc mặt và nƣớc ngầm trong 5 báo cáo cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng mỏ khai thác titan điển hình và đề xuất xây dựng khung  quy 

định các thông số quan trắc bắt buộc đối với các báo cáo CTPHMT

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_001

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

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

Kiểm tra đánh giá thực trạng công 

tác bảo vệ môi trƣờng của hoạt động 

chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động khai thác titan

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

99 



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

77 744/QĐ-TCMT 5 Kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình tuân thủ báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng của các dự án chuyển đổi đất rừng khộp sang 

trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_002

6 Kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình tuân thủ báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng của các dự án chuyển đổi đất rừng khộp sang 

trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_003

7 Kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình tuân thủ báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng của các dự án chuyển đổi đất rừng khộp sang 

trồng cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_004

8 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với các 

dự án trồng cao su trên đất rừng khộp đợt 1 (Từ 10 đến ngày 16 

tháng 9 năm 2012) tại tỉnh Đắk Nông

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_005

9 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với các 

dự án trồng cao su trên đất rừng khộp đợt 2 (Từ 10 đến ngày 16 

tháng 10 năm 2012) tại tỉnh Đắk Nông

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_006

10 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với các 

dự án trồng cao su trên đất rừng khộp đợt 1 (Từ 10 đến ngày 16 

tháng 9 năm 2012) tại tỉnh Đắk Lắk

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_007

11 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với các 

dự án trồng cao su trên đất rừng khộp đợt 2 (Từ 10 đến ngày 16 

tháng 10 năm 2012) tại tỉnh Đắk Lắk

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_008

12 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với các 

dự án trồng cao su trên đất rừng khộp đợt 1 (Từ 10 đến ngày 16 

tháng 9 năm 2012) tại tỉnh  Gia Lai

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_009

13 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với các 

dự án trồng cao su trên đất rừng khộp đợt 2 (Từ 10 đến ngày 16 

tháng 10 năm 2012) tại tỉnh Gia Lai

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_010

14 Phân tích, đánh giá hiệu quả môi trƣờng - xã hội đối với các dự án 

chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_011

15 Phân tích, đánh giá hiệu quả môi trƣờng - xã hội đối với các dự án 

chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_012

16 Phân tích, đánh giá hiệu quả môi trƣờng - xã hội đối với các dự án 

chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_013

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Kiểm tra đánh giá thực trạng công 

tác bảo vệ môi trƣờng của hoạt động 

chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động khai thác titan
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77 744/QĐ-TCMT 17 Khuyến nghị các giải pháp bảo vệ môi trƣờng trên cơ sở kết quả 

kiểm tra tại khu vực thực hiện dự án (tỉnh Đắc Lắc)

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_014

18 Khuyến nghị các giải pháp bảo vệ môi trƣờng trên cơ sở kết quả 

kiểm tra tại khu vực thực hiện dự án tại tỉnh ĐĂK NÔNG

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_015

19 Khuyến nghị các giải pháp bảo vệ môi trƣờng trên cơ sở kết quả 

kiểm tra tại khu vực thực hiện dự án tại tỉnh Gia Lai

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_016

20 Phân tích, đánh giá và lựa chọn thảm thực vật phù hợp khi tiến hành 

cải tạo, phục hồi sau khai thác các mỏ sa khoáng titan ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_017

21 Công nghệ khai thác titan và ảnh hƣởng của nó đến công tác cải tạo, 

phục hồi môi trƣờng ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_018

22 Phân tích đánh giá tình hình tuân thủ các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng, khoáng sản, đất đai, và phát triển rừng.tại các mỏ sa 

khoáng titan thuộc tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_019

23 Phân tích đánh giá tình hình tuân thủ các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng, khoáng sản, đất đai, và phát triển rừng.tại các mỏ sa 

khoáng titan thuộc tỉnh Bình Định

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_020

24 Phân tích đánh giá tình hình tuân thủ các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng, khoáng sản, đất đai, và phát triển rừng.tại các mỏ sa 

khoáng titan thuộc tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_021

25 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác hoàn phục môi 

trƣờng và đóng cửa mỏ tại các mỏ khai thác sa khoáng tittan ở Hà 

Tĩnh

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_022

26 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác hoàn phục môi 

trƣờng và đóng cửa mỏ tại các mỏ khai thác sa khoáng tittan ở Bình 

Định

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_023

27 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác hoàn phục môi 

trƣờng và đóng cửa mỏ tại các mỏ khai thác sa khoáng titan ở Bình 

Thuận

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_024

28 Xác định các nguồn phát sinh, hệ số phát thải các loại  chất thải rắn 

và chất thải nguy hại trong giai đoạn  thu dọn mặt bằng mỏ sau khai 

thác titan ở Việt Nam (thử nghiệm tại 3 mỏ)

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_025

29 Phân tích, đánh giá hiện trạng nhiễm xạ trong giai đoạn thu dọn mặt 

bằng mỏ sau khai thác titan ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp 

hạn chế tác động.

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_026

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Kiểm tra đánh giá thực trạng công 

tác bảo vệ môi trƣờng của hoạt động 

chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động khai thác titan
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77 744/QĐ-TCMT 30 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp thu gom, xử 

lý các loại chất thải rắn trong giai đoạn  thu dọn mặt bằng mỏ sau 

khai thác titan ở Việt Nam.

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_027

31 Phân tích, đánh giá và lựa chọn công nghệ hợp lý cho công tác hoàn 

phục môi trƣờng và đóng cửa mỏ sau khai thác titan ở Hà Tĩnh, 

Bình Định và Bình Thuận

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_028

32 Phân tích, đánh giá tác động tổng hợp của biện pháp cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng của nhiều mỏ khai thác Titan trên cùng 1 địa bàn 

đến môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm, đất  và đề xuất phƣơng án xử 

lý khi xảy ra ô nhiễm (Thí điểm cho 3 lƣu vực sông)

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_029

33 Phân tích, đánh giá tác động tổng hợp của biện pháp cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng của nhiều mỏ khai thác Titan trên cùng một địa bàn 

đến địa hình cảnh quan khu vực, hiện tƣợng cát bay, cát nhảy và , 

hiện tƣợng xói lở và đề xuất phƣơng án xử lý các sự cố xảy ra (Thí 

điểm cho 3 tỉnh)

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_030

34 Phân tích, đánh giá các phƣơng án quan trắc môi trƣờng đất trong 5 

báo cáo cải tạo, phục hồi môi trƣờng mỏ khai thác Titan và đề xuất 

xây dựng khung qui định các thông số quan trắc bắt buộc đối với 

báo cáo CTPHMT.

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_031

35 Phân tích, đánh giá các phƣơng án quan trắc môi trƣờng không khí 

trong 5 báo cáo cải tạo, phục hồi môi trƣờng mỏ khai thác Titan và 

đề xuất xây dựng khung qui định các thông số quan trắc bắt buộc 

đối với báo cáo CTPHMT.

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_032

36 Phân tích, đánh giá các phƣơng án trồng cây trong 5 báo cáo cải 

tạo, phục hồi môi trƣờng mỏ khai thác Titan điển hình và đề xuất 

xây dựng khung qui định trồng cây trong các dự án CTPHMT khai 

thác Titan ven biển.

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_033

37 Xây dựng chƣơng trình quản lý công tác cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng sau khai thác titan tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_01_CDS_034

38 Kết quả phân tích môi trƣờng nền tại 3 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk 

Nông

Tƣ liệu khác số 12_09_01_BKS_001

39 Kết quả phân tích môi trƣờng nền tại 3 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk 

Nông

Tƣ liệu khác giấy 12_09_01_BKG_001

40 Kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng môi trƣờng tại các khu vực 

chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su tại 3 tỉnh Đăk Lăk, Gia 

Lai, Đăk Nông

Tƣ liệu khác giấy 12_09_01_BKG_002

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Kiểm tra đánh giá thực trạng công 

tác bảo vệ môi trƣờng của hoạt động 

chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động khai thác titan
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77 744/QĐ-TCMT 41 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tổng hợp về tình hình hoàn 

phục, phục hồi môi trƣờng và đóng cửa mỏ trong hoạt động khai 

thác sa khoáng titan tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận

Tƣ liệu khác giấy 12_09_01_BKG_003

42 Kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng môi trƣờng tai các khu vực 

chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su tại 3 tỉnh Đăk Lăk, Gia 

Lai, Đăk Nông

Tƣ liệu khác số 12_09_01_BKS_002

43 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tổng hợp về tình hình hoàn 

phục, phục hồi môi trƣờng và đóng cửa mỏ trong hoạt động khai 

thác sa khoáng titan tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận

Tƣ liệu khác số 12_09_01_BKS_003

78 756/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_09_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_09_05_THS_001

3 Tình hình thực hiện công tác BVMT trong hoạt động khai thác 

khoáng sản 2012

Tƣ liệu khác số 12_09_05_BKS_001

4 Công tác khảo sát, đánh giá thực trạng môi trƣờng, hiện trạng khai 

thác và tình hình tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng trong 

khai thác khoáng sản tại một số điểm mỏ điển hình

Tƣ liệu khác số 12_09_05_BKS_002

5 Tổng hợp các văn bản QPPL về bảo vệ môi trƣờng trong lĩnh vực 

khai thác khoáng sản, hiệu quả, bất cập; Đề xuất phƣơng hƣớng và 

biện pháp giải quyết

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_001

6 Phân tích hiệu quả của các hƣớng dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản đã đƣợc ban 

hành, tính cấp bách của việc cập nhật, bổ sung các văn bản này cho 

phù hợp với sự phát triển của công nghệ và nền kinh tế

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_002

7 Tổng hợp các đề tài, dự án, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về BVMT 

trong hoạt động khoáng sản của Bộ TNMT(giai đoạn 2002-2012)

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_003

8 Tổng hợp kết quả công tác thẩm định, phê duyệt, hậu ĐTM, DA 

CTPHMT, CKBVMT của các dự án khoáng sản trên toàn quốc 

(giai đoạn 2002-2012)

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_004

9 Phân tích khó khăn, vƣớng mắc và những bất cập trong thực hiện 

công tác quản lý về BVMT trong lĩnh vực khoáng sản

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_005

Cục Thẩm 

định và 

Kiểm tra tình hình thực hiện công 

tác bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động khai thác khoáng sản theo yêu 

cầu của đoàn giám sát Quốc Hội

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Kiểm tra đánh giá thực trạng công 

tác bảo vệ môi trƣờng của hoạt động 

chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động khai thác titan
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78 756/QĐ-TCMT 10 Phân tích tính bất cập, kém hiệu quả trong việc thực hiện và thi 

hành các văn bản QPPL về BVMT trong khai thác khoáng sản

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_006

11 Kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả 

việc thực hiện các QPPL về BVMT trong khai thác khoáng sản

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_007

12 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản sắt tại Việt 

nam; các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại khoáng sản này 

trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_008

13 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản titan tại 

Việt Nam; các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại khoáng 

sản này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_009

14 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản Bauxite(Bô 

xít) tại Việt Nam; Các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại 

khoáng sản này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_010

15 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản đất hiếm 

tại Việt Nam; Các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại khoáng 

sản này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_011

16 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản đá vôi tại 

Việt Nam; Các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại khoáng 

sản này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_012

17 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản cát tại Việt 

Nam; Các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại khoáng sản 

này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_013

18 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản khí đốt tại 

Việt Nam; Các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại khoáng 

sản này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_014

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Kiểm tra tình hình thực hiện công 

tác bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động khai thác khoáng sản theo yêu 

cầu của đoàn giám sát Quốc Hội
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78 756/QĐ-TCMT 19 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản dầu mỏ tại 

Việt Nam; Các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại khoáng 

sản này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_015

20 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản than đá tại 

Việt Nam; Các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại khoáng 

sản này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_016

21 Phân tích đánh giá tiềm năng tài nguyên của khoáng sản đồng-

Niken tại Việt Nam; Các quy hoạch, kế hoạch về khai thác của loại 

khoáng sản này trên quy mô cả nƣớc gắn với bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_017

22 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến Titan tại Việt Nam; Những tác động của loại hình 

khai thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_018

23 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến than tại Việt Nam; Những tác động của loại hình khai 

thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_019

24 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến khí đốt tại Việt Nam; Những tác động của loại hình 

khai thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_020

25 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến dầu mỏ tại Việt Nam; Những tác động của loại hình 

khai thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_021

26 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến đá vôi tại Việt Nam; Những tác động của loại hình 

khai thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_022

27 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến cát tại Việt Nam; Những tác động của loại hình khai 

thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_023

28 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến bôxit tại Việt Nam; Những tác động của loại hình khai 

thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_024

29 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến đất hiếm tại Việt Nam; Những tác động của loại hình 

khai thác này đối với môi trƣờng (hiện trạng khai thác thực tế tại mỏ 

Đông Pao)

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_025

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Kiểm tra tình hình thực hiện công 

tác bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động khai thác khoáng sản theo yêu 

cầu của đoàn giám sát Quốc Hội
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78 756/QĐ-TCMT 30 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến Niken – Đồng tại Việt Nam; Những tác động của loại 

hình khai thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_026

31 Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; Công nghệ thăm dò, khai 

thác chế biến sắt tại Việt Nam; Những tác động của loại hình khai 

thác này đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_027

32 Đề xuất giải pháp, kiến nghị về thể chế, chính sách pháp luật nhằm 

tăng hiệu quả công tác quản lý khai thác khoáng sản gắn với BVMT

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_028

33 Đề xuất giải pháp, kiến nghị về tổ chức thực hiện quản lý nhằm tăng 

hiệu quả công tác quản lý khai thác khoáng sản gắn với BVMT

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_029

34 Đề xuất giải pháp, kiến nghị về quản lý nguồn lực nhằm tăng hiệu 

quả công tác quản lý khai thác khoáng sản gắn với BVMT

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_030

35 Đề xuất các giải pháp khác và kiến nghị nhằm tăng hiệu quả công 

tác quản lý khai thác khoáng sản gắn với BVMT

Chuyên đề số 12_09_05_CDS_031

79 924/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_09_02_THG_001

2 Báo cáo điều tra, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, xây 

dựng cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi 

trƣờng đối với loại hình dự án điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

Tƣ liệu khác giấy 12_09_02_BKG_001

3 Báo cáo kết quả hội thảo lấy ý kiến chuyên gia xây dựng cơ sở khoa 

học, hƣớng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đối với 

loại hình dự án điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng công nghệ khí 

hóa than

Tƣ liệu khác giấy 12_09_02_BKG_002

4 Báo cáo kết quả khảo sát mô hình quản lý môi trƣờng và đánh giá 

một số sự cố an toàn bức xạ và an toàn mỏ tại Liên Bang Nga, Nhật 

Bản và Ba Lan

Tƣ liệu khác giấy 12_09_02_BKG_003

5 Hƣớng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án 

Nhà Máy Điện Hạt Nhân

Tƣ liệu khác giấy 12_09_02_BKG_004

6 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2012 Tổng hợp số 12_09_02_THS_001

7 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp số 12_09_02_THS_002

8 Báo cáo điều tra, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, xây 

dựng cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi 

trƣờng đối với loại hình dự án điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

Tƣ liệu khác số 12_09_02_BKS_001

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Kiểm tra tình hình thực hiện công 

tác bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động khai thác khoáng sản theo yêu 

cầu của đoàn giám sát Quốc Hội
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79 924/QĐ-TCMT 9 Báo cáo kết quả hội thảo lấy ý kiến chuyên gia xây dựng cơ sở khoa 

học, hƣớng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đối với 

loại hình dự án điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng công nghệ khí 

hóa than

Tƣ liệu khác số 12_09_02_BKS_002

10 Báo cáo kết quả khảo sát mô hình quản lý môi trƣờng và đánh giá 

một số sự cố an toàn bức xạ và an toàn mỏ tại Liên Bang Nga, Nhật 

Bản và Ba Lan

Tƣ liệu khác số 12_09_02_BKS_003

11 Hƣớng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Tƣ liệu khác số 12_09_02_BKS_004

12 Hƣớng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trƣờng cho các loại hình 

dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Tƣ liệu khác số 12_09_02_BKS_005

13 Phân tích, đánh giá quan điểm môi trƣờng trong Quy hoạch phát 

triển các nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_001

14 Phân tích, đánh giá quan điểm môi trƣờng trong việc lựa chọn địa 

điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_002

15 Phân tích nguyên lý và quy trình công nghệ điện hạt nhân tại lò 

phản ứng hạt nhân Đà Lạt phục vụ công tác ĐTM nhà máy điện hạt 

nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_003

16 Phân tích, đánh giá ứng dụng thực tế của lò phản ứng hạt nhân Đà 

Lạt nhằm phục vụ công tác ĐTM nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_004

17 Phân tích, đánh giá biện pháp quản lý môi trƣờng và giám sát phóng 

xạ tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt phục vụ công tác ĐTM nhà máy 

điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_005

18 Phân tích, đánh giá đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận phục 

vụ công tác ĐTM nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_006

19 Đánh giá về điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn tỉnh 

Ninh Thuận phục vụ công tác ĐTM nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_007

20 Phân tích, đánh giá các đặc điểm khí hậu, khí tƣợng tỉnh Ninh 

Thuận phục vụ công tác ĐTM nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_008

21 Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng tỉnh Ninh Thuận phục vụ 

công tác ĐTM nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_009

22 Phân tích, đánh giá nội dung an toàn môi trƣờng và an toàn phóng 

xạ trong quy trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án nhà máy điện 

hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_010

23 Phân tích, đánh giá phạm vi của nội dung an toàn bức xạ trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_011

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than
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79 924/QĐ-TCMT 24 Phân tích, đánh giá quy trình công nghệ hạt nhân của Liên Bang 

Nga dự kiến áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_012

25 Phân tích, đánh giá đặc trƣng dòng thải của công nghệ hạt nhân 

Liên Bang Nga dự kiến áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_013

26 Phân tích, đánh giá quy trình công nghệ hạt nhân của Nhật Bản dự 

kiến áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_014

27 Phân tích, đánh giá đặc trƣng dòng thải của công nghệ hạt nhân 

Nhật Bản dự kiến áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_015

28 Tổng hợp kết quả phân tích, đánh giá cơ sở khoa học phục vụ công 

tác ĐTM dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_016

29 Phân tích, đánh giá ứng dụng của công nghệ khí hóa than trên thế 

giới phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí 

hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_017

30 Phân tích, nguyên lý quy trình công nghệ khí hóa than phục vụ công 

tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_018

31 Phân tích, đánh giá điều kiện áp dụng công nghệ khí hóa than phục 

vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_019

32 Phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trƣờng khi áp dụng công nghệ 

khí hóa than phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công 

nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_020

33 Phân tích, đánh giá các nguồn gây tác động môi trƣờng khi áp dụng 

công nghệ khí hóa than phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ 

bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_021

34 Phân tích, đanh giá quy mô tác động môi trƣờng khi áp dụng công 

nghệ khí hóa than phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_022

35 Phân tích, đánh giá các rủi ro, sự cố khi áp dụng công nghệ khí hóa 

than phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí 

hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_023

36 Phân tích, đánh giá các giải pháp bảo vệ nguồn nƣớc ngầm nhằm 

đẳm bảo chất lƣợng nƣớc phục vụ sinh hoạt và tƣới tiêu nông 

nghiệp tại khu vực thực hiện dự án khí hóa than ngầm

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_024

37 Phân tích, đánh giá các giải pháp phòng chống sụt lún mặt đất tại 

khu vực thực hiện khí hóa than ngầm phục vụ công tác ĐTM dự án 

khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_025

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than
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79 924/QĐ-TCMT 38 Phân tích, đánh giá các giải pháp xử lý chất lƣợng đất tại khu vực 

thực hiện khí hóa than ngầm phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác 

mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_026

39 Phân tích, đánh giá các giải pháp phòng chống cháy nổ khí từ lỗ 

khoan thu khí và trong quy trình công nghệ khí hóa than phục vụ 

công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_027

40 Phân tích, đánh giá đặc điểm chƣơng trình quản lý môi trƣờng khi 

áp dụng công nghệ khí hóa than phục vụ công tác ĐTM dự án khai 

thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_028

41 Phân tích, đánh giá thực tiễn ứng dụng công nghệ khí hóa than tại 

Việt Nam phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công 

nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_029

42 Phân tích, đánh giá dự án quy hoạch khai thác than vùng đồng bằng 

sông Hồng phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công 

nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_030

43 Phân tích đặc điểm kinh tế xã hội các tỉnh thuộc bể than đồng bằng 

sông Hồng phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công 

nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_031

44 Đánh giá về điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn vùng 

đồng bằng sông Hồng phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ 

bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_032

45 Phân tích, đánh giá các đặc điểm khí hật, khí tƣợng vùng đồng bằng 

sông Hồng phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công 

nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_033

46 Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng vùng đồng bằng sông 

Hồng phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ 

khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_034

47 Đánh giá đặc điểm địa chất các vỉa than vùng đồng bằng sông Hồng 

phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa 

than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_035

48 Phân tích tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng than Quảng Ninh 

phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa 

than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_036

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than
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79 924/QĐ-TCMT 49 Phân tích đặc điểm địa chất mỏ vùng than Đông Triều-Uông Bí và 

vùng than Hồng Gai-Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh phục vụ công tác 

ĐTM dự án khai thác mỏ bẳng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_037

50 Đánh giá thực trạng khai thác than và hiện trạng môi trƣờng vùng 

than Đông Triều-Uông Bí và vùng than Hồng Gai-Cẩm Phả tỉnh 

Quảng Ninh phục vụ công tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công 

nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_038

51 Tổng hợp kết quả phân tích, đánh giá cơ sở khoa học phục vụ công 

tác ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_039

52 Phân tích, đánh giá tác động của phóng xạ đến con ngƣời đối với 

các dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_040

53 Phân tích, đánh giá tác động của phóng xạ đến môi trƣờng đối với 

các dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_041

54 Phân tích, đánh giá quy trình lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng đối với các dự án điện hạt nhân tại Liên 

Bang Nga

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_042

55 Phân tích, đánh giá phƣơng pháp dự báo đánh giá các sự cố môi 

trƣờng đối với các dự án điện hạt nhân tại Liên Bang Nga

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_043

56 Phân tích, đánh giá các biện pháp phòng chống và ứng phó các sự 

cố môi trƣờng đối với các dự án điện hạt nhân tai Liên Bang Nga

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_044

57 Phân tích, đánh giá chƣơng trình quản lý môi trƣờng trong nhà máy 

điện hạt nhân tại Liên Bang Nga

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_045

58 Phân tích, đánh giá phƣơng án tìm kiếm sự đồng thuận của cộng 

đồng khi triển khai các dự án điện hạt nhân tại Liên Bang Nga

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_046

59 Phân tích, đánh giá hậu quả một số sự cố về an toàn bức xạ tại Liên 

Bang Nga

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_047

60 Phân tích, đánh giá quy trình lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng đối với các dự án điện hạt nhân tại 

Nhật Bản

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_048

61 Phân tích, đánh giá phƣơng pháp dự báo và đánh giá các sự cố môi 

trƣờng đối với các dự án điện hạt nhân tại Nhật Bản

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_049

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than
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79 924/QĐ-TCMT 62 Phân tích, đánh giá các biện pháp phòng chống và ứng phó các sự 

cố môi trƣờng đối với các dự án điện hạt nhân tại Nhật Bản

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_050

63 Phân tích, đánh giá chƣơng trình quản lý môi trƣờng trong nhà máy 

điện hạt nhân tại Nhật Bản

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_051

64 Phân tích, đánh giá phƣơng án tìm kiếm sự đồng thuận của cộng 

đồng khi triển khai các dự án điện hạt nhân tại Nhật Bản

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_052

65 Phân tích, đánh giá hậu quả một sô sự cố về an toàn bức xạ tại Nhật 

Bản

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_053

66 Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế khi đánh giá tác động môi trƣờng 

nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_054

67 Phân tích, đánh giá quy trình lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng đối với các dự án khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_055

68 Phân tích, đánh giá tác động môi trƣờng đối với các dự án khai thác 

mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_056

69 Phân tích, đánh giá chƣơng trình quản lý môi trƣờng trong các dự 

án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_057

70 Phân tích, đánh giá chƣơng trình giám sát môi trƣờng trong các dự 

án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_058

71 Phân tích, đánh giá phƣơng án tìm kiếm sự đồng thuận trong cộng 

đồng khi triển khai các dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa 

than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_059

72 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế khi đánh giá tác 

động môi trƣờng dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_060

73 Hƣớng dẫn mô tả chi tiết về khối lƣợng và quy mô (không gian và 

thời gian) của tất cả các hạng mục công trình cần triển khai trong 

quá trình thực hiện các dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_061

74 Hƣớng dẫn, mô tả chị tiết về quy trình, công nghệ vận hành dự án 

điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_062

75 Hƣớng dẫn liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị phục vụ dự án; 

thành phần và tính chất các loại nguyên nhiên vật liệu (đầu vào) và 

sản phẩm (đầu ra) của dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_063

76 Hƣớng dẫn các phƣơng pháp xác định các điều kiện tự nhiên (đất, 

nƣớc, không khí, hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật...) khu vực thực 

hiện dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_064

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than
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79 924/QĐ-TCMT 77 Hƣớng dẫn các nội dung cần thể hiện về điều kiện địa chất, địa chất 

thủy văn, các vấn đề về phóng xạ nền của dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_065

78 Hƣớng dẫn các phƣơng pháp xác định điều kiện kinh tế xã hội khu 

vực chịu tác động của dự án để xác định phạm vi tác động đến đối 

tƣợng khu vực thực hiện dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_066

79 Hƣớng dẫn đánh giá tác động đến môi trƣờng tự nhiên từ khía cạnh 

công nghệ kỹ thuật của dự án điện hạt nhân; đặc điểm tác động đến 

yếu tố xã hội từ khía cạnh công nghệ kỹ thuật của dự án điện hạt 

nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_067

80 Hƣớng dẫn về yêu cầu của nội dung dự báo, đánh giá tác động môi 

trƣờng của dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_068

81 Hƣớng dẫn về phƣơng pháp đánh giá mức độ tác động đến môi 

trƣờng không khí, bụi ồn khu vực dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_069

82 Hƣớng dẫn phƣơng pháp đánh giá mức độ tác động của dự án điện 

hạt nhân đến hệ sinh thái khu vực

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_070

83 Hƣớng dẫn phƣơng pháp xác định các nguồn phát sinh chất thải và 

tác động đến môi trƣờng vật lý (nƣớc, không khí, đất), môi trƣờng 

sinh học; môi trƣờng kinh tế xã hội của dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_071

84 Hƣớng dẫn phƣơng pháp ma trận nhận dạng tác động và đánh giá 

mức độ tác động của các hoạt động triển khai dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_072

85 Hƣớng dẫn phƣơng pháp đánh giá mức độ tác động của phóng xạ 

của dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_073

86 Hƣớng dẫn về yêu cầu tổng hợp đánh giá các tác động của dự án 

điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_074

87 Hƣớng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trƣờng đối với dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_075

88 Hƣớng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với đất và sử 

dụng đất, các nội dung về đền bù, di dời và tái định cƣ đối với dự 

án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_076

89 Hƣớng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trƣờng 

đất và nƣớc của dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_077

90 Hƣớng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí của dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_078

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

112 



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

79 924/QĐ-TCMT 91 Hƣớng dẫn biện pháp ngăn ngừa sự cố môi trƣờng đối với các dự án 

điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_079

92 Hƣớng dẫn các nội dung và khôi phục môi trƣờng của dự án điện 

hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_080

93 Hƣớng dẫn thực hiện các nội dung về nội dung quản lý và giám sát 

môi trƣờng đối của dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_081

94 Hƣớng dẫn xác định rủi ro môi trƣờng có thể gặp trong quá trình 

vận hành dự án điện hạt nhân và biện pháp phòng ngừa, ứng cứu rủi 

ro

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_082

95 Hƣớng dẫn yêu cầu về nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng của dự 

án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_083

96 Hƣớng dẫn yêu cầu về cam kết bảo vệ môi trƣờng và phần kết luận 

của báo cáo ĐTM dự án điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_084

97 Hƣớng dẫn mô tả chi tiết về khối lƣợng và quy mô (không gian và 

thời gian) của tất cả các hạng mục công trình cần triển khai trong 

quá tình thực hiện các dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa 

than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_085

98 Hƣớng dẫn, mô tả chi tiết về quy trình, công nghệ vận hành dự án 

khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_086

99 Hƣớng dẫn liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị phục vụ dự án; 

thành phần và tính chất các loại nguyên nhiên vật liệu (đầu vào) và 

sản phẩm (đầu ra) của dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa 

than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_087

100 Hƣớng dẫn các phƣơng pháp xác định các điều kiện tự nhiên (đất, 

nƣớc, không khí, hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật...) khu vực thực 

hiện dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_088

101 Hƣớng dẫn các nội dung cần thể hiện về điều kiện địa chất, địa chất 

thủy văn của dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_089

102 Hƣớng dẫn các phƣơng pháp xác định điều kiện kinh tế xã hội khu 

vực chịu tác động của dự án để xác định phạm vi tác động đến đối 

tƣợng khu vực thực hiện dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí 

hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_090

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

113 
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79 924/QĐ-TCMT 103 Hƣớng dẫn đánh giá tác động đến môi trƣờng tự nhiên từ khía cạnh 

công nghệ kỹ thuật của dự án điện hạt nhân; đặc điểm tác động đến 

yếu tố xã hội từ khía cạnh công nghệ kỹ thuật của dự án khai thác 

mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_091

104 Hƣớng dẫn về yêu cầu của nội dung dự báo, đánh giá tác động môi 

trƣờng của dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_092

105 Hƣớng dẫn về phƣơng pháp đánh giá mức độ tác động đến môi 

trƣờng không khí, bụi ồn khu vực dự án khai thác mỏ bằng công 

nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_093

106 Hƣớng dẫn phƣơng pháp đánh giá mức độ tác động của dự án khai 

thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than đến hệ sinh thái khu vực

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_094

107 Hƣớng dẫn phƣơng pháp xác định các nguồn phát sinh chất thải và 

tác động đến môi trƣờng vật lý (nƣớc, không khí, đất), môi trƣờng 

sinh học; môi trƣờng kinh tế xã hội của dự án khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_095

108 Hƣớng dẫn phƣơng pháp ma trận nhận dạng tác động và đánh giá 

mức độ tác động của các hoạt động triển khai dự án khai thác mỏ 

bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_096

109 Hƣớng dẫn về yêu cầu tổng hợp đánh giá các tác động của dự án 

khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_097

110 Hƣớng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trƣờng đối với dự án khai thác mỏ bằng công nghệ 

khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_098

111 Hƣớng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với đất và sử 

dụng đất, các nội dung về đền bù, di dời và tái định cƣ đối với dự 

án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_099

112 Hƣớng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trƣờng 

đất và nƣớc của dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_100

113 Hƣớng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí của dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_101

114 Hƣớng dẫn biện pháp ngăn ngừa sự cố môi trƣờng đối với các dự án 

khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_102

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

114 



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

79 924/QĐ-TCMT 115 Hƣớng dẫn các nội dung về lập dự án tải cạo và phục hồi môi 

trƣờng của dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_103

116 Hƣớng dẫn thực hiện các nội dung về nội dung quản lý và giám sát 

môi trƣờng đối của dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_104

117 Hƣớng dẫn xác định rủi ro môi trƣờng có thể gặp trong quá trình 

vận hành dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than và biện 

pháp phòng ngừa, ứng cứu rủi ro.

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_105

118 Hƣớng dẫn yêu cầu về nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng của dự 

án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_106

119 Hƣớng dẫn yêu cầu về cam kết bảo vệ môi trƣờng và phần kết luận 

của báo cáo ĐTM dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_107

120 Phân tích, đánh giá các tiêu chuẩn (quy chuẩn) về phòng chống xạ 

tự nhiên, liều bức xạ đối vói thực vật, động vật và con ngƣời của 

Nhật, WHO

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_108

121 Xác định các phƣơng pháp đánh giá tác động với phóng xạ: xác 

định nồng độ, tải lƣợng và khả năng phát tán trong môi trƣờng của 

chất phóng xạ

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_109

122 Phân tích, đánh giá độ nguy hiểm động đất và phƣơng pháp đánh 

giá độ nguy hiểm động đất

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_110

123 Phân tích, đánh giá các vùng nguồn động đất và sóng thần trên lãnh 

thổ và thềm lục địa Việt Nam

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_111

124 Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu động đất vùng Nam Trung 

Bộ và thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_112

125 Phân tích, đánh giá hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ và mối 

liên quan với bình đồ kiến tạo địa động lực

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_113

126 Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý nƣớc làm mát, nƣớc nhiễm 

phóng xạ, nƣớc có nhiệt độ cao, nƣớc có hóa chất

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_114

127 Nghiên cứu, đề xuất biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải phóng xạ Chuyên đề số 12_09_02_CDS_115

128 Phân tích, đánh giá khả năng xảy ra sự cố môi trƣờng đối với loại 

hình hóa khí tầng cố định

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_116

129 Phân tích, đánh giá khả năng xảy ra sự cố môi trƣờng đối với loại 

hình hóa khí than kiểu tầng sôi

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_117

130 Phân tích, đánh giá khả năng xảy ra sự cố môi trƣờng đối với loại 

hình hóa khí than kiểu lôi cuốn

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_118

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

115 
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79 924/QĐ-TCMT 131 Phân tích, đánh giá hậu quả một số sự cố về an toàn mỏ của dự án 

khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_119

132 Phân tích, đánh giá các phƣơng pháp phòng chống, ứng phó các sự 

cố liên quan đến bục nƣớc, mất nƣớc của dự án khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_120

133 Phân tích, đánh giá các phƣơng pháp phòng chống, ứng phó các sự 

cố liên quan đến gia tăng nhiệt trong đất của dự án khai thác mỏ 

bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_121

134 Phân tích, đánh giá các phƣơng pháp phòng chống, ứng phó sự cố 

cháy nổ hidrocacbon (chủ yếu CH4) hiện đang áp dụng đối với các 

dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_122

135 Phân tích, đánh giá các phƣơng pháp phòng chống, ứng phó sự cố 

sụt lún bề mặt hiện đang áp dụng đối với các dự án khai thác mỏ 

bằng công nghệ khí hóa than

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_123

136 Phân tích, đánh giá các phƣơng pháp dự báo các sự cố môi trƣờng 

hiện đang áp dụng trên thế giới

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_124

137 Hƣớng dẫn các phƣơng pháp giám sát phóng xạ đối với ngƣời, động 

vật và thực vật tại khu vực nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_125

138 Hƣớng dẫn quản lý các vấn đề liên quan đến phóng xạ trong quá 

trình vận hành nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_126

139 Hƣớng dẫn biện pháp ứng phó trong trƣờng hợp xảy ra sự cố phóng 

xạ đối với nhà máy điện hạt nhân

Chuyên đề số 12_09_02_CDS_127

140 Hƣớng dẫn kỹ thuật lập đánh giá tác động môi trƣờng cho các loại 

hình dự án khai thác mỏ bằng công nghệ khí hóa than

Tƣ liệu khác giấy 12_09_02_BKG_005

80 Tạp chí môi 

trƣờng

571/QĐ-TCMT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng - Năm 2012

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng"

Tổng hợp giấy 12_19_01_THG_001

2 Báo cáo kết quả xuất bản Tạp chí Môi trƣờng Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_001

3 Báo cáo kết quả phối hợp xuất bản các chuyên trang, chuyên mục 

về môi trƣờng trên các báo

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_002

4 Báo cáo tổng hợp kết quả các đợt khảo sát - tọa đàm thực tế cho các 

phóng viên báo chí tìm hiểu về các vấn đề môi trƣờng tại một số địa 

phƣơng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_003

5 Báo cáo xây dựng Tạp chí Môi trƣờng điện tử Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_004

6 Báo cáo nghiệm thu tin, bài, ảnh của chuyên mục "Vì màu xanh 

cuộc sống" trên báo Đại Đoàn Kết

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_005

7 Danh sách tổng hợp tin bài chuyên mục Môi trƣờng Việt Nam trên 

website ttxvn tại địa chỉ: http:// news.vnanet.vn tháng 4

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_006

Cục Thẩm 

định và 

ĐTM

Khảo sát, đánh giá xây dựng hƣớng 

dẫn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với loại hình dự án 

điện nguyên tử và khai thác mỏ bằng 

công nghệ khí hóa than

116 
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80 Tạp chí môi 

trƣờng

571/QĐ-TCMT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng - Năm 2012

8 Danh sách tổng hợp tin bài chuyên mục Môi trƣờng Việt Nam trên 

website ttxvn tại địa chỉ: http:// news.vnanet.vn tháng 5

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_007

9 Danh sách tổng hợp tin bài chuyên mục Môi trƣờng Việt Nam trên 

website ttxvn tại địa chỉ: http:// news.vnanet.vn tháng 6

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_008

10 Danh sách tổng hợp tin bài chuyên mục Môi trƣờng Việt Nam trên 

website ttxvn tại địa chỉ: http:// news.vnanet.vn tháng 7

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_009

11 Danh sách tổng hợp tin bài chuyên mục Môi trƣờng Việt Nam trên 

website ttxvn tại địa chỉ: http:// news.vnanet.vn tháng 8

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_010

12 Danh sách bài, tin, ảnh đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân 2012 - 

Chuyên mục Môi trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_011

13 Báo cáo nghiệm thu và sản phẩm chuyên mục "Môi trƣờng và cuộc 

sống" (Báo Đất Việt)

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_012

14 Báo cáo nghiệm thu và sản phẩm chuyên mục "Môi trƣờng và cuộc 

sống" (Báo Đất Việt online)

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_013

15 Sản phẩm báo lƣu: Thực thi chính sách pháp luật về môi trƣờng 

năm 2012 trên báo An Ninh Thủ đô và An Ninh thủ đô điện tử

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_014

16 Chuyên mục: Môi trƣờng và phát triển bền vững trên Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_015

17 Báo cáo tình hình thực hiện công tác truyền thông về môi trƣờng 

trên Báo Đối ngoại Việt Nam (Việt Nam Economic News) năm 

2012

Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_016

18 Tạp chí Môi trƣờng 2012 (16 số) Tƣ liệu khác giấy 12_19_01_BKG_017

19 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng"

Tổng hợp số 12_19_01_THS_001

20 Báo cáo kết quả xuất bản Tạp chí Môi trƣờng Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_001

21 Báo cáo kết quả phối hợp xuất bản các chuyên trang, chuyên mục 

về môi trƣờng trên các báo

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_002

22 Báo cáo tổng hợp kết quả các đợt khảo sát - tọa đàm thực tế cho các 

phóng viên báo chí tìm hiểu về các vấn đề môi trƣờng tại một số địa 

phƣơng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_003

23 Báo cáo xây dựng Tạp chí Môi trƣờng điện tử Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_004

24 Báo cáo nghiệm thu tin, bài, ảnh của chuyên mục "Vì màu xanh 

cuộc sống" trên báo Đại Đoàn Kết

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_005

25 Danh sách tổng hợp tin bài chuyên mục Môi trƣờng Việt Nam trên 

website ttxvn tại địa chỉ: http:// news.vnanet.vn tháng 4, 5, 6, 7, 8

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_006
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80 Tạp chí môi 

trƣờng

571/QĐ-TCMT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng - Năm 2012

26 Danh sách bài, tin, ảnh đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân 2012 - 

Chuyên mục Môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_007

27 Báo cáo nghiệm thu và sản phẩm chuyên mục "Môi trƣờng và cuộc 

sống" (Báo Đất Việt)

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_008

28 Báo cáo nghiệm thu và sản phẩm chuyên mục "Môi trƣờng và cuộc 

sống" (Báo Đất Việt online)

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_009

29 Sản phẩm báo lƣu: Thực thi chính sách pháp luật về môi trƣờng 

năm 2012 trên báo An Ninh Thủ đô và An Ninh thủ đô điện tử

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_010

30 Chuyên mục: Môi trƣờng và phát triển bền vững trên Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_011

31 Báo cáo tình hình thực hiện công tác truyền thông về môi trƣờng 

trên Báo Đối ngoại Việt Nam (Việt Nam Economic News) năm 

2012

Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_012

32 Tạp chí Môi trƣờng 2012 (16 số) Tƣ liệu khác số 12_19_01_BKS_013

81 1000/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_15_02_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 2012 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_001

3 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Trà Vinh

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_002

4 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

An Giang

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_003

5 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Vĩnh Long

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_004

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

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_005

7 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 Sóc Trăng năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_006

8 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 Trà Vinh năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_007

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các dự án, cơ sở nuôi 

trồng và chế biến thủy hải sản
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81 1000/QĐ-TCMT 9 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Sóc Trăng

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_008

10 Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí và sử dụng kinh phí 1% chi sự 

nghiệp môi trƣờng trên địa bàn các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Sóc 

Trăng và Trà Vinh

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_009

11 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 Vĩnh Long năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_010

12 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 An Giang năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_011

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

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_012

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

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề giấy 12_15_02_CDG_013

15 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 05/2012/HĐKT-VP ngày 

15/11/2012)

Tƣ liệu khác giấy 12_15_02_BKG_001

16 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (theo Hợp đồng số 

05/2012/HĐKT-VP)

Tƣ liệu khác giấy 12_15_02_BKG_002

17 Thuyết minh đề cƣơng của nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_15_02_BKG_003

18 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_15_02_THS_001

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

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_001

20 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Trà Vinh

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_002

21 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

An Giang

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_003

22 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Vĩnh Long

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_004

Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các dự án, cơ sở nuôi 

trồng và chế biến thủy hải sản

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng
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81 1000/QĐ-TCMT 23 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_005

24 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 Sóc Trăng năm 2012

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_006

25 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 Trà Vinh năm 2012

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_007

26 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Sóc Trăng

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_008

27 Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí và sử dụng kinh phí 1% chi sự 

nghiệp môi trƣờng trên địa bàn các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Sóc 

Trăng và Trà Vinh

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_009

28 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 Vĩnh Long năm 2012

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_010

29 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 An Giang năm 2012

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_011

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

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_012

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

tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề số 12_15_02_CDS_013

32 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 05/2012/HĐKT-VP ngày 

15/11/2012)

Tƣ liệu khác số 12_15_02_BKS_001

33 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (theo Hợp đồng số 

05/2012/HĐKT-VP)

Tƣ liệu khác số 12_15_02_BKS_002

34 Thuyết minh đề cƣơng của nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_15_02_BKS_003

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng đối với các dự án, cơ sở nuôi 

trồng và chế biến thủy hải sản
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82 1001/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_15_04_THG_001

2 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 Bình Định năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_001

3 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 Phú Yên năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_002

4 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Phú Yên

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_003

5 Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí và sử dụng kinh phí 1% chi sự 

nghiệp môi trƣờng trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Phú Yên và 

thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_004

6 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 trƣớc đó (nếu có) đối 

với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn các tỉnh Thanh 

Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_005

7 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Nghệ An

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_006

8 Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí và sử dụng kinh phí 1% chi sự 

nghiệp môi trƣờng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà 

Tĩnh

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_007

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_008

10 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 Thanh Hóa năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_009

11 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Thanh Hóa

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_010

12 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 Nghệ An năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_011

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

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng
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82 1001/QĐ-TCMT 13 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_012

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_013

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 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_014

16 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Hà Tĩnh

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_015

17 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Bình Định

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_016

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_017

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_018

20 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 Đà Nẵng năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_019

21 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

phố Đà Nẵng

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_020

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 trƣớc đó (nếu có) đối 

với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn các tỉnh Bình 

Định, Phú Yên và thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_021

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng

Chuyên đề giấy 12_15_04_CDG_022

24 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 08/2012/HĐKT-VP ngày 

21/11/2012)

Tƣ liệu khác giấy 12_15_04_BKG_001

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

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
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82 1001/QĐ-TCMT 25 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng trên địa các tỉnh Đà Nẵng, Phú 

Yên, Bình Định

Tƣ liệu khác giấy 12_15_04_BKG_002

26 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng trên địa các tỉnh Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh

Tƣ liệu khác giấy 12_15_04_BKG_003

27 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_15_04_THS_001

28 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 Bình Định năm 2012

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_001

29 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 Phú Yên năm 2012

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_002

30 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Phú Yên

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_003

31 Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí và sử dụng kinh phí 1% chi sự 

nghiệp môi trƣờng trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Phú Yên và 

thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_004

32 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 trƣớc đó (nếu có) đối 

với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn các tỉnh Thanh 

Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_005

33 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Nghệ An

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_006

34 Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí và sử dụng kinh phí 1% chi sự 

nghiệp môi trƣờng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà 

Tĩnh

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_007

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_008

36 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 Thanh Hóa năm 2012

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_009

37 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Thanh Hóa

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_010

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

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
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82 Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

1001/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

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 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_011

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_012

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_013

41 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 Hà Tĩnh năm 2012

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_014

42 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Hà Tĩnh

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_015

43 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

Bình Định

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_016

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_017

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_018

46 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 Đà Nẵng năm 2012

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_019

47 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

phố Đà Nẵng

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_020
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82 1001/QĐ-TCMT 48 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 trƣớc đó (nếu có) đối 

với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 trên địa bàn các tỉnh Bình 

Định, Phú Yên và thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_021

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

tƣợng đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng

Chuyên đề số 12_15_04_CDS_022

50 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 08/2012/HĐKT-VP ngày 

21/11/2012)

Tƣ liệu khác số 12_15_04_BKS_001

51 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng trên địa các tỉnh Đà Nẵng, Phú 

Yên, Bình Định

Tƣ liệu khác số 12_15_04_BKS_002

52 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng trên địa các tỉnh Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh

Tƣ liệu khác số 12_15_04_BKS_003

83 1197/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_15_06_THG_001

2 Báo cáo kết quả Nhập dữ liệu hồ sơ thanh tra, kiểm tra môi trƣờng 

năm 2012

Tƣ liệu khác giấy 12_15_06_BKG_001

3 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2012 Tƣ liệu khác giấy 12_15_06_BKG_002

4 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_15_06_THS_001

5 Báo cáo kết quả Nhập dữ liệu hồ sơ thanh tra, kiểm tra môi trƣờng 

năm 2012

Tƣ liệu khác số 12_15_06_BKS_001

6 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2012 Tƣ liệu khác số 12_15_06_BKS_002

84 1282/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_15_03_THG_001

2 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu 

và Long An

Chuyên đề giấy 12_15_03_CDG_001

3 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Theo Hợp đồng số 

03/2012/HĐKT-VP ngày 21/9/2012)

Tƣ liệu khác giấy 12_15_03_BKG_001

4 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 03/2012/HĐKT-VP ngày 

21/9/2012)

Tƣ liệu khác giấy 12_15_03_BKG_002

5 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_15_03_THS_001

6 Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực hiện 

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

tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu 

và Long An

Chuyên đề số 12_15_03_CDS_001

Xây dựng cơ sở dữ liệu, lƣu trữ hồ 

sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ 

liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra 

môi trƣờng trên phạm vi toàn quốc - 

Năm 2012

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

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 trên phạm vi cả 

nƣớc

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

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
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84 1282/QĐ-TCMT 7 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Theo Hợp đồng số 

03/2012/HĐKT-VP ngày 21/9/2012)

Tƣ liệu khác số 12_15_03_BKS_001

8 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 03/2012/HĐKT-VP ngày 

21/9/2012)

Tƣ liệu khác số 12_15_03_BKS_002

85 1301/QD-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_15_01_THG_001

2 CĐ: 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 2012 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_001

3 CĐ: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực 

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

TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_002

4 CĐ: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các 

đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn 

TP. Hồ Chí Minh thuộc lƣu vực hệ thống sông Đồng Nai

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_003

5 CĐ: 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 2012 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_004

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

đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn 

TP. Hà Nội thuộc lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_005

7 CĐ: 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 2012 trên địa bàn TP. Hà Nội

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_006

8 CĐ: Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi cho sự nghiệp môi 

trƣờng trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc lƣu vực sông Nhuệ - Đáy năm 

2012 theo Thông tƣ liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

30 tháng 3 năm 2010 về hƣớng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp 

môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_007

9 CĐ: Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm 

và tồn tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ TN&MT, các Quyết 

định xử phạt VPHC (nếu có) đối với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 

2012 trên địa bàn TP. Hà Nội

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_008

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

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

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng
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85 1301/QD-TCMT 10 CĐ: Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi cho sự nghiệp môi 

trƣờng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thuộc lƣu vực hệ thống sông 

Đồng Nai năm 2012 theo Thông tƣ liên tịch số 45/2010/TTLT-

BTC- BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 về hƣớng dẫn việc quản 

lý kinh phí sự nghiệp môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_009

11 CĐ: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực 

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

TP. Hà Nội

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_010

12 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 04/2012/HĐKT-VP ngày 

10/10/2012)

Chuyên đề giấy 12_15_01_CDG_011

13 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Theo Hợp đồng số 

04/2012/HĐKT-VP ngày 10/10/2012)

Tƣ liệu khác giấy 12_15_01_BKG_001

14 Biên bản lƣu giữ tài liệu gốc Tƣ liệu khác giấy 12_15_01_BKG_002

15 Thuyết minh đề cƣơng của nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_15_01_BKG_003

16 Phụ lục dự toán kinh phí của nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_15_01_BKG_004

17 Báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_15_01_BKG_005

18 Đĩa CD ghi SP số Đĩa 12_15_01_DIA_001

19 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_15_01_THS_001

20 CĐ: 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 2012 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_001

21 CĐ: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực 

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

TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_002

22 CĐ: Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các 

đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn 

TP. Hồ Chí Minh thuộc lƣu vực hệ thống sông Đồng Nai

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_003

23 CĐ: 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 2012 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_004

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

đối tƣợng dự kiến đƣợc thanh tra, kiểm tra năm 2012 trên địa bàn 

TP. Hà Nội thuộc lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_005

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

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

127 



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

85 1301/QD-TCMT 25 CĐ: 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 2012 trên địa bàn TP. Hà Nội

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_006

26 CĐ: Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi cho sự nghiệp môi 

trƣờng trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc lƣu vực sông Nhuệ - Đáy năm 

2012 theo Thông tƣ liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

30 tháng 3 năm 2010 về hƣớng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_007

27 CĐ: Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm 

và tồn tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ TN&MT, các Quyết 

định xử phạt VPHC (nếu có) đối với các cơ sở đƣợc thanh tra năm 

2012 trên địa bàn TP. Hà Nội

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_008

28 CĐ: Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi cho sự nghiệp môi 

trƣờng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thuộc lƣu vực hệ thống sông 

Đồng Nai năm 2012 theo Thông tƣ liên tịch số 45/2010/TTLT-

BTC- BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 về hƣớng dẫn việc quản 

lý kinh phí sự nghiệp môi trƣờng

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_009

29 CĐ: Phân loại danh sách các cơ sở đƣợc thanh tra năm 2012 thực 

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

TP. Hà Nội

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_010

30 Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 04/2012/HĐKT-VP ngày 

10/10/2012)

Chuyên đề số 12_15_01_CDS_011

31 Kết quả phân tích mẫu môi trƣờng (Theo Hợp đồng số 

04/2012/HĐKT-VP ngày 10/10/2012)

Tƣ liệu khác số 12_15_01_BKS_001

32 Biên bản lƣu giữ tài liệu gốc Tƣ liệu khác số 12_15_01_BKS_002

33 Thuyết minh đề cƣơng của nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_15_01_BKS_003

34 Phụ lục dự toán kinh phí của nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_15_01_BKS_004

35 Báo cáo tóm tắt nội dung của nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_15_01_BKS_005

86 421/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_15_05_THG_001

2 Tập báo cáo chuyển đề : Theo hợp đồng thuê khoán công việc số 

88/2012/HĐ-TK-VP ngày 21 tháng 8 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_05_CDG_001

3 Tập báo cáo chuyển đề : Theo hợp đồng thuê khoán công việc số 

86/2012/HĐTK-VP ngày 21 tháng 8 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_15_05_CDG_002

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

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

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng 

hoạt động của thanh tra chuyên 

ngành môi trƣờng trên phạm vi toàn 

quốc, đề xuất giải pháp tăng cƣờng 

năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác 
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86 421/QĐ-TCMT 4 Đánh giá thực trạng hoạt động của thanh tra chuyên ngành môi 

trƣờng trên phạm vi toàn quốc (nhân lực, tài chính, văn bản pháp lý, 

hiệu quả và hạn chế), đề xuất giải pháp tăng cƣờng năng lực,đáp 

ứng yêu cầu công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_15_05_BKG_001

5 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

cấp cơ sở

Tƣ liệu khác giấy 12_15_05_BKG_002

6 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_15_05_THS_001

7 Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức, cơ quan tham mƣu về thanh 

tra chuyên ngành môi trƣờng cấp Trung ƣơng của Việt Nam

Chuyên đề số 12_15_05_CDS_001

8 Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức, cơ quan tham mƣu về thanh 

tra chuyên ngành môi trƣờng cấp địa phƣơng của Việt Nam

Chuyên đề số 12_15_05_CDS_002

9 Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức và giải pháp tăng cƣờng năng 

lực thanh tra chuyên ngành môi trƣờng từ Trung ƣơng đến Địa 

phƣơng

Chuyên đề số 12_15_05_CDS_003

10 Rà soát và đánh giá tính thực thi của các văn bản pháp luật liên 

quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành môi trƣờng

Chuyên đề số 12_15_05_CDS_004

11 Tổng hợp, phân tích phiếu điều tra Chuyên đề số 12_15_05_CDS_005

12 Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành môi 

trƣờng cấp trung ƣơng

Chuyên đề số 12_15_05_CDS_006

13 Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành môi 

trƣờng cấp địa phƣơng

Chuyên đề số 12_15_05_CDS_007

14 Phân tích nguyên nhân các tồn tại trong công tác thanh tra chuyên 

ngành về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_15_05_CDS_008

15 Phân tích, đánh giá mô hình tổ chức thanh tra môi trƣờng của một 

số nƣớc trên thế giới

Chuyên đề số 12_15_05_CDS_009

16 Đánh giá thực trạng hoạt động của thanh tra chuyên ngành môi 

trƣờng trên phạm vi toàn quốc (nhân lực, tài chính, văn bản pháp lý, 

hiệu quả và hạn chế), đề xuất giải pháp tăng cƣờng năng lực,đáp 

ứng yêu cầu công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_15_05_BKS_001

17 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

cấp cơ sở

Tƣ liệu khác số 12_15_05_BKS_002

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trƣờng

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng 

hoạt động của thanh tra chuyên 

ngành môi trƣờng trên phạm vi toàn 

quốc, đề xuất giải pháp tăng cƣờng 

năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác 

kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trƣờng
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87 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

043/QĐ-TCMT Tổ chức các Ngày lễ môi trƣờng 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_10_THG_001

88 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

044/QĐ-TCMT Triển khai các hoạt động truyền 

thông bảo vệ môi trƣờng trong thanh 

thiếu nhi

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_11_THG_001

89 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

045/QĐ-TCMT Truyền thông về bảo vệ môi trƣờng 

trên các phƣơng tiện truyền thông 

đại chúng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_12_THG_001

90 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

046/QĐ-TCMT Xây dựng Chƣơng trình tập huấn và 

truyền thông về môi trƣờng trong 

Hội ngƣời cao tuổi Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_13_THG_001

91 1530/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_08_THG_001

2 Báo cáo chuyên đề: Các nội dung hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động 

nhằm giới thiệu các ca khúc về môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_08_CDG_001

3 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp thông tin tác giả, tác phẩm đoạt giải 

cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về môi trƣờng năm 2011

Chuyên đề giấy 12_12_08_CDG_002

4 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_12_08_BKG_001

5 Sách ca khúc môi trƣờng - Cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về 

môi trƣờng năm 2011

Tƣ liệu khác giấy 12_12_08_BKG_002

6 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_12_08_THS_001

7 Báo cáo chuyên đề: Các nội dung hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động 

nhằm giới thiệu các ca khúc về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_08_CDS_001

8 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp thông tin tác giả, tác phẩm đoạt giải 

cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về môi trƣờng năm 2011

Chuyên đề số 12_12_08_CDS_002

9 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_12_08_BKS_001

10 Sách ca khúc môi trƣờng - Cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về 

môi trƣờng năm 2011

Tƣ liệu khác số 12_12_08_BKS_002

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Giới thiệu, phổ biến kết quả cuộc thi 

quốc gia sáng tác ca khúc về MT và 

phối hợp tổ chức cuộc vận động viết 

về cựu CB học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức HCM với CT 

BVMT thuộc hạng mục tổ chức các 

ngày lễ kỷ niệm MT, tổ chức các 

cuộc thi về MT

130 



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

91 1530/QĐ-TCMT 11 Báo cáo phối hợp với hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức "Cuộc 

vận động viết về cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ môi trƣờng"

Tƣ liệu khác số 12_12_08_BKS_003

12 Các ca khúc đoạt giải cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về môi 

trƣờng năm 2011

Video 12_12_08_VDS_001

13 Chƣơng trình truyền hình trực tiếp bài hát xanh các ca khúc về môi 

trƣờng

Video 12_12_08_VDS_002

14 Chƣơng trình ca nhạc, phát sóng trên đài tiếng nói Việt Nam VOV Video 12_12_08_VDS_003

92 309/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_12_09_THG_001

2 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_12_09_BKG_001

3 Các nội dung tuyên truyền và vận động phật tử tham gia bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_09_CDG_001

4 Nhận thức chung về môi trƣờng và tôn giáo với môi trƣờng Chuyên đề giấy 12_12_09_CDG_002

5 Các nội dung, giáo lý phật giáo với môi trƣờng và bảo vệ môi trƣờng Chuyên đề giấy 12_12_09_CDG_003

6 Các nội dung tuyên truyền và vận động giáo dân công giáo tham gia 

bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_09_CDG_004

7 Phƣơng pháp phổ biến thông tin môi trƣờng trong lực lƣợng tôn giáo Chuyên đề giấy 12_12_09_CDG_005

8 Các nội dung, bài giảng giáo lý công giáo về môi trƣờng và bảo vệ 

môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_09_CDG_006

9 Tài liệu lớp tập huấn cho các chức sắc, nhà tu hành công giáo tại Hà 

Nội

Tƣ liệu khác giấy 12_12_09_BKG_002

10 Tài liệu lớp tập huấn cho các chức sắc, nhà tu hành Phật giáo Tƣ liệu khác giấy 12_12_09_BKG_003

11 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_12_09_THS_001

12 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_12_09_BKS_001

13 Các nội dung tuyên truyền và vận động phật tử tham gia bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề số 12_12_09_CDS_001

14 Nhận thức chung về môi trƣờng và tôn giáo với môi trƣờng Chuyên đề số 12_12_09_CDS_002

15 Các nội dung, giáo lý phật giáo với môi trƣờng và bảo vệ môi trƣờng Chuyên đề số 12_12_09_CDS_003

16 Các nội dung tuyên truyền và vận động giáo dân công giáo tham gia 

bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_09_CDS_004

17 Phƣơng pháp phổ biến thông tin môi trƣờng trong lực lƣợng tôn giáo Chuyên đề số 12_12_09_CDS_005

Xây dựng chƣơng trình tập huấn và 

truyền thông về môi trƣờng trong 

lực lƣợng tôn giáo. Thuộc hạng 

mục: Xây dựng các chƣơng trình và 

tập huấn về quản lý môi trƣờng

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Giới thiệu, phổ biến kết quả cuộc thi 

quốc gia sáng tác ca khúc về MT và 

phối hợp tổ chức cuộc vận động viết 

về cựu CB học tập và làm theo tấm 

gƣơng đạo đức HCM với CT 

BVMT thuộc hạng mục tổ chức các 

ngày lễ kỷ niệm MT, tổ chức các 

cuộc thi về MT
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92 309/QĐ-TCMT 18 Các nội dung, bài giảng giáo lý công giáo về môi trƣờng và bảo vệ 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_09_CDS_006

19 Tài liệu lớp tập huấn cho các chức sắc, nhà tu hành Phật giáo Tƣ liệu khác số 12_12_09_BKS_002

20 Tài liệu lớp tập huấn cho các chức sắc, nhà tu hành công giáo tại Hà 

Nội

Tƣ liệu khác số 12_12_09_BKS_003

21 Báo cáo tổng hợp kết quả làm việc với các đơn vị phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ

Tƣ liệu khác số 12_12_09_BKS_004

93 371/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_03_THG_001

2 Tài liệu hội thảo tăng cƣờng và đổi mới hoạt động truyền thông bảo 

vệ môi trƣờng các lƣu vực sông

Chuyên đề giấy 12_12_03_CDG_001

3 Báo cáo tham luận: Hội thảo tập huấn Tăng cƣờng và đổi mới hoạt 

động truyền thông bảo vệ môi trƣờng các lƣu vực sông năm 2012

Chuyên đề giấy 12_12_03_CDG_002

4 Báo cáo chuyên đề "Tài liệu hƣớng dẫn nội dung, phƣơng pháp và 

kỹ năng lập kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trƣờng lƣu vực sông 

cho các địa phƣơng"

Chuyên đề giấy 12_12_03_CDG_003

5 Báo cáo chuyên đề "Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động truyền 

thông bảo vệ môi trƣờng các lƣu vực sông 05 năm 2007 - 2011 và 

đề xuất giải pháp truyền thông trong thời gian tới"

Chuyên đề giấy 12_12_03_CDG_004

6 Báo cáo chuyên đề Đánh giá kết quả hoạt động quản lý bảo vệ môi 

trƣờng lƣu vực sông Cầu, Sông Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng 

Nai và đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới

Chuyên đề giấy 12_12_03_CDG_005

7 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_12_03_BKG_001

8 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_12_03_THS_001

9 Tài liệu hội thảo tăng cƣờng và đổi mới hoạt động truyền thông bảo 

vệ môi trƣờng các lƣu vực sông

Chuyên đề số 12_12_03_CDS_001

10 Báo cáo tham luận: Hội thảo tập huấn Tăng cƣờng và đổi mới hoạt 

động truyền thông bảo vệ môi trƣờng các lƣu vực sông năm 2012

Chuyên đề số 12_12_03_CDS_002

11 Báo cáo chuyên đề "Tài liệu hƣớng dẫn nội dung, phƣơng pháp và 

kỹ năng lập kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trƣờng lƣu vực sông 

cho các địa phƣơng"

Chuyên đề số 12_12_03_CDS_003

12 Báo cáo chuyên đề "Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động truyền 

thông bảo vệ môi trƣờng các lƣu vực sông 05 năm 2007 - 2011 và 

đề xuất giải pháp truyền thông trong thời gian tới"

Chuyên đề số 12_12_03_CDS_004

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Xây dựng chƣơng trình tập huấn và 

truyền thông về môi trƣờng trong 

lực lƣợng tôn giáo. Thuộc hạng 

mục: Xây dựng các chƣơng trình và 

tập huấn về quản lý môi trƣờng

Truyền thông bảo vệ môi trƣờng các 

lƣu vực sông năm 2012. Thuộc hạng 

mục: Triển khai các hoạt động 

truyền thông chính sách pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng
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93 371/QĐ-TCMT 13 Báo cáo chuyên đề Đánh giá kết quả hoạt động quản lý bảo vệ môi 

trƣờng lƣu vực sông Cầu, Sông Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng 

Nai và đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới

Chuyên đề số 12_12_03_CDS_005

14 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_12_03_BKS_001

15 Đĩa DVD " Mô hình điển hình về xã hội hóa công tác Bảo vệ môi 

trƣờng"

Video 12_12_03_VDS_001

16 Đĩa DVD "Một số tác động môi trƣờng Lƣu vực sông Nhuệ - Đáy 

tại Hà Nam"

Video 12_12_03_VDS_002

94 372/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_01_THG_001

2 Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lƣới truyền thông 

môi trƣờng Việt Nam

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_001

3 Phụ lục kèm theo: Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lƣới 

tuyên truyền viên môi trƣờng Việt Nam

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_002

4 Danh bạ tập thể tham gia truyền thông môi trƣờng tại Việt Nam Tƣ liệu khác giấy 12_12_01_BKG_001

5 Danh bạ cá nhân tham gia truyền thông môi trƣờng tại Việt Nam Tƣ liệu khác giấy 12_12_01_BKG_002

6 Tài liệu hội thảo - tập huấn: Tăng cƣờng năng lực và kỹ năng truyền 

thông môi trƣờng cho tuyên truyền viên của các bộ, ngành, đoàn thể 

trung ƣơng và các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2012

Tƣ liệu khác giấy 12_12_01_BKG_003

7 Báo cáo tham luận: Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực và kỹ 

năng truyền thông môi trƣờng cho tuyên truyền viên

Tƣ liệu khác giấy 12_12_01_BKG_004

8 Báo cáo chuyên đề: Chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng; luật pháp, 

chính sách của nhà nƣớc liên quan đến bảo vệ môi trƣờng và định 

hƣớng truyền thông môi trƣờng trong thời gian tới

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_003

9 Báo cáo chuyên đề: Thực trạng nhận thức và nhu cầu truyền thông 

bảo vệ môi trƣờng sự cần thiết phải đổi mới nội dung và phƣơng 

thức truyền thông môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_004

10 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về quan hệ công chúng và các công 

cụ truyền thông

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_005

11 Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng thu thập thông tin, xử lý thông tin viết 

tin, bài, phóng sự, sự kiện bình luận, bài diễn thuyết, thông cáo báo 

chí, xây dựng tờ rơi, quảng cáo

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_006

Truyền thông môi trƣờng thông qua 

các tổ chức chính trị xã hội, mạng 

lƣới truyền thông môi trƣờng và các 

tổ chức tình nguyện về môi trƣờng, 

thuộc hạng mục " triển khai các hoạt 

động truyền thông chính sách pháp 

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Truyền thông bảo vệ môi trƣờng các 

lƣu vực sông năm 2012. Thuộc hạng 

mục: Triển khai các hoạt động 

truyền thông chính sách pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng
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12 Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng xuất hiện trƣớc công chúng, kỹ năng 

thuyết trình, trả lời phỏng vấn, kỹ năng tổ chức họp báo, tổ chức sự 

kiện môi trƣờng, chiến dịch truyền thông môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_007

13 Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông, lập dự án 

xin tài trợ, kêu gọi tài trợ, hoạt động truyền thông môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_008

14 Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng tuyên truyền vận động cộng đồng tham 

gia bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_009

15 Báo cáo tham luận: Hội thảo "Đánh giá công tác phối hợp thực hiện 

chƣơng trình liên tịch về bảo vệ môi trƣờng giữa sở tài nguyên và 

môi trƣờng với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh"

Tƣ liệu khác giấy 12_12_01_BKG_005

16 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp kết quả thực hiện chƣơng trình liên 

tịch về bảo vệ môi trƣờng giữa sở tài nguyên và môi trƣờng với các 

tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

Chuyên đề giấy 12_12_01_CDG_010

17 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_12_01_BKG_006

18 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_12_01_THS_001

19 Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lƣới truyền thông 

môi trƣờng Việt Nam

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_001

20 Phụ lục kèm theo: Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lƣới 

tuyên truyền viên môi trƣờng Việt Nam

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_002

21 Danh bạ tập thể tham gia truyền thông môi trƣờng tại Việt Nam Tƣ liệu khác số 12_12_01_BKS_001

22 Danh bạ cá nhân tham gia truyền thông môi trƣờng tại Việt Nam Tƣ liệu khác số 12_12_01_BKS_002

23 Tài liệu hội thảo - tập huấn: Tăng cƣờng năng lực và kỹ năng truyền 

thông môi trƣờng cho tuyên truyền viên của các bộ, ngành, đoàn thể 

trung ƣơng và các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2012

Tƣ liệu khác số 12_12_01_BKS_003

24 Báo cáo tham luận: Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực và kỹ 

năng truyền thông môi trƣờng cho tuyên truyền viên

Tƣ liệu khác số 12_12_01_BKS_004

25 Báo cáo chuyên đề: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về môi 

trƣờng và chủ trƣơng, luật pháp, chính sách và các văn bản hiện 

hành liên quan đến môi trƣờng cho tuyên truyền viên và định hƣớng 

truyền thông môi trƣờng trong thời gian tới cho tuyên truyền viên

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_003
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26 Báo cáo chuyên đề: Thực trạng nhận thức và nhu cầu truyền thông 

bảo vệ môi trƣờng sự cần thiết phải đổi mới nội dung và phƣơng 

thức truyền thông môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_004

27 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về quan hệ công chúng và các công 

cụ truyền thông

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_005

28 Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng thu thập thông tin, xử lý thông tin viết 

tin, bài, phóng sự, sự kiện bình luận, bài diễn thuyết, thông cáo báo 

chí, xây dựng tờ rơi, quảng cáo

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_006

29 Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng xuất hiện trƣớc công chúng, kỹ năng 

thuyết trình, trả lời phỏng vấn, kỹ năng tổ chức họp báo, tổ chức sự 

kiện môi trƣờng, chiến dịch truyền thông môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_007

30 Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông, lập dự án 

xin tài trợ, kêu gọi tài trợ, hoạt động truyền thông môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_008

31 Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng tuyên truyền vận động cộng đồng tham 

gia bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_009

32 Báo cáo tham luận: Hội thảo "Đánh giá công tác phối hợp thực hiện 

chƣơng trình liên tịch về bảo vệ môi trƣờng giữa sở tài nguyên và 

môi trƣờng với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh"

Tƣ liệu khác số 12_12_01_BKS_005

33 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp kết quả thực hiện chƣơng trình liên 

tịch về bảo vệ môi trƣờng giữa sở tài nguyên và môi trƣờng với các 

tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

Chuyên đề số 12_12_01_CDS_010

34 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_12_01_BKS_006

95 412/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_05_THG_001

2 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_12_05_BKG_001

3 Các Tin/Bài đăng tải trên các báo, tạp chí Tƣ liệu khác giấy 12_12_05_BKG_002

4 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_12_05_THS_001

5 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_12_05_BKS_001

6 Báo cáo các tác phẩm tham gia Cuộc vận động và các tác phẩm 

đoạt giải

Tƣ liệu khác số 12_12_05_BKS_002

7 Tờ rơi giới thiệu về Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động về môi 

trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_12_05_BKS_003

8 Xây dựng Thể lệ Cuộc vận động Chuyên đề số 12_12_05_CDS_001

9 Xây dựng Quy chế làm việc của hội đồng thẩm định Chuyên đề số 12_12_05_CDS_002

10 Xây dựng quy chế chấm giải Chuyên đề số 12_12_05_CDS_003

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

Tổ chức cuộc thi quốc gia "Vẽ tranh 

cổ động về môi trƣờng năm 2012" 

thuộc hạng mục "Tổ chức các ngày 

lễ kỷ niệm môi trƣờng; Tổ chức các 

cuộc thi về môi trƣờng"
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96 413/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_06_THG_001

2 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_12_06_BKG_001

3 Các tin/bài đăng tải trên các báo, tạp chí Tƣ liệu khác giấy 12_12_06_BKG_002

4 Tài liệu hội thảo "Áp dụng hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trƣờng 

gắn với phát triển làng nghề của cộng đồng lƣu vực Sông Cầu, Sông 

Nhuệ - Đáy

Tƣ liệu khác giấy 12_12_06_BKG_003

5 Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng, triển 

khai và duy trì các mô hình bảo vệ môi trƣờng gắn với làng nghề 

sông Cầu -  Nhuệ đáy

Chuyên đề giấy 12_12_06_CDG_001

6 Đánh giá hiện trạng môi trƣờng làng nghề tại lƣu vực sông Cầu, 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_12_06_CDG_002

7 Các vấn đề đặt ra trong việc áp dụng có hiệu quả các mô hình bảo 

vệ môi trƣờng làng nghề tại lƣu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_12_06_CDG_003

8 Tổng quan các mô hình bảo vệ môi trƣờng tại làng nghề lƣu vực 

sông Cầu, Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_12_06_CDG_004

9 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_12_06_THS_001

10 Thuyết minh đề cƣơng nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_12_06_BKS_001

11 Tài liệu hội thảo "Áp dụng hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trƣờng 

gắn với phát triển làng nghề của cộng đồng lƣu vực Sông Cầu, Sông 

Nhuệ - Đáy

Tƣ liệu khác số 12_12_06_BKS_002

12 Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng, triển 

khai và duy trì các mô hình bảo vệ môi trƣờng gắn với làng nghề 

sông Cầu -  Nhuệ đáy

Chuyên đề số 12_12_06_CDS_001

13 Đánh giá hiện trạng môi trƣờng làng nghề tại lƣu vực sông Cầu, 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_12_06_CDS_002

14 Các vấn đề đặt ra trong việc áp dụng có hiệu quả các mô hình bảo 

vệ môi trƣờng làng nghề tại lƣu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_12_06_CDS_003

15 Tổng quan các mô hình bảo vệ môi trƣờng tại làng nghề lƣu vực 

sông Cầu, Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_12_06_CDS_004

16 Phóng sự: Chƣơng trình có sự phối hợp giữa Trung tâm Đào tạo và 

truyền thông môi trƣờng - Đài tiếng nói Việt Nam

Video 12_12_06_VDS_001

17 Tọa đàm: nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi 

trƣờng

Video 12_12_06_VDS_002

18 Phóng sự: Mô hình xử lý ô nhiễm làng nghề tại cộng đồng Video 12_12_06_VDS_003

19 Phóng sự: Cộng đồng với công tác trồng và bảo vệ rừng ở Hòa Bình Video 12_12_06_VDS_004

Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng 

các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi 

trƣờng

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 
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96 413/QĐ-TCMT 20 Phóng sự: Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trƣờng ở Bắc Giang Video 12_12_06_VDS_005

21 Phóng sự: Bảo vệ môi trƣờng là nhiệm vụ của toàn dân Video 12_12_06_VDS_006

22 Môi trƣờng làng nghề và những vấn đề đặt ra Video 12_12_06_VDS_007

97 550/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_12_02_THG_001

2 Thuyết minh đề cƣơng Tƣ liệu khác giấy 12_12_02_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_12_02_THS_001

4 Thuyết minh đề cƣơng Tƣ liệu khác số 12_12_02_BKS_001

5 9 Năm nhìn lại cuộc thi nƣớc Video 12_12_02_VDS_001

6 Danh sách các cá nhân và tập thể đoạt giải Tƣ liệu khác giấy 12_12_02_BKG_002

7 Danh sách các cá nhân và tập thể đoạt giải Tƣ liệu khác số 12_12_02_BKS_002

98 551/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_12_07_THG_001

2 Tài liệu tập huẩn quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng Tƣ liệu khác giấy 12_12_07_BKG_001

3 Phát triển bền vững và chính sách ngăn ngừa ô nhiễm ở Việt Nam. 

Đánh giá tác động môi trƣờng của các dự án

Chuyên đề giấy 12_12_07_CDG_001

4 Hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng tại các khu công nghiệp; Tác động 

của ô nhiễm môi trƣờng lao động tới sức khỏe con ngƣời

Chuyên đề giấy 12_12_07_CDG_002

5 Kiểm soát ô nhiễm các doanh nghiệp; Hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trƣờng, văn bản về quản lý môi trƣờng các KCN

Chuyên đề giấy 12_12_07_CDG_003

6 Quản lý chất thải công nghiệp; công nghệ xử lý nƣớc thải; khí thải 

công nghiệp. Giải pháp phòng chống ô nhiễm xăng dầu, ô nhiễm 

tiếng ồn trong sản xuất công nghiệp

Chuyên đề giấy 12_12_07_CDG_004

7 Quan trắc môi trƣờng không khí và nƣớc tại các khu công nghiệp. 

Ứng dụng phƣơng pháp đánh giá nhanh mức độ và khả năng gây ô 

nhiễm môi trƣờng từ hoạt động công nghiệp

Chuyên đề giấy 12_12_07_CDG_005

8 Đô thị hóa tại Việt Nam: các vấn đề môi trƣờng và quản lý môi 

trƣờng. Mô hình đô thị sinh thái. Tuyên truyền nâng cao nhận thức 

ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_07_CDG_006

9 Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, chất thải 

y tế, chất hữu cơ khó phân hủy). Quản lý môi trƣờng tại các bãi rác 

và vấn đề kinh tế chất thải

Chuyên đề giấy 12_12_07_CDG_007

10 Ô nhiễm môi trƣờng lƣu vực sông, thực trạng quản lý và các giải 

pháp ƣu tiên bảo vệ môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông

Chuyên đề giấy 12_12_07_CDG_008

11 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_12_07_THS_001

12 Phát triển bền vững và chính sách ngăn ngừa ô nhiễm ở Việt Nam. 

Đánh giá tác động môi trƣờng của các dự án

Chuyên đề số 12_12_07_CDS_001

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 
Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

Tổ chức cuộc thi: Cải thiện việc sử 

dụng và bảo vệ nguồn nƣớc năm 

2012, thuộc hạng mục: Tổ chức các 

ngày lễ kỷ niệm môi trƣờng; tổ chức 

các cuộc thi về môi trƣờng

Xây dựng các chƣơng trình và tập 

huấn về quản lý môi trƣờng

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 
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98 551/QĐ-TCMT 13 Hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng tại các khu công nghiệp; Tác động 

của ô nhiễm môi trƣờng lao động tới sức khỏe con ngƣời

Chuyên đề số 12_12_07_CDS_002

14 Kiểm soát ô nhiễm các doanh nghiệp; Hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn môi trƣờng, văn bản về quản lý môi trƣờng các KCN

Chuyên đề số 12_12_07_CDS_003

15 Quản lý chất thải công nghiệp; công nghệ xử lý nƣớc thải; khí thải 

công nghiệp. Giải pháp phòng chống ô nhiễm xăng dầu, ô nhiễm 

tiếng ồn trong sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_12_07_CDS_004

16 Quan trắc môi trƣờng không khí và nƣớc tại các khu công nghiệp. 

Ứng dụng phƣơng pháp đánh giá nhanh mức độ và khả năng gây ô 

nhiễm môi trƣờng từ hoạt động công nghiệp

Chuyên đề số 12_12_07_CDS_005

17 Đô thị hóa tại Việt Nam: các vấn đề môi trƣờng và quản lý môi 

trƣờng. Mô hình đô thị sinh thái. Tuyên truyền nâng cao nhận thức 

ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_07_CDS_006

18 Hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, chất thải 

y tế, chất hữu cơ khó phân hủy). Quản lý môi trƣờng tại các bãi rác 

và vấn đề kinh tế chất thải

Chuyên đề số 12_12_07_CDS_007

19 Ô nhiễm môi trƣờng lƣu vực sông, thực trạng quản lý và các giải 

pháp ƣu tiên bảo vệ môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông

Chuyên đề số 12_12_07_CDS_008

99 791/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_12_04_THG_001

2 Tổng hợp các thông tin về công tác đào tạo và truyền thông môi 

trƣờng 3 năm gần nhất, đánh giá các thuận lợi và khó khăn

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_001

3 Xây dựng dự thảo văn bản quy định về công tác đào tạo và truyền 

thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_002

4 Xây dựng phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng của Thông tƣ 

và các quy định về đào tạo bắt buộc tối thiểu hằng năm đối với cán 

bộ thuộc các tổ chức, bộ phận chuyên môn về BVMT tại cơ quan 

nhà nƣớc và doanh nghiệp nhà nƣớc quy định tại Nghị định số 

81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ: xây dựng kế 

hoạch, phân cấp, tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng, kinh phí thực hiện

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_003

5 Xây dựng các quy định đào tạo bắt buộc đối với các cán bộ quản lý, 

nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí 

dầu mỏ hóa lỏng và hoạt động dịch vụ môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_004

Xây dựng các quy định về công tác 

đào tạo và truyền thông nâng cao 

nhận thức cộng đồng bảo vệ môi 

trƣờng đáp ứng nhu cầu hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Xây dựng các chƣơng trình và tập 

huấn về quản lý môi trƣờng
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99 791/QĐ-TCMT 6 Xây dựng các quy định điều kiện tổ chức hoạt động của cơ sở đào 

tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trƣờng; hồ sơ đăng ký, thẩm 

định, cấp phép hoạt động, đăng tải thông tin

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_005

7 Xây dựng quy định chƣơng trình, khung chƣơng trình, tài liệu đào 

tạo, việc tổ chức biên soạn, thẩm định chƣơng trình, tài liệu, chứng 

chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ BVMT... dành cho 

các đối tƣợng bắt buộc phải đào tạo nghiệp vụ BVMT

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_006

8 Xây dựng quy định về tổ chức đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ, thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_007

9 Xây dựng quy định các hoạt động về truyền thông môi trƣờng hằng 

năm, dài hạn: cơ sở vật chất, nguồn lực, biện pháp, nội dung 

chƣơng trình

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_008

10 Xây dựng và đề xuất cơ chế tài chính cho các hoạt động đào tạo và 

truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_12_04_CDG_009

11 Dự thảo thông tƣ quy định về hoạt động đào tạo và truyền thông 

nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_12_04_BKG_001

12 Thuyết minh đề cƣơng chi tiết thông tƣ: Quy định về công tác đào 

tạo và truyền thông nâng cao nhân thức cộng đồng về bảo vệ môi 

trƣờng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Tƣ liệu khác giấy 12_12_04_BKG_002

13 Thuyết minh đề cƣơng Tƣ liệu khác giấy 12_12_04_BKG_003

14 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_12_04_THS_001

15 Tổng hợp các thông tin về công tác đào tạo và truyền thông môi 

trƣờng 3 năm gần nhất, đánh giá các thuận lợi và khó khăn

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_001

16 Xây dựng dự thảo văn bản quy định về công tác đào tạo và truyền 

thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_002

17 Xây dựng phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng của Thông tƣ 

và các quy định về đào tạo bắt buộc tối thiểu hằng năm đối với cán 

bộ thuộc các tổ chức, bộ phận chuyên môn về BVMT tại cơ quan 

nhà nƣớc và doanh nghiệp nhà nƣớc quy định tại Nghị định số 

81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ: xây dựng kế 

hoạch, phân cấp, tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng, kinh phí thực hiện

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_003

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng

Xây dựng các quy định về công tác 

đào tạo và truyền thông nâng cao 

nhận thức cộng đồng bảo vệ môi 

trƣờng đáp ứng nhu cầu hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay
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99 791/QĐ-TCMT 18 Xây dựng các quy định đào tạo bắt buộc đối với các cán bộ quản lý, 

nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí 

dầu mỏ hóa lỏng và hoạt động dịch vụ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_004

19 Xây dựng các quy định điều kiện tổ chức hoạt động của cơ sở đào 

tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trƣờng; hồ sơ đăng ký, thẩm 

định, cấp phép hoạt động, đăng tải thông tin

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_005

20 Xây dựng quy định chƣơng trình, khung chƣơng trình, tài liệu đào 

tạo, việc tổ chức biên soạn, thẩm định chƣơng trình, tài liệu, chứng 

chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ BVMT... dành cho 

các đối tƣợng bắt buộc phải đào tạo nghiệp vụ BVMT

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_006

21 Xây dựng quy định về tổ chức đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ, thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_007

22 Xây dựng quy định các hoạt động về truyền thông môi trƣờng hằng 

năm, dài hạn: cơ sở vật chất, nguồn lực, biện pháp, nội dung 

chƣơng trình

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_008

23 Xây dựng và đề xuất cơ chế tài chính cho các hoạt động đào tạo và 

truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_12_04_CDS_009

24 Dự thảo thông tƣ quy định về hoạt động đào tạo và truyền thông 

nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_12_04_BKS_001

25 Thuyết minh đề cƣơng chi tiết thông tƣ: Quy định về công tác đào 

tạo và truyền thông nâng cao nhân thức cộng đồng về bảo vệ môi 

trƣờng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Tƣ liệu khác số 12_12_04_BKS_002

26 Thuyết minh đề cƣơng Tƣ liệu khác số 12_12_04_BKS_003

100 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

040/QĐ-TCMT Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin môi trƣờng lƣu vực hệ 

thống sông Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_36_THG_001

101 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

041/QĐ-TCMT Xây dựng các công cụ khai thác dữ 

liệu quan trắc môi trƣờng phục vụ 

công tác điều hành và tác nghiệp

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_37_THG_001

Xây dựng các quy định về công tác 

đào tạo và truyền thông nâng cao 

nhận thức cộng đồng bảo vệ môi 

trƣờng đáp ứng nhu cầu hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trƣờng
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102 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

041B/QĐ-TCMT Nghiên cứu, xây dựng quy trình 

phân tích một số kim loại nặng và 

thuốc bảo vệ thực vật họ clo trong 

các họ sinh vật họ hai mảnh (hến, 

trai, vẹm...) sống tại đáy các lƣu vực 

sông, hồ

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_39_THG_001

103 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

042B/QĐ-TCMT Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn triển khai phƣơng pháp quan 

trắc môi trƣờng không khí xung 

quanh bằng các thiết bị đo nhanh

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_40_THG_001

104 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

043B/QĐ-TCMT TNMT.04.02: Nghiên cứu, xây 

dựng hệ số phát thải tại phục vụ 

công tác thống kê nguồn thải lƣu 

vực sông ở Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_38_THG_001

105 1060/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_35_THG_001

2 Báo cáo môi trƣờng Quốc gia 2012 - Môi trƣờng nƣớc mặt Tƣ liệu khác giấy 12_10_35_BKG_001

3 Khung báo cáo và các thông điệp yêu cầu chi tiết cho các chƣơng 

mục của báo cáo

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_001

4 Tổng hợp, phân tích những đặc điểm của điều kiện tự nhiên và phát 

triển kinh tế xã hội ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

lục địa

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm nƣớc mặt lục địa từ 

những nguồn thải do hoạt động sản xuất công nghiệp

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_003

6 Tổng hợp, phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm nƣớc mặt lục địa từ 

những nguồn thải do hoạt động sản xuất nông nghiệp

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_004

7 Tổng hợp, phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm nƣớc mặt lục địa từ 

những nguồn thải do hoạt động sản xuất của các làng nghề

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_005

8 Tổng hợp, phân tích những ảnh hƣởng của việc xây dựng các công 

trình thuỷ điện đến chất lƣợng nƣớc mặt lục địa

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_006

9 Tổng hợp, phân tích đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc LVS Ba Chuyên đề số 12_10_35_CDS_007

10 Tổng hợp, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại 4 tỉnh 

thuộc LVS Ba (Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Yên, Bình Định) tác động lên 

môi trƣờng nƣớc của LVS)

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_008

Xây dựng báo cáo môi trƣờng Quốc 

gia năm 2012

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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105 1060/QĐ-TCMT 11 Phân tích những vấn đề liên quan đến môi trƣờng nƣớc xuyên biên 

giới.

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích hiện trạng ô nhiễm nƣớc hồ tại thành phố Hà 

Nội

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_010

13 Tổng hợp, phân tích hiện trạng ô nhiễm nƣớc hồ tại thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_011

14 Tổng hợp, phân tích hiện trạng ô nhiễm nƣớc hồ tại thành phố Đà 

Nẵng

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_012

15 Tổng hợp, phân tích hiện trạng ô nhiễm nƣớc hồ tại TP Hải Phòng Chuyên đề số 12_10_35_CDS_013

16 Tổng hợp, phân tích những ảnh hƣởng của ô nhiễm nƣớc mặt lục 

địa tác động đến sức khoẻ con ngƣời

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_014

17 Tổng hợp, phân tích những ảnh hƣởng của ô nhiễm nƣớc mặt lục 

địa tác động đến kinh tế - xã hội

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_015

18 Tổng hợp, phân tích những ảnh hƣởng của ô nhiễm nƣớc mặt lục 

địa tác động đến hệ sinh thái

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_016

19 Tổng hợp, phân tích hệ thống, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ 

của cấp trung ƣơng, địa phƣơng trong việc quản lý các LVS, từ đó 

chỉ ra các mặt hạn chế

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_017

20 Tổng hợp, phân tích hiệu lực thi hành các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý các LVS, từ đó chỉ ra những hạn chế còn tồn tại 

trong các văn bản

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_018

21 Tổng hợp, phân tích công cụ kinh tế, công cụ về thanh tra, kiểm tra, 

quan trắc trong việc hỗ trợ quản lý các lƣu vực sông

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_019

22 Phân tích những hạn chế, yếu kém trong việc nghiên cứu, và ứng 

dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ môi trƣờng nƣớc mặt 

lục địa

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_020

23 Tổng hợp, mạng lƣới quan trắc quốc gia về môi trƣờng nƣớc mặt 

lục địa, từ đó đƣa ra một số kiến nghị đề nghị bổ sung chƣơng trình, 

tần suất

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_021

24 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các điểm nóng ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc mặt lục địa cần ƣu tiên xử lý

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_022

25 Đề xuất các giải pháp về mặt tài chính, đầu tƣ cho bảo vệ môi 

trƣờng nƣớc mặt lục địa và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM và công tác hậu ĐTM

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_023

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng báo cáo môi trƣờng Quốc 

gia năm 2012
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105 1060/QĐ-TCMT 26 Đề xuất các giải pháp về quản lý các LVS, về cơ chế phối hợp liên 

tỉnh trong quản lý các LVS

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_024

27 Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc 

tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng nƣớc mặt lục địa

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_025

28 Tổng hợp, phân tích những vấn đề bức xúc trong những năm qua 

của  môi trƣờng nƣớc mặt lục địa

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_026

29 Tổng hợp, phân tích hiện trạng các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi khu vực 

miền Bắc

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_027

30 Tổng hợp, phân tích hiện trạng các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi khu vực 

miền Trung và Tây Nguyên

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_028

31 Tổng hợp, phân tích hiện trạng các hồ thuỷ điện, thuỷ  lợi khu vực 

Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_029

32 Tổng hợp, phân tích nguồn thải tác động đến môi trƣờng nƣớc mặt 

lục địa tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Chuyên đề số 12_10_35_CDS_030

33 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_35_THS_001

34 Báo cáo môi trƣờng Quốc gia 2012 - Môi trƣờng nƣớc mặt Tƣ liệu khác số 12_10_35_BKS_001

106 1397/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_29_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc quý 1 năm 2012 Chuyên đề giấy 12_10_29_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc quý 2 năm 2012 Chuyên đề giấy 12_10_29_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc quý 4 năm 2012 Chuyên đề giấy 12_10_29_CDG_003

5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_29_THS_001

6 Báo cáo kết quả quan trắc quý 1 năm 2012 Chuyên đề số 12_10_29_CDS_001

7 Báo cáo kết quả quan trắc quý 2 năm 2012 Chuyên đề số 12_10_29_CDS_002

8 Báo cáo kết quả quan trắc quý 4 năm 2012 Chuyên đề số 12_10_29_CDS_003

107 1511/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_10_03_THG_001

2 Xây dựng sổ tay hƣớng dẫn quản lý, vận hành xe kiểm chuẩn thiết 

bị quan trắc môi trƣờng phù hợp vối tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005

Chuyên đề giấy 12_10_03_CDG_001

3 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị tự ghi phục 

vụ kiểm soát quy trình hiệu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO 

17025

Chuyên đề giấy 12_10_03_CDG_002

4 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị tạo khí chuẩn 

để hiệu chuẩn các modun phân tích khí phù hợp với tiêu chuẩn ISO 

17025

Chuyên đề giấy 12_10_03_CDG_003

5 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị tạo khí không 

(Zero) để hiệu chuẩn các modun phân tích khí phù hợp với tiêu 

chuẩn ISO 17025

Chuyên đề giấy 12_10_03_CDG_004

Duy trì, vận hành trạm quan trắc 

nƣớc tự động, cố định tại Phủ Lý, 

Hà Nam

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng báo cáo môi trƣờng Quốc 

gia năm 2012

Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn 

thiết bị chuyên dụng phục vụ cho 

mạng lƣới quan trắc môi trƣờng 

Quốc Gia

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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107 1511/QĐ-TCMT 6 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_10_03_THS_001

7 Xây dựng sổ tay hƣớng dẫn quản lý, vận hành xe kiểm chuẩn thiết 

bị quan trắc môi trƣờng phù hợp vối tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005

Chuyên đề số 12_10_03_CDS_001

8 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị tự ghi phục 

vụ kiểm soát quy trình hiệu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO 

17025

Chuyên đề số 12_10_03_CDS_002

9 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị tạo khí chuẩn 

để hiệu chuẩn các modun phân tích khí phù hợp với tiêu chuẩn ISO 

17025

Chuyên đề số 12_10_03_CDS_003

10 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị tạo khí không 

(Zero) để hiệu chuẩn các modun phân tích khí phù hợp với tiêu 

chuẩn ISO 17025

Chuyên đề số 12_10_03_CDS_004

108 1656/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (2011 - 2012) Tổng hợp giấy 12_10_20_THG_001

2 Đánh giá độc tính của các chất U-POP và ảnh hƣởng của chúng tới 

môi trƣờng, hệ sinh thái và sức khỏe trong điều kiện Việt Nam

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_001

3 Sự hình thành U-POP từ các quá trình đốt trong hoạt động công 

nghiệp: cơ chế chung và sự đặc thù ở Việt Nam

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_002

4 Xây dựng mẫu phiếu khảo sát nguồn phát thải U-POP trong khí thải 

công nghiệp

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_003

5 Công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng tránh nhiễm độc trong 

hoạt động quan trắc U-POP

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_004

6 Hƣớng dẫn thiết kế, lựa chọn điểm lấy mẫu phục vụ quan trắc U-

POP trong khí thải công nghiệp

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_005

7 Quy trình thực hiện lấy mẫu khí thải công nghiệp tại nguồn phát 

tĩnh sử dụng thiết bị lấy mẫu đẳng động học

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_006

8 Quy trình hƣớng dẫn phân tích xác định xác định hàm lƣợng 12 đơn 

chất dl-PCBs bằng phƣơng pháp sắc ký khối phổ phân giải cao

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_007

9 Các biện pháp cần thiết để đảm bảo độ tin cậy của kết quả quan trắc 

U-POP

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_008

10 Xây dựng biểu mẫu báo cáo kết quả, tính toán phát thải  và quản lý 

số liệu

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_009

11 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp luyện kim ở Việt Nam Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_010

12 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp thiêu đốt chất thải rắn và 

chất thải nguy hại ở Việt Nam

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_011

Xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật và 

triển khai thí điểm quan trắc các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy  

phát thải không chủ định (U-POP) 

từ một số ngành công nghiệp điển 

hình

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn 

thiết bị chuyên dụng phục vụ cho 

mạng lƣới quan trắc môi trƣờng 

Quốc Gia
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108 1656/QĐ-TCMT 13 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp sản xuất xi măng lò quay và 

khả năng kết hợp với đốt chất thải

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_012

14 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm soát phát 

thải U-POP trong công nghiệp ở Việt Nam và so sánh với các quốc 

gia khác trên thế giới

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_013

15 Báo cáo tổng hợp hƣớng dẫn kỹ thuật lấy và phân tích mẫu khí thải 

trong công nghiệp

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_014

16 Báo cáo thiết kế và lấy mẫu phục vụ quan trắc thí điểm phát thải U-

POP trong công nghiệp

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_015

17 Báo cáo kết quả phân tích xác định nồng độ U-POP trong mẫu khí Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_016

18 Quy trình hƣớng dẫn phân tích xác định xác định hàm lƣợng 17 đơn 

chất dioxin và furan bằng phƣơng pháp sắc ký khối phổ phân giải 

cao

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_017

19 Báo cáo tổng kết đánh giá phát thải U-POP từ các ngành công 

nghiệp

Chuyên đề giấy 12_10_20_CDG_018

20 Báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm vụ giai đoạn 2011 Tƣ liệu khác giấy 12_10_20_BKG_001

21 Bản dự thảo " Hƣớng dẫn kĩ thuật cho quan trắc U - POP trong khí 

thải công nghiệp

Tƣ liệu khác giấy 12_10_20_BKG_002

22 Báo cáo kết thúc nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_10_20_BKG_003

23 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (2011 - 2012) Tổng hợp số 12_10_20_THS_001

24 Đánh giá độc tính của các chất U-POP và ảnh hƣởng của chúng tới 

môi trƣờng, hệ sinh thái và sức khỏe trong điều kiện Việt Nam

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_001

25 Sự hình thành U-POP từ các quá trình đốt trong hoạt động công 

nghiệp: cơ chế chung và sự đặc thù ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_002

26 Xây dựng mẫu phiếu khảo sát nguồn phát thải U-POP trong khí thải 

công nghiệp

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_003

27 Công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng tránh nhiễm độc trong 

hoạt động quan trắc U-POP

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_004

28 Hƣớng dẫn thiết kế, lựa chọn điểm lấy mẫu phục vụ quan trắc U-

POP trong khí thải công nghiệp

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_005

29 Quy trình thực hiện lấy mẫu khí thải công nghiệp tại nguồn phát 

tĩnh sử dụng thiết bị lấy mẫu đẳng động học

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_006

30 Quy trình hƣớng dẫn phân tích xác định xác định hàm lƣợng 12 đơn 

chất dl-PCBs bằng phƣơng pháp sắc ký khối phổ phân giải cao

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_007

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật và 

triển khai thí điểm quan trắc các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy  

phát thải không chủ định (U-POP) 

từ một số ngành công nghiệp điển 

hình
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108 1656/QĐ-TCMT 31 Các biện pháp cần thiết để đảm bảo độ tin cậy của kết quả quan trắc 

U-POP

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_008

32 Xây dựng biểu mẫu báo cáo kết quả, tính toán phát thải  và quản lý 

số liệu

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_009

33 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp luyện kim ở Việt Nam Chuyên đề số 12_10_20_CDS_010

34 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp thiêu đốt chất thải rắn và 

chất thải nguy hại ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_011

35 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp sản xuất xi măng lò quay và 

khả năng kết hợp với đốt chất thải

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_012

36 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm soát phát 

thải U-POP trong công nghiệp ở Việt Nam và so sánh với các quốc 

gia khác trên thế giới

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_013

37 Báo cáo tổng hợp hƣớng dẫn kỹ thuật lấy và phân tích mẫu khí thải 

trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_014

38 Báo cáo thiết kế và lấy mẫu phục vụ quan trắc thí điểm phát thải U-

POP trong công nghiệp

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_015

39 Báo cáo kết quả phân tích xác định nồng độ U-POP trong mẫu khí Chuyên đề số 12_10_20_CDS_016

40 Quy trình hƣớng dẫn phân tích xác định xác định hàm lƣợng 17 đơn 

chất dioxin và furan bằng phƣơng pháp sắc ký khối phổ phân giải 

cao

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_017

41 Báo cáo tổng kết đánh giá phát thải U-POP từ các ngành công 

nghiệp

Chuyên đề số 12_10_20_CDS_018

42 Báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm vụ giai đoạn 2011 Tƣ liệu khác số 12_10_20_BKS_001

43 Bản dự thảo " Hƣớng dẫn kĩ thuật cho quan trắc U - POP trong khí 

thải công nghiệp

Tƣ liệu khác số 12_10_20_BKS_002

44 Báo cáo kết thúc nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_10_20_BKS_003

109 1702/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_28_THG_001

2 Báo cáo: Kết quả nghiên cứu kinh nghiệm trong nƣớc và quốc tế về 

các vấn đề liên quan đến phân vùng môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_10_28_CDG_001

3 Báo cáo: Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt lƣu vực sông Cầu dựa trên 

các kết quả đạt đƣợc trong các năm 2010-2012

Chuyên đề giấy 12_10_28_CDG_002

4 Báo cáo: Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng sử dụng nƣớc và nhu 

cầu sử dụng nƣớc tại 6 tỉnh thuộc LVS Cầu

Chuyên đề giấy 12_10_28_CDG_003

5 Báo cáo: Phân vùng môi trƣờng cho các đoạn sông trong lƣu vực 

sông Cầu theo mục đích sử dụng

Chuyên đề giấy 12_10_28_CDG_004

Phân vùng môi trƣờng phục vụ quản 

lý và cải thiện chất lƣợng các đoạn 

sông thuộc lƣu vực sông Cầu

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật và 

triển khai thí điểm quan trắc các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy  

phát thải không chủ định (U-POP) 

từ một số ngành công nghiệp điển 

hình
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109 1702/QĐ-TCMT 6 Báo cáo: Đề xuất các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng nƣớc và kiến nghị 

các giải pháp điều chỉnh dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng LVS 

Cầu

Chuyên đề giấy 12_10_28_CDG_005

7 Báo cáo kết thúc nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_10_28_BKG_001

8 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_28_THS_001

9 Báo cáo: Kết quả nghiên cứu kinh nghiệm trong nƣớc và quốc tế về 

các vấn đề liên quan đến phân vùng môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_001

10 Báo cáo: Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt lƣu vực sông Cầu dựa trên 

các kết quả đạt đƣợc trong các năm 2010-2012

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_002

11 Báo cáo: Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng sử dụng nƣớc và nhu 

cầu sử dụng nƣớc tại 6 tỉnh thuộc LVS Cầu

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_003

12 Báo cáo: Phân vùng môi trƣờng cho các đoạn sông trong lƣu vực 

sông Cầu theo mục đích sử dụng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_004

13 Báo cáo: Đề xuất các yêu cầu bảo vệ môi trƣờng nƣớc và kiến nghị 

các giải pháp điều chỉnh dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng LVS 

Cầu

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_005

14 Báo cáo kết thúc nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_10_28_BKS_001

15 Chuyên đề: Phân tích kinh nghiệm về phân vùng tự nhiên và phân 

vùng cảnh quan tự nhiên

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_006

16 Chuyên đề: Phân tích kinh nghiệm về phân vùng môi trƣờng theo 

chất lƣợng nƣớc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_007

17 Chuyên đề: Phân tích các kinh nghiệm về phân vùng môi trƣờng 

theo mục đích sử dụng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_008

18 Chuyên đề: Phân tích các kinh nghiệm về phân vùng môi trƣờng 

theo các cách tiếp cận khác

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_009

19 Chuyên đề: Phân tích, cập nhật các thông tin về chất lƣợng nguồn 

nƣớc tại các khu vực xả thải trên địa bàn 6 tỉnh thuộc lƣu vực sông 

Cầu về: Nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải nông nghiệp, nƣớc thải y 

tế, nƣớc thải làng nghề, nƣớc thải sinh hoạt và chất thải rắn tỉnh Bắc 

Giang

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_010

20 Chuyên đề: Phân tích, cập nhật các thông tin về chất lƣợng nguồn 

nƣớc tại các khu vực xả thải trên địa bàn 6 tỉnh thuộc lƣu vực sông 

Cầu về: Nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải nông nghiệp, nƣớc thải y 

tế, nƣớc thải làng nghề, nƣớc thải sinh hoạt và chất thải rắn tỉnh Bắc 

Cạn

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_011

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Phân vùng môi trƣờng phục vụ quản 

lý và cải thiện chất lƣợng các đoạn 

sông thuộc lƣu vực sông Cầu
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109 1702/QĐ-TCMT 21 Chuyên đề: Phân tích, cập nhật các thông tin về chất lƣợng nguồn 

nƣớc tại các khu vực xả thải trên địa bàn 6 tỉnh thuộc lƣu vực sông 

Cầu về: Nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải nông nghiệp, nƣớc thải y 

tế, nƣớc thải làng nghề, nƣớc thải sinh hoạt và chất thải rắn tỉnh Bắc 

Ninh

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_012

22 Chuyên đề: Phân tích, cập nhật các thông tin về chất lƣợng nguồn 

nƣớc tại các khu vực xả thải trên địa bàn 6 tỉnh thuộc lƣu vực sông 

Cầu về: Nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải nông nghiệp, nƣớc thải y 

tế, nƣớc thải làng nghề, nƣớc thải sinh hoạt và chất thải rắn tỉnh Hải 

Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_013

23 Chuyên đề: Phân tích, cập nhật các thông tin về chất lƣợng nguồn 

nƣớc tại các khu vực xả thải trên địa bàn 6 tỉnh thuộc lƣu vực sông 

Cầu về: Nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải nông nghiệp, nƣớc thải y 

tế, nƣớc thải làng nghề, nƣớc thải sinh hoạt và chất thải rắn tỉnh 

Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_014

24 Chuyên đề: Phân tích, cập nhật các thông tin về chất lƣợng nguồn 

nƣớc tại các khu vực xả thải trên địa bàn 6 tỉnh thuộc lƣu vực sông 

Cầu về: Nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải nông nghiệp, nƣớc thải y 

tế, nƣớc thải làng nghề, nƣớc thải sinh hoạt và chất thải rắn tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_015

25 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích cập nhật các thông tin, dữ liệu về 

quy hoạch bảo vệ môi trƣờng các địa phƣơng đến năm 2020

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_016

26 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích cập nhật các thông tin, dữ liệu về 

các quy hoạch khác liên quan đến công tác bảo vệ môi trƣờng trên 

địa bàn lƣu vực sông Cầu

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_017

27 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật các thông tin về quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của 6 tỉnh trong lƣu vực 

sông Cầu đến năm 2020

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_018

28 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật thông tin về hiện trạng 

phát triển kinh tế xã hội tác động đến môi trƣờng của tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_019

29 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật thông tin về hiện trạng 

phát triển kinh tế xã hội tác động đến môi trƣờng của tỉnh Bắc Cạn

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_020

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Phân vùng môi trƣờng phục vụ quản 

lý và cải thiện chất lƣợng các đoạn 

sông thuộc lƣu vực sông Cầu
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109 1702/QĐ-TCMT 30 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật thông tin về hiện trạng 

phát triển kinh tế xã hội tác động đến môi trƣờng của tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_021

31 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật thông tin về hiện trạng 

phát triển kinh tế xã hội tác động đến môi trƣờng của tỉnh Hải 

Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_022

32 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật thông tin về hiện trạng 

phát triển kinh tế xã hội tác động đến môi trƣờng của tỉnh Thái 

Nguyên

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_023

33 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật thông tin về hiện trạng 

phát triển kinh tế xã hội tác động đến môi trƣờng của tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_024

34 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật các thông tin về hiện 

trạng cấp nƣớc và tiêu nƣớc tại tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_025

35 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật các thông tin về hiện 

trạng cấp nƣớc và tiêu nƣớc tại tỉnh Bắc Cạn

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_026

36 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật các thông tin về hiện 

trạng cấp nƣớc và tiêu nƣớc tại tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_027

37 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật các thông tin về hiện 

trạng cấp nƣớc và tiêu nƣớc tại tỉnh Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_028

38 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật các thông tin về hiện 

trạng cấp nƣớc và tiêu nƣớc tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_029

39 Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, cập nhật các thông tin về hiện 

trạng cấp nƣớc và tiêu nƣớc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_030

40 Chuyên đề: Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt lƣu vực sông Cầu dựa 

trên các kết quả đạt đƣợc trong năm 2010

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_031

41 Chuyên đề: Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt lƣu vực sông Cầu dựa 

trên các kết quả đạt đƣợc trong năm 2011

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_032

42 Chuyên đề: Đánh giá chất lƣợng nƣớc mặt lƣu vực sông Cầu dựa 

trên các kết quả đạt đƣợc trong năm 2012

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_033

43 Chuyên đề: Xây dựng nguyên tắc phân vùng môi trƣờng nƣớc mặt 

trong lƣu vực sông

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_034

44 Chuyên đề: Phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nƣớc tại 

Bắc Giang phục vụ thành lập bản đồ phân vùng hiện trạng sử dụng 

nƣớc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_035

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Phân vùng môi trƣờng phục vụ quản 

lý và cải thiện chất lƣợng các đoạn 

sông thuộc lƣu vực sông Cầu
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109 1702/QĐ-TCMT 45 Chuyên đề: Phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nƣớc tại 

Bắc Ninh phục vụ thành lập bản đồ phân vùng hiện trạng sử dụng 

nƣớc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_036

46 Chuyên đề: Phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nƣớc tại 

Vĩnh Phúc phục vụ thành lập bản đồ phân vùng hiện trạng sử dụng 

nƣớc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_037

47 Chuyên đề: Phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nƣớc tại 

Bắc Cạn phục vụ thành lập bản đồ phân vùng hiện trạng sử dụng 

nƣớc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_038

48 Chuyên đề: Phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nƣớc tại 

Hải Dƣơng phục vụ thành lập bản đồ phân vùng hiện trạng sử dụng 

nƣớc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_039

49 Chuyên đề: Phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nƣớc tại 

Thái Nguyên phục vụ thành lập bản đồ phân vùng hiện trạng sử 

dụng nƣớc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_040

50 Chuyên đề: Đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nƣớc tại các 

tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu đến năm 2020 tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_041

51 Chuyên đề: Đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nƣớc tại các 

tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu đến năm 2020 tỉnh Bắc Cạn

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_042

52 Chuyên đề: Đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nƣớc tại các 

tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu đến năm 2020 tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_043

53 Chuyên đề: Đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nƣớc tại các 

tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu đến năm 2020 tỉnh Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_044

54 Chuyên đề: Đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nƣớc tại các 

tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu đến năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_045

55 Chuyên đề: Đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nƣớc tại các 

tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_046

56 Chuyên đề: Xây dựng tiêu chí đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc 

theo mục đích sử dụng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_047

57 Chuyên đề: Đánh giá hiện trạng chất lƣợng nƣớc theo mục đích đã 

xây dựng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_048

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Phân vùng môi trƣờng phục vụ quản 

lý và cải thiện chất lƣợng các đoạn 

sông thuộc lƣu vực sông Cầu
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109 1702/QĐ-TCMT 58 Chuyên đề: Đề xuất yêu cầu bảo vệ môi trƣờng nƣớc đối với các 

hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên lƣu vực sông căn cứ vào 

hiện trạng chất lƣợng nƣớc và mục đích sử dụng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_049

59 Chuyên đề: Đề xuất yêu cầu bảo vệ môi trƣờng nƣớc cho các đoạn 

sông có hiện trạng phù hợp hoặc không phù hợp với mục đích sử 

dụng nƣớc. Đề xuất làm căn cứ trong quy hoạch bảo vệ môi trƣờng.

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_050

60 Chuyên đề: Kiến nghị các giải pháp điều chỉnh dự thảo Quy hoạch 

bảo vệ môi trƣờng lƣu vực sông Cầu.

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_051

61 Chuyên đề: Phân tích so sánh hiện trạng sử dụng nguồn nƣớc từ kết 

quả đo vẽ ranh giới phân vùng môi trƣờng với kết quả điều tra khảo 

sát tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_052

62 Chuyên đề: Phân tích so sánh hiện trạng sử dụng nguồn nƣớc từ kết 

quả đo vẽ ranh giới phân vùng môi trƣờng với kết quả điều tra khảo 

sát tại Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_10_28_CDS_053

110 2194/QĐ-

BTNMT

1 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp giấy 12_10_32_THG_001

2 Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin môi trƣờng lƣu 

vực sông Cầu

Tƣ liệu khác giấy 12_10_32_BKG_001

3 Tài liệu thiết kế chuẩn các lớp thông tin – Mô hình cơ sở dữ liệu Tƣ liệu khác giấy 12_10_32_BKG_002

4 Quy chế quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu môi trƣờng lƣu vực sông 

Cầu trên Cổng thông tin điện tử

Tƣ liệu khác giấy 12_10_32_BKG_003

5 Tài liệu mô hình hóa nghiệp vụ ngƣời dùng, Mô hình ứng dụng, 

khai thác dữ liệu và thông tin

Tƣ liệu khác giấy 12_10_32_BKG_004

6 Tài liệu hƣớng dẫn Quản trị - Vận hành – Bảo trì Tƣ liệu khác giấy 12_10_32_BKG_005

7 Tài liệu mô tả tình huống kiểm thử Tƣ liệu khác giấy 12_10_32_BKG_006

8 Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Cổng thông tin môi trƣờng lƣu vực 

sông Cầu

Tƣ liệu khác giấy 12_10_32_BKG_007

9 Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin môi trƣờng lƣu 

vực sông Cầu

Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_001

10 Tài liệu thiết kế chuẩn các lớp thông tin – Mô hình cơ sở dữ liệu Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_002

11 Quy chế quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu môi trƣờng lƣu vực sông 

Cầu trên Cổng thông tin điện tử

Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_003

12 Tài liệu mô hình hóa nghiệp vụ ngƣời dùng, Mô hình ứng dụng, 

khai thác dữ liệu và thông tin

Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_004

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin môi trƣờng lƣu vực sông 

Cầu

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Phân vùng môi trƣờng phục vụ quản 

lý và cải thiện chất lƣợng các đoạn 

sông thuộc lƣu vực sông Cầu

151 



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

110 2194/QĐ-

BTNMT

13 Tài liệu hƣớng dẫn Quản trị - Vận hành – Bảo trì Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_005

14 Tài liệu mô tả tình huống kiểm thử Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_006

15 Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Cổng thông tin môi trƣờng lƣu vực 

sông Cầu

Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_007

16 Xác định tiêu chí nguồn thải phù hợp để đƣa vào CSDL Chuyên đề số 12_10_32_CDS_001

17 Phân tích, đánh giá, phân loại các nguồn gây ô nhiễm từ các mỏ 

khai thác khoáng sản dựa trên tiêu chí xác định nguồn thải theo hai 

loại thành phần môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_002

18 Phân tích, đánh giá, phân loại các nguồn gây ô nhiễm từ các khu 

công nghiệp dựa trên tiêu chí xác định nguồn thải theo hai loại 

thành phần môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_003

19 Phân tích, đánh giá, phân loại các nguồn gây ô nhiễm từ các bệnh 

viện, trạm y tế dựa trên tiêu chí xác định nguồn thải theo hai loại 

thành phần môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_004

20 Phân tích, đánh giá, phân loại các nguồn gây ô nhiễm từ các nhà 

máy và bãi rác dựa trên tiêu chí xác định nguồn thải theo hai loại 

thành phần môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_005

21 Thu thập thông tin về các nguồn thải từ các cơ sở sản xuất trong 

loại hình sản xuất cơ khí, khai thác và chế biến khoáng sản (do TW 

thực hiện tính là 01 chuyên đề)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_006

22 Thu thập thông tin về các nguồn thải từ các cơ sở sản xuất trong 

loại hình sản xuất thực phẩm  (do TW thực hiện tính là 01 chuyên 

đề)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_007

23 Thu thập thông tin về các nguồn thải từ các cơ sở sản xuất trong 

loại hình sản xuất giấy  (do TW thực hiện tính là 01 chuyên đề)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_008

24 Thu thập thông tin về các nguồn thải các loại hình y tế, sinh hoạt và 

chăn nuôi (do TW thực hiện tính là 01 chuyên đề)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_009

25 Thu thập thông tin về các nguồn thải loại hình khác  (do TW thực 

hiện tính là 01 chuyên đề)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_010

26 Chuyên đề hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt LVS Cầu Chuyên đề số 12_10_32_CDS_011

27 Chuyên đề hiện trạng môi trƣờng nƣớc ngầm LVS Cầu Chuyên đề số 12_10_32_CDS_012

28 Chuyên đề hiện trạng môi trƣờng không khí LVS Cầu Chuyên đề số 12_10_32_CDS_013

29 Chuyên đề hiện trạng môi trƣờng thủy sinh LVS Cầu Chuyên đề số 12_10_32_CDS_014

30 Chuyên đề hiện trạng môi trƣờng bùn đáy LVS Cầu Chuyên đề số 12_10_32_CDS_015

31 Chuyên đề hiện trạng môi trƣờng đất LVS Cầu Chuyên đề số 12_10_32_CDS_016

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin môi trƣờng lƣu vực sông 

Cầu
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110 2194/QĐ-

BTNMT

32 Chuyên đề hiện trạng chất thải rắn LVS Cầu Chuyên đề số 12_10_32_CDS_017

33 Chuyên đề sinh thái và đa dạng sinh học LVS Cầu Chuyên đề số 12_10_32_CDS_018

34 Mẫu phiếu điều tra Chuyên đề số 12_10_32_CDS_019

35 Thu thập thông tin về các nguồn thải từ các cơ sở sản xuất trong 

loại hình sản xuất cơ khí, khai thác và chế biến khoáng sản (do địa 

phƣơng thực hiện)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_020

36 Thu thập thông tin về các nguồn thải từ các cơ sở sản xuất trong 

loại hình sản xuất thực phẩm  (do địa phƣơng thực hiện)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_021

37 Thu thập thông tin về các nguồn thải từ các cơ sở sản xuất trong 

loại hình sản xuất giấy  (do địa phƣơng thực hiện)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_022

38 Thu thập thông tin về các nguồn thải loại hình làng nghề (do địa 

phƣơng thực hiện)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_023

39 Phân tích, cập nhật, tổng hợp thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội, cơ sở hạ tầng các tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_024

40 Thu thập các tài liệu, báo cáo liên quan đến môi trƣờng LVS Cầu (2 

chuyên đề/tỉnh) (văn bản và thanh tra)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_025

41 Xây dựng chuyên đề hƣớng dẫn phục vụ mục tiêu khai thác thông 

tin của Cổng thông tin môi trƣờng lƣu vực sông Cầu

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_026

42 Xây dựng chuyên đề hƣớng dẫn phục vụ mục tiêu cập nhật thông tin 

của Cổng thông tin môi trƣờng lƣu vực sông Cầu

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_027

43 Xây dựng chuyên đề hƣớng dẫn phục vụ mục tiêu quản lý số liệu 

quan trắc và nguồn thải trên Cổng thông tin môi trƣờng lƣu vực 

sông Cầu

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_028

44 Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát các nguồn 

thải và thông tin điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại LVS Cầu

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_029

45 Xây dựng chuyên đề hƣớng dẫn phục vụ mục tiêu quản lý thông tin 

(dành cho ngƣời quản trị, vận hành hệ thống) của Cổng thông tin 

môi trƣờng LVS Cầu

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_030

46 Xây dựng chuyên đề hƣớng dẫn phục vụ mục tiêu quản trị thông tin 

(dành cho ngƣời quản trị, vận hành hệ thống) của Cổng thông tin 

môi trƣờng LVS Cầu

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_031

47 Thu thập thông tin về các nguồn thải các loại hình y tế, sinh hoạt và 

chăn nuôin trên lƣu vực sông Cầu (do địa phƣơng thực hiện)

Chuyên đề số 12_10_32_CDS_032

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin môi trƣờng lƣu vực sông 

Cầu
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110 2194/QĐ-

BTNMT

48 Báo cáo tổng kết dự án năm 2010 Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_008

49 Báo cáo tổng kết dự án năm 2011 Tƣ liệu khác số 12_10_32_BKS_009

50 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp số 12_10_32_THS_001

111 286/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng  kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_12_THG_001

2 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trƣờng trong 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, so sánh với năm 

2010 và dự kiến thực hiện cho giai đoạn 2013 - 2015

Chuyên đề giấy 12_10_12_CDG_001

3 Báo cáo thống kê môi trƣờng quốc gia năm 2011 Chuyên đề giấy 12_10_12_CDG_002

4 Báo cáo tổng  kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_12_THS_001

5 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trƣờng trong 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, so sánh với năm 

2010 và dự kiến thực hiện cho giai đoạn 2013 - 2015

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_001

6 Báo cáo thống kê môi trƣờng quốc gia năm 2011 Chuyên đề số 12_10_12_CDS_002

7 Phân tích đánh giá tình hình thực hiện năm 2011 của chỉ tiêu "Tỷ lệ 

che phủ rừng: 40%", so sánh với kết quả đạt đƣợc năm 2010, dự 

kiến cho năm 2012

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_003

8 Phân tích đánh giá tình hình thực hiện năm 2011 của chỉ tiêu "Tỷ lệ 

dân số nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh: 86%, Tỷ  lệ dân 

số đô thị đƣợc sử dụng nƣớc sạch:78%", so sánh với kết quả đạt 

đƣợc năm 2010, dự kiến cho năm 2012

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_004

9 Phân tích đánh giá tình hình thực hiện năm 2011 của chỉ tiêu "Tỷ lệ 

khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trƣờng:55%", so sánh với kết 

quả đạt đƣợc năm 2010, dự kiến cho năm 2012

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_005

10 Phân tích đánh giá tình hình thực hiện năm 2011 của chỉ tiêu "Tỷ lệ 

chất thải rắn y tế đƣợc xử lý:82%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị đƣợc thu 

gom:83%", so sánh với kết quả đạt đƣợc năm 2010, dự kiến cho 

năm 2012

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_006

11 Phân tích đánh giá tình hình thực hiện năm 2011 của chỉ tiêu "Tỷ lệ 

cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đƣợc xử lý:69%", so 

sánh với kết quả đạt đƣợc năm 2010, dự kiến cho năm 2012

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_007

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin môi trƣờng lƣu vực sông 

Cầu

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

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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111 286/QĐ-TCMT 12 Phân tích, đánh giá 02 chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số chất độc hại 

trong không khí" và Tỷ lệ ngày có nồng độ các chất độc hại trong 

không khí vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép" năm 2011, so sánh với kết 

quả năm 2010

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_008

13 Phân tích, đánh giá 02 chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số chất độc hại 

trong nƣớc" và "Mức giảm lƣợng nƣớc ngầm, nƣớc mặt" năm 2011, 

so sánh với kết quả năm 2010

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_009

14 Phân tích, đánh giá 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 hạn trong tầm tích tại một số cửa 

sông" năm 2011, so sánh với kết quả năm 2010

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_010

15 Phân tích, đánh giá 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 2011, so sánh với kết quả năm 

2010

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_011

16 Phân tích, đánh giá 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 2011, 

so sánh với kết quả năm 2010

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_012

17 Phân tích, đánh giá nhóm chỉ tiêu thống kê về quản lý môi trƣờng 

năm 2011, so sánh với kết quả năm 2010

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_013

18 Phân tích, đánh giá nhóm chỉ tiêu thống kê về chất thải rắn năm 

2011, so sánh với kết quả năm 2010

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_014

19 Phân tích đánh giá chỉ tiêu "Chi cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng" 

năm 2011, so sánh với kết quả năm 2010

Chuyên đề số 12_10_12_CDS_015

112 295/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_06_THG_001

2 Bộ phiếu chỉ thị môi trƣờng không khí Tƣ liệu khác giấy 12_10_06_BKG_001

3 Bộ phiếu chỉ thị môi trƣờng nƣớc mặt lục địa Tƣ liệu khác giấy 12_10_06_BKG_002

4 Bộ phiếu chỉ thị môi trƣờng nƣớc biển ven bờ Tƣ liệu khác giấy 12_10_06_BKG_003

5 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về động lực phát triển các 

ngành gây tác động đến môi trƣờng không khí : - Phát triển dân số 

đô thị; -  Phát triển GDP hàng năm; - Phát triển giao thông

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_001

6 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về động lực phát triển các 

ngành gây tác động đến môi trƣờng không khí : - Phát triển công 

nghiệp; - Phát triển năng lƣợng; - Hoạt động xây dựng.

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_002

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

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

Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc 

mặt lục địa và nƣớc biển ven bờ

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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112 295/QĐ-TCMT 7 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 12_10_06_CDS_003

8 Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin về hiện trạng môi trƣờng 

không khí (Hàm lƣợng bụi TSP và PM10 trung bình năm; các khí ô 

nhiễm trong không khí xung quanh) và tác động do ô nhiễm môi 

trƣờng không khí đến sức khỏe cộng đồng

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_004

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhóm thông tin đáp ứng 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 12_10_06_CDS_005

10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhóm thông tin về động lực phát triển 

các ngành có 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 12_10_06_CDS_006

11 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 lĩnh 

vực; - Phát triển các bãi chôn lấp rác; - Nƣớc thải theo các lĩnh vực.

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_007

12 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về hiện trạng môi trƣờng 

nƣớc mặt lục địa và tác động do ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt lục 

địa đến sức khỏe cộng đồng

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_008

13 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin đáp ứng đối với 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; - Quản lý tổng hợp các lƣu vực sông; - Triển khai 

thu phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải.

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_009

14 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về động lực phát triển gây 

tác động đến môi trƣờng nƣớc biển ven bờ : - Phát triển dân số các 

tỉnh/huyện ven biển; - Phát triển ngành hải sản; - Sử dụng hóa chất 

trong nông nghiệp ven biển.

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_010

15 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về động lực phát triển gây 

tác động đến môi trƣờng nƣớc biển ven bờ : - Phát triển công 

nghiệp vùng ven biển; - Phát triển giao thông vận tải biển; Phát 

triển du lịch vùng ven biển.

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_011

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc 

mặt lục địa và nƣớc biển ven bờ
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112 295/QĐ-TCMT 16 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về : - Áp lực ô nhiễm do rò 

rỉ và tràn dầu đến môi trƣờng nƣớc biển ven bờ; - Hiện trạng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ; - Ảnh hƣởng của ô nhiễm nƣớc đến nguồn 

lợi hải sản.

Chuyên đề số 12_10_06_CDS_012

17 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về đáp ứng đối với 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 12_10_06_CDS_013

18 Bộ phiếu chỉ thị môi trƣờng không khí Tƣ liệu khác số 12_10_06_BKS_001

19 Bộ phiếu chỉ thị môi trƣờng nƣớc mặt lục địa Tƣ liệu khác số 12_10_06_BKS_002

20 Bộ phiếu chỉ thị môi trƣờng nƣớc biển ven bờ Tƣ liệu khác số 12_10_06_BKS_003

21 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_06_THS_001

113 298/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 12_10_34_THG_001

2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tƣ liệu khác giấy 12_10_34_BKG_001

3 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 12_10_34_THS_001

4 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_10_34_BKS_001

114 299/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 12_10_05_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 12_10_05_THS_001

3 Chủ đề: Rác thải điện tử Chuyên đề số 12_10_05_CDS_001

4 Chủ đề: Túi nilon Chuyên đề số 12_10_05_CDS_002

5 Chủ đề: Ô nhiễm và suy thoái đất Chuyên đề số 12_10_05_CDS_003

6 Chủ đề: Nƣớc và an ninh lƣơng thực Chuyên đề số 12_10_05_CDS_004

7 Chủ đề: Phân loại rác thải tại nguồn Chuyên đề số 12_10_05_CDS_005

115 300/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_17_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 1 Chuyên đề giấy 12_10_17_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 2 Chuyên đề giấy 12_10_17_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 3 Chuyên đề giấy 12_10_17_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 4 Chuyên đề giấy 12_10_17_CDG_004

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 5 Chuyên đề giấy 12_10_17_CDG_005

7 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_17_THS_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Duy trì hệ thống đƣờng truyền viễn 

thông, đảm bảo hoạt động 

truyền/nhận dữ liệu của mạng lƣới 

quan trắc môi trƣờng quốc gia

Duy trì, vận hành 02 bảng điện tử tại 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Tiếp tục triển khai 3 bộ chỉ thị môi 

trƣờng quốc gia: Không khí, nƣớc 

mặt lục địa và nƣớc biển ven bờ

Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Cầu

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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115 300/QĐ-TCMT 8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 1 Chuyên đề số 12_10_17_CDS_001

9 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 2 Chuyên đề số 12_10_17_CDS_002

10 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 3 Chuyên đề số 12_10_17_CDS_003

11 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 4 Chuyên đề số 12_10_17_CDS_004

12 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Cầu đợt 5 Chuyên đề số 12_10_17_CDS_005

116 301/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_08_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Mã đợt 1 Chuyên đề giấy 12_10_08_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Mã đợt  2 Chuyên đề giấy 12_10_08_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Mã đợt  3 Chuyên đề giấy 12_10_08_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Mã đợt  4 Chuyên đề giấy 12_10_08_CDG_004

6 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_08_THS_001

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Mã đợt 1 Chuyên đề số 12_10_08_CDS_001

8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Mã đợt  2 Chuyên đề số 12_10_08_CDS_002

9 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Mã đợt  3 Chuyên đề số 12_10_08_CDS_003

10 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Mã đợt  4 Chuyên đề số 12_10_08_CDS_004

117 302/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_15_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà năm 2012 đợt 1

Chuyên đề giấy 12_10_15_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà năm 2012 đợt  2

Chuyên đề giấy 12_10_15_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà năm 2012 đợt  3

Chuyên đề giấy 12_10_15_CDG_003

5 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_15_THS_001

Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Hồng - Thái Bình, Đà năm 

2012

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Cầu

Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Mã năm 2012

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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117 302/QĐ-TCMT 6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà năm 2012 đợt 1

Chuyên đề số 12_10_15_CDS_001

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà năm 2012 đợt  2

Chuyên đề số 12_10_15_CDS_002

8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Hồng - 

Thái Bình, Đà năm 2012 đợt  3

Chuyên đề số 12_10_15_CDS_003

118 312/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_21_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt  1

Chuyên đề giấy 12_10_21_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt  2

Chuyên đề giấy 12_10_21_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt  3

Chuyên đề giấy 12_10_21_CDG_003

5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_21_THS_001

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt  1

Chuyên đề số 12_10_21_CDS_001

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt  2

Chuyên đề số 12_10_21_CDS_002

8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt  3

Chuyên đề số 12_10_21_CDS_003

119 332/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_10_01_THG_001

2 Xây dựng chƣơng trình thử nghiệm liên phòng đối với các thông số 

Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, NH4+, NO3-, NO2-, PO43- ở cấp nồng độ 1 

(CEM-IC-04)

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_001

3 Xây dựng chƣơng trình thử nghiệm liên phòng đối với các thông số 

Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, NH4+, NO3-, NO2-, PO43- ở cấp nồng độ 2 

(CEM-IC-05)

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_002

4 Báo cáo đánh giá kết quả thử đồng nhất, xác định độ bền của mẫu 

thử nghiệm liên phòng

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_003

5 Phân tích đánh giá thực hiện chƣơng trình thử nghiệm liên phòng 

CEM - IC - 04 và đề xuất các giải pháp

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_004

6 Phân tích đánh giá thực hiện chƣơng trình thử nghiệm liên phòng 

CEM - IC - 05 và đề xuất các giải pháp

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_005

7 Hƣớng dẫn phê duyệt, đánh giá phƣơng pháp phân tích trong phòng 

thí nghiệm và đánh giá, phân tích kết quả thực hành trong phòng thí 

nghiệm

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_006

Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi 

trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Vu Gia - Thu Bồn thuộc nhiệm 

vụ: Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu 

vực sông Hồng - Thái Bình và lƣu 

vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Hồng - Thái Bình, Đà năm 

2012
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119 332/QĐ-TCMT 8 Hƣớng dẫn xây dựng quy trình thao tác chuẩn trong phòng thí 

nghiệm, kiểm soát số liệu sau phân tích dựa trên việc kiểm soát nội 

bộ và kiểm soát từ bên ngoài

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_007

9 Tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm trên mẫu CRM để đánh giá 

tay nghề của các cán bộ phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_008

10 Phân tích đánh giá kết quả đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo 

ISO 17025, phân tích những lỗi của hệ thống quản lý chất lƣợng 

phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_009

11 Dịch và hiệu đính tài liệu từ tiếng Anh về thử nghiệm liên phòng, 

yêu cầu năng lực và đảm bảo chất lƣợng trong phòng thí nghiệm 

sang tiếng Việt (Tiếng việt)

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_010

12 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_10_01_THS_001

13 Xây dựng chƣơng trình thử nghiệm liên phòng đối với các thông số 

Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, NH4+, NO3-, NO2-, PO43- ở cấp nồng độ 1 

(CEM-IC-04)

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_001

14 Xây dựng chƣơng trình thử nghiệm liên phòng đối với các thông số 

Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, NH4+, NO3-, NO2-, PO43- ở cấp nồng độ 2 

(CEM-IC-05)

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_002

15 Báo cáo đánh giá kết quả thử đồng nhất, xác định độ bền của mẫu 

thử nghiệm liên phòng

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_003

16 Phân tích đánh giá thực hiện chƣơng trình thử nghiệm liên phòng 

CEM - IC - 04 và đề xuất các giải pháp

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_004

17 Phân tích đánh giá thực hiện chƣơng trình thử nghiệm liên phòng 

CEM - IC - 05 và đề xuất các giải pháp

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_005

18 Hƣớng dẫn phê duyệt, đánh giá phƣơng pháp phân tích trong phòng 

thí nghiệm và đánh giá, phân tích kết quả thực hành trong phòng thí 

nghiệm

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_006

19 Hƣớng dẫn xây dựng quy trình thao tác chuẩn trong phòng thí 

nghiệm, kiểm soát số liệu sau phân tích dựa trên việc kiểm soát nội 

bộ và kiểm soát từ bên ngoài

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_007

20 Tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm trên mẫu CRM để đánh giá 

tay nghề của các cán bộ phòng thí nghiệm

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_008

21 Phân tích đánh giá kết quả đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo 

ISO 17025, phân tích những lỗi của hệ thống quản lý chất lƣợng 

phòng thí nghiệm

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_009

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi 

trƣờng
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119 332/QĐ-TCMT 22 Dịch và hiệu đính tài liệu từ tiếng Anh về thử nghiệm liên phòng, 

yêu cầu năng lực và đảm bảo chất lƣợng trong phòng thí nghiệm 

sang tiếng Việt (Tiếng việt)

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_010

23 Dịch và hiệu đính tài liệu từ tiếng Anh về thử nghiệm liên phòng, 

yêu cầu năng lực và đảm bảo chất lƣợng trong phòng thí nghiệm 

sang tiếng Việt (Tiếng anh)

Chuyên đề giấy 12_10_01_CDG_011

24 Dịch và hiệu đính tài liệu từ tiếng Anh về thử nghiệm liên phòng, 

yêu cầu năng lực và đảm bảo chất lƣợng trong phòng thí nghiệm 

sang tiếng Việt (Tiếng anh)

Chuyên đề số 12_10_01_CDS_011

120 341/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_09_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 1 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_09_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 2 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_09_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 3 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_09_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 4 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_09_CDG_004

6 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 5 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_09_CDG_005

7 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_09_THS_001

8 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 1 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_09_CDS_001

9 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 2 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_09_CDS_002

10 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 3 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_09_CDS_003

11 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 4 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_09_CDS_004

12 Báo cáo kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 5 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_09_CDS_005

121 342/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2012 Tổng hợp giấy 12_10_10_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 1 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_10_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 2 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_10_CDG_002

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi 

trƣờng

Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Bắc

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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121 342/QĐ-TCMT 4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 3 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_10_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 4 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_10_CDG_004

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 5 năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_10_CDG_005

7 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2012 Tổng hợp số 12_10_10_THS_001

8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 1 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_10_CDS_001

9 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 2 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_10_CDS_002

10 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 3 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_10_CDS_003

11 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 4 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_10_CDS_004

12 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam - Đợt 5 năm 2012

Chuyên đề số 12_10_10_CDS_005

122 343/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_07_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 Chuyên đề giấy 12_10_07_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc đợt  2 Chuyên đề giấy 12_10_07_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc đợt  3 Chuyên đề giấy 12_10_07_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc đợt  4 Chuyên đề giấy 12_10_07_CDG_004

6 Báo cáo kết quả quan trắc đợt  5 Chuyên đề giấy 12_10_07_CDG_005

7 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_07_THS_001

8 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 Chuyên đề số 12_10_07_CDS_001

9 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 2 Chuyên đề số 12_10_07_CDS_002

10 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 3 Chuyên đề số 12_10_07_CDS_003

11 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 4 Chuyên đề số 12_10_07_CDS_004

12 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 5 Chuyên đề số 12_10_07_CDS_005

123 344/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_10_11_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 Chuyên đề giấy 12_10_11_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 2 Chuyên đề giấy 12_10_11_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 3 Chuyên đề giấy 12_10_11_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 4 Chuyên đề giấy 12_10_11_CDG_004

6 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_10_11_THS_001

7 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 Chuyên đề số 12_10_11_CDS_001

8 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 2 Chuyên đề số 12_10_11_CDS_002

Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm Miền Trung

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Quan trắc môi  trƣờng nƣớc mặt 

vùng Tây Nam Bộ

Trung tâm 

Quan trắc 

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Quan trắc môi trƣờng tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam
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123 344/QĐ-TCMT 9 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 3 Chuyên đề số 12_10_11_CDS_003

10 Báo cáo kết quả quan trắc đợt 4 Chuyên đề số 12_10_11_CDS_004

124 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

345/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực 

sông Nhuệ - Đáy

1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2012 nhiệm vụ "Quan trắc 

môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ - Đáy"

Tổng hợp giấy 12_10_24_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 1

Chuyên đề giấy 12_10_24_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 2

Chuyên đề giấy 12_10_24_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 3

Chuyên đề giấy 12_10_24_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 4

Chuyên đề giấy 12_10_24_CDG_004

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 5

Chuyên đề giấy 12_10_24_CDG_005

7 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2012 nhiệm vụ "Quan trắc 

môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ - Đáy"

Tổng hợp số 12_10_24_THS_001

8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 1

Chuyên đề số 12_10_24_CDS_001

9 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 2

Chuyên đề số 12_10_24_CDS_002

10 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 3

Chuyên đề số 12_10_24_CDS_003

11 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 4

Chuyên đề số 12_10_24_CDS_004

12 Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Nhuệ Đáy 

đợt 5

Chuyên đề số 12_10_24_CDS_005

125 359/QĐ-TCMT 1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu Tổng hợp giấy 12_10_30_THG_001

2 Báo cáo kết quả thử nghiệm việc cập nhật thông tin cho bộ phiếu 

chỉ thị chất thải rắn (số liệu giai đoạn 2008 - 2011)

Tƣ liệu khác giấy 12_10_30_BKG_001

3 Dự thảo bộ chỉ thị chất thải rắn Tƣ liệu khác giấy 12_10_30_BKG_002

4 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu Tổng hợp số 12_10_30_THS_001

5 Báo cáo kết quả thử nghiệm việc cập nhật thông tin cho bộ phiếu 

chỉ thị chất thải rắn (số liệu giai đoạn 2008 - 2011)

Tƣ liệu khác số 12_10_30_BKS_001

6 Dự thảo bộ chỉ thị chất thải rắn Tƣ liệu khác số 12_10_30_BKS_002

Trung tâm 

Quan trắc 

Quan trắc môi  trƣờng nƣớc mặt 

vùng Tây Nam Bộ

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm hoàn thiện và triển khai 

áp dụng thử nghiệm bộ chỉ thị chất 

thải rắn ở cấp quốc gia
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125 359/QĐ-TCMT 7 Báo cáo kết quả xây dựng các phiếu chỉ thị và cập nhật thông tin 

cho nhóm chỉ thị về hiện trạng của bộ chỉ thị chất thải rắn (số liệu 

năm 2008-2010)

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_001

8 Báo cáo kết quả xây dựng các phiếu chỉ thị và cập nhật thông tin 

cho nhóm chỉ thị về động lực và áp lực của bộ chỉ thị chất thải rắn 

(số liệu năm 2008-2010)

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_002

9 Báo cáo kết quả xây dựng các phiếu chỉ thị và cập nhật thông tin 

cho nhóm chỉ thị về đáp ứng của bộ chỉ thị chất thải rắn (số liệu 

năm 2008-2010)

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_003

10 Báo cáo kết quả xây dựng các phiếu chỉ thị và cập nhật thông tin 

cho nhóm chỉ thị về tác động của bộ chỉ thị chất thải rắn (số liệu 

năm 2008-2010)

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_004

11 Báo cáo đánh giá kết quả chƣơng trình thử nghiệm; đề xuất điều 

chỉnh, hoàn thiện bộ chỉ thị chất thải rắn dựa trên kết quả thử 

nghiệm

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_005

12 Nghiên cứu đánh giá cơ sở khoa học và phƣơng pháp luận xây dựng 

bộ chỉ thị chất thải rắn

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_006

13 Đánh giá, rà soát bộ chỉ thị chất thải rắn Việt nam, nhóm chỉ thị về 

tác động và áp lực

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_007

14 Đánh giá hiện trạng số liệu, các yêu cầu thông tin và khả năng đáp 

ứng của thông tin số liệu về chất thải rắn ở cấp địa phƣơng phục vụ 

chuẩn hóa bộ chỉ thị

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_008

15 Đánh giá, rà soát bộ chỉ thị chất thải rắn Việt nam, nhóm chỉ thị về 

đáp ứng

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_009

16 Đánh giá hiện trạng số liệu, các yêu cầu thông tin và khả năng đáp 

ứng của thông tin số liệu về chất thải rắn ở cấp trung ƣơng phục vụ 

chuẩn hóa bộ chỉ thị

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_010

17 Đề xuất điều chỉnh, chuẩn hóa bộ chỉ thị chất thải rắn Việt Nam Chuyên đề số 12_10_30_CDS_011

18 Đánh giá, rà soát bộ chỉ thị chất thải rắn Việt nam, nhóm chỉ thị về 

hiện trạng

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_012

19 Nghiên cứu đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng bộ chỉ thị 

chất thải rắn

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_013

20 Đánh giá, rà soát bộ chỉ thị chất thải rắn Việt Nam, nhóm chỉ thị về 

tác động

Chuyên đề số 12_10_30_CDS_014

126 379/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_23_THG_001

2 Báo cáo đánh giá nội bộ cho các hoạt động thử nghiệm của phòng 

quan trắc môi trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_10_23_BKG_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn nhằm hoàn thiện và triển khai 

áp dụng thử nghiệm bộ chỉ thị chất 

thải rắn ở cấp quốc gia

Duy trì và vận hành phòng thử 

nghiệm quan trắc hiện trƣờng theo 

hệ thống ISO/IEC 17025 : 2005

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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126 379/QĐ-TCMT 3 Xây dựng các Quy trình đo nhanh thông số : oxi hòa tan (DO), pH, 

nhiệt độ, TDS, EC, độ đục, ORP tại hiện trƣờng

Chuyên đề giấy 12_10_23_CDG_001

4 Xây dựng các Quy trình thao tác chuẩn trong lấy, bảo quản và vận 

chuyển mẫu khí O�3, khí SO2, khí NO2 và khí CO trong môi trƣờng 

không khí

Chuyên đề giấy 12_10_23_CDG_002

5 Xây dựng các Quy trình thao tác chuẩn trong lấy, bảo quản và vận 

chuyển mẫu TSP và Pb trong môi trƣờng không khí

Chuyên đề giấy 12_10_23_CDG_003

6 Xây dựng các Quy trình lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu 

nƣớc mặt lục địa; quy định về an toàn trong công tác quan trắc hiện 

trƣờng

Chuyên đề giấy 12_10_23_CDG_004

7 Xây dựng các Hƣớng dẫn sử dụng các thiết bị đo nhanh oxi hòa tan 

(DO), pH, nhiệt độ, TDS, EC, độ đục, ORP tại hiện trƣờng

Chuyên đề giấy 12_10_23_CDG_005

8 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_23_THS_001

9 Báo cáo đánh giá nội bộ cho các hoạt động thử nghiệm của phòng 

quan trắc môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_10_23_BKS_001

10 Xây dựng các Quy trình đo nhanh thông số : oxi hòa tan (DO), pH, 

nhiệt độ, TDS, EC, độ đục, ORP tại hiện trƣờng

Chuyên đề số 12_10_23_CDS_001

11 Xây dựng các Quy trình thao tác chuẩn trong lấy, bảo quản và vận 

chuyển mẫu khí O�3, khí SO2, khí NO2 và khí CO trong môi trƣờng 

không khí

Chuyên đề số 12_10_23_CDS_002

12 Xây dựng các Quy trình thao tác chuẩn trong lấy, bảo quản và vận 

chuyển mẫu TSP và Pb trong môi trƣờng không khí

Chuyên đề số 12_10_23_CDS_003

13 Xây dựng các Quy trình lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu 

nƣớc mặt lục địa; quy định về an toàn trong công tác quan trắc hiện 

trƣờng

Chuyên đề số 12_10_23_CDS_004

14 Xây dựng các Hƣớng dẫn sử dụng các thiết bị đo nhanh oxi hòa tan 

(DO), pH, nhiệt độ, TDS, EC, độ đục, ORP tại hiện trƣờng

Chuyên đề số 12_10_23_CDS_005

127 414/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_10_02_THG_001

2 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị đo điện vạn 

năng độ chính xác cao

Chuyên đề giấy 12_10_02_CDG_001

3 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị phân tích phổ 

(Spectrum Analyzer)

Chuyên đề giấy 12_10_02_CDG_002

4 Phân tích đánh giá hoạt động đo lƣờng - hiệu chuẩn sau thời gian áp 

dụng hệ thống quản lý chất lƣợng ISO/IEC 17025:2005

Chuyên đề giấy 12_10_02_CDG_003

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Duy trì và vận hành phòng thử 

nghiệm quan trắc hiện trƣờng theo 

hệ thống ISO/IEC 17025 : 2005

Duy trì và vận hành phòng đo lƣờng, 

hiệu chuẩn thiết bị theo hệ thống 

ISO/IEC  17025:2005

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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127 414/QĐ-TCMT 5 Rà soát và hoàn thiện các quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo SO2, 

Co, THC, O3, NO-NO2-NOx của trạm quan trắc môi trƣờng không 

khí tự động, liên tục theo yêu cầu ISO/IEC 17025:2005

Chuyên đề giấy 12_10_02_CDG_004

6 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_10_02_THS_001

7 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị đo điện vạn 

năng độ chính xác cao

Chuyên đề số 12_10_02_CDS_001

8 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho thiết bị phân tích phổ 

(Spectrum Analyzer)

Chuyên đề số 12_10_02_CDS_002

9 Phân tích đánh giá hoạt động đo lƣờng - hiệu chuẩn sau thời gian áp 

dụng hệ thống quản lý chất lƣợng ISO/IEC 17025:2005

Chuyên đề số 12_10_02_CDS_003

10 Rà soát và hoàn thiện các quy trình hiệu chuẩn phƣơng tiện đo SO2, 

Co, THC, O3, NO-NO2-NOx của trạm quan trắc môi trƣờng không 

khí tự động, liên tục theo yêu cầu ISO/IEC 17025:2005

Chuyên đề số 12_10_02_CDS_004

128 546/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_10_31_THG_001

2 Rà soát, thống kê, lập danh sách và đề xuất các nguồn thải trọng 

điểm trên lƣu vực sông cầu để có biện pháp quản lý và xử lý thích 

hợp

Chuyên đề giấy 12_10_31_CDG_001

3 Báo cáo hạng mục : Nâng cấp module chức năng cho cổng thông tin 

môi trƣờng lƣu vực sông Cầu

Tƣ liệu khác giấy 12_10_31_BKG_001

4 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_10_31_THS_001

5 Rà soát, thống kê, lập danh sách và đề xuất các nguồn thải trọng 

điểm trên lƣu vực sông cầu để có biện pháp quản lý và xử lý thích 

hợp

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_001

6 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục BVMT Bắc 

Kạn

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_002

7 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục BVMT tỉnh 

Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_003

8 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục BVMT Bắc 

Ninh

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_004

9 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục BVMT Bắc 

Giang

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_005

10 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục BVMT tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_006

11 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục BVMT tỉnh 

Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_007

12 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Ban quản lý các KCN 

Bắc Kạn

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_008

Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin môi trƣờng 

lƣu vực sông Cầu

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Duy trì và vận hành phòng đo lƣờng, 

hiệu chuẩn thiết bị theo hệ thống 

ISO/IEC  17025:2005
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128 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

546/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin môi trƣờng 

lƣu vực sông Cầu

13 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Ban quản lý  các 

KCN tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_009

14 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Ban quản lý  các 

KCN tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_010

15 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Ban quản lý  các 

KCN tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_011

16 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Ban quản lý  các 

KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_012

17 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Ban quản lý  các 

KCN tỉnh Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_013

18 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Thanh tra Sở TNMT 

tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_014

19 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Thanh tra Sở TNMT 

tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_015

20 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Thanh tra Sở TNMT 

tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_016

21 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Thanh tra môi trƣờng 

tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_017

22 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Thanh tra Sở TNMT 

tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_018

23 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Thanh tra Sở TNMT 

tỉnh Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_019

24 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Y tế Bắc Kạn Chuyên đề số 12_10_31_CDS_020

25 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Y tế Thái Nguyên Chuyên đề số 12_10_31_CDS_021

26 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Y tế Bắc Ninh Chuyên đề số 12_10_31_CDS_022

27 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Y tế Bắc Giang Chuyên đề số 12_10_31_CDS_023

28 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Y tế Vĩnh Phúc Chuyên đề số 12_10_31_CDS_024

29 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Y tế Hải Dƣơng Chuyên đề số 12_10_31_CDS_025

30 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở NN và PTNT Bắc 

Kạn và Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_026

31 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở NN và PTNT Bắc 

Giang và Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_027
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128 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

546/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin môi trƣờng 

lƣu vực sông Cầu

32 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở NN và PTNT 

Vĩnh Phúc và Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_028

33 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Công thƣơng các 

tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_029

34 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Công thƣơng các 

tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_030

35 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở Công thƣơng các 

tỉnh Vĩnh Phúc và Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_031

36 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Sở xây dựng Bắc Kạn 

và Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_032

37 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Sở xây dựng Bắc 

Giang và Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_033

38 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ Sở xây dựng Vĩnh 

Phúc và Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_034

39 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ cục, phòng cảnh sát 

phòng chống tội phạm về môi trƣờng các tỉnh LVS Cầu

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_035

40 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ các Bộ, ngành thuộc 

LVS Cầu

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_036

41 Phân tích, tổng hợp thông tin về điều kiện KT-XH, nguồn thải và số 

liệu quan trắc môi trƣờng thu thập đƣợc trong quá trình điều tra của 

tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải 

Dƣơng

Chuyên đề số 12_10_31_CDS_037

42 Báo cáo về Module chức năng của Cổng thông tin môi trƣờng LVS 

Cầu đƣợc nâng cấp

Tƣ liệu khác số 12_10_31_BKS_001

129 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

547/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống 

sông Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_22_THG_001

2 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 1 

Năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_22_CDG_001

3 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 2 

Năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_22_CDG_002

4 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 3 

Năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_22_CDG_003

5 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 4 

Năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_22_CDG_004
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129 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

547/QĐ-TCMT Quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống 

sông Đồng Nai

6 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 5 

Năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_22_CDG_005

7 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 6 

Năm 2012

Chuyên đề giấy 12_10_22_CDG_006

8 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_22_THS_001

9 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 1 

Năm 2012

Chuyên đề số 12_10_22_CDS_001

10 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 2 

Năm 2012

Chuyên đề số 12_10_22_CDS_002

11 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 3 

Năm 2012

Chuyên đề số 12_10_22_CDS_003

12 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 4 

Năm 2012

Chuyên đề số 12_10_22_CDS_004

13 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 5 

Năm 2012

Chuyên đề số 12_10_22_CDS_005

14 Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc hệ thống sông Đồng Nai đợt 6 

Năm 2012

Chuyên đề số 12_10_22_CDS_006

130 556/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_25_THG_001

2 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 1 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_001

3 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 2 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_002

4 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 3 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_003

5 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 4 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_004

6 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 5 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_005

7 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ - Đáy 

đợt 1

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_006

8 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ  - Đáy 

đợt 2

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_007

9 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ  - Đáy 

đợt 3

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_008

10 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ  - Đáy 

đợt 4

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_009

11 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ  - Đáy 

đợt 5

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_010

12 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Mã đợt 1 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_011

13 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Mã đợt 2 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_012

14 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Mã đợt 3 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_013

Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

về quan trắc môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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130 556/QĐ-TCMT 15 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Mã đợt 4 Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_014

16 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc đợt 1

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_015

17 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc đợt 2

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_016

18 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc đợt 3

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_017

19 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc đợt 4

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_018

20 Phân tích, đánh giá hiện trạng thu thập và lƣu trữ số liệu tại Mạng 

lƣới quan trắc môi trƣờng quốc gia và các địa phƣơng

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_019

21 Phân tích, đánh giá mức độ và cách thức khai thác, sử dụng số liệu 

quan trắc hiện nay

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_020

22 Phân tích, đánh giá cách thức quản lý và các công cụ đảm bảo chất 

lƣợng số liệu

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_021

23 Xác định đối tƣợng, phạm vi điều chỉnh và xây dựng khung cấu trúc 

của dự thảo thông tƣ

Chuyên đề giấy 12_10_25_CDG_022

24 Dự thảo Thông tƣ Quy định quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi 

trƣờng.

Tƣ liệu khác giấy 12_10_25_BKG_001

25 Tổng hợp dự thảo Thông tƣ quy định về hƣớng dẫn quản lý thông 

tin, dữ liệu quan trắc môi trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_10_25_BKG_002

26 Báo cáo kết quả Hội thảo tổ chức tại Hà Nội, Bình Dƣơng và Thành 

phố Hồ Chí Minh

Tƣ liệu khác giấy 12_10_25_BKG_003

27 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_25_THS_001

28 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 1 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_001

29 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 2 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_002

30 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 3 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_003

31 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 4 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_004

32 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Cầu đợt 5 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_005

33 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ - Đáy 

đợt 1

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_006

34 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ - Đáy 

đợt 2

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_007

35 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ - Đáy 

đợt 3

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_008

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

về quan trắc môi trƣờng
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130 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

556/QĐ-TCMT Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

về quan trắc môi trƣờng

36 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ - Đáy 

đợt 4

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_009

37 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Nhuệ - Đáy 

đợt 5

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_010

38 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Mã đợt 1 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_011

39 Tài liệu: Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Mã đợt 2 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_012

40 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Mã đợt 3 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_013

41 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc tại lƣu vực sông Mã đợt 4 Chuyên đề số 12_10_25_CDS_014

42 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc đợt 1

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_015

43 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc đợt 2

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_016

44 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc đợt 3

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_017

45 Tài liệu:Kiểm soát số liệu quan trắc vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc đợt 4

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_018

46 Phân tích, đánh giá hiện trạng thu thập và lƣu trữ số liệu tại Mạng 

lƣới quan trắc môi trƣờng quốc gia và các địa phƣơng

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_019

47 Phân tích, đánh giá mức độ và cách thức khai thác, sử dụng số liệu 

quan trắc hiện nay

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_020

48 Phân tích, đánh giá cách thức quản lý và các công cụ đảm bảo chất 

lƣợng số liệu

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_021

49 Xác định đối tƣợng, phạm vi điều chỉnh và xây dựng khung cấu trúc 

của dự thảo thông tƣ

Chuyên đề số 12_10_25_CDS_022

50 Dự thảo Thông tƣ Quy định quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi 

trƣờng.

Tƣ liệu khác số 12_10_25_BKS_001

51 Tổng hợp dự thảo Thông tƣ quy định về hƣớng dẫn quản lý thông 

tin, dữ liệu quan trắc môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_10_25_BKS_002

52 Báo cáo kết quả Hội thảo tổ chức tại Hà Nội, Bình Dƣơng và Thành 

phố Hồ Chí Minh

Tƣ liệu khác số 12_10_25_BKS_003

131 557/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_33_THG_001

2 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở công thƣơng thành phố Hà 

Nội và tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_001

3 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi trƣờng 

tỉnh Hà Nam

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_002

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy
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131 557/QĐ-TCMT 4 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin sở xây dựng các tỉnh Hà Nam, 

Nam Định và Ninh Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_003

5 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Hà Nội và Hòa Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_004

6 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển 

nông thôn các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_005

7 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ thanh tra sở tài nguyên và 

môi trƣờng Hà Nội

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_006

8 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ thanh tra sở tài nguyên và 

môi trƣờng tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_007

9 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ các bộ, ngành thuộc lƣu vực 

sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_008

10 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ thanh tra sở tài nguyên và 

môi trƣờng tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_009

11 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ thanh tra sở tài nguyên và 

môi trƣờng tỉnh Hà Nam

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_010

12 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ phòng thanh tra sở tài nguyên 

và môi trƣờng tỉnh Nam Định

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_011

13 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ phòng cảnh sát phòng chống 

tội phạm về môi trƣờng các tỉnh lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_012

14 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà Nội

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_013

15 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_014

16 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_015

17 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Nam Định

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_016

18 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hà Nam

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_017

19 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở công thƣơng các tỉnh Hà 

Nam, Nam Định và Ninh Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_018

20 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế Ninh Bình Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_019

21 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế Hà Nội Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_020

22 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế Hà Nam Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_021

23 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế tỉnh Hòa Bình Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_022

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy
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131 557/QĐ-TCMT 24 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở xây dựng thành phố Hà 

Nội và tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_023

25 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế Nam Định Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_024

26 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi trƣờng 

tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_025

27 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi tƣờng tỉnh 

Ninh Bình

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_026

28 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi trƣờng 

tỉnh Nam Định

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_027

29 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi trƣờng 

thành phố Hà Nội

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_028

30 Xây dựng tiêu chí phân loại các nguồn thải trọng điểm thuộc nhiệm 

vụ "Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động hệ thống thông tin giám 

sát môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy"

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_029

31 Phân tích tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, môi trƣờng các địa 

phƣơng trong lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_030

32 Rà soát, thống kê, lập danh sách và đề xuất các nguồn thải trọng 

điểm trên lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_33_CDG_031

33 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_33_THS_001

34 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở công thƣơng thành phố Hà 

Nội và tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_001

35 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi trƣờng 

tỉnh Hà Nam

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_002

36 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin sở xây dựng các tỉnh Hà Nam, 

Nam Định và Ninh Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_003

37 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Hà Nội và Hòa Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_004

38 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển 

nông thôn các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_005

39 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ thanh tra sở tài nguyên và 

môi trƣờng Hà Nội

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_006

40 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ thanh tra sở tài nguyên và 

môi trƣờng tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_007

41 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ các bộ, ngành thuộc lƣu vực 

sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_008

42 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ thanh tra sở tài nguyên và 

môi trƣờng tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_009

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy
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131 557/QĐ-TCMT 43 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ thanh tra sở tài nguyên và 

môi trƣờng tỉnh Hà Nam

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_010

44 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ phòng thanh tra sở tài nguyên 

và môi trƣờng tỉnh Nam Định

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_011

45 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ phòng cảnh sát phòng chống 

tội phạm về môi trƣờng các tỉnh lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_012

46 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà Nội

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_013

47 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_014

48 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_015

49 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Nam Định

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_016

50 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hà Nam

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_017

51 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở công thƣơng các tỉnh Hà 

Nam, Nam Định và Ninh Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_018

52 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế Ninh Bình Chuyên đề số 12_10_33_CDS_019

53 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế Hà Nội Chuyên đề số 12_10_33_CDS_020

54 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế Hà Nam Chuyên đề số 12_10_33_CDS_021

55 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế tỉnh Hòa Bình Chuyên đề số 12_10_33_CDS_022

56 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở xây dựng thành phố Hà 

Nội và tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_023

57 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ sở y tế Nam Định Chuyên đề số 12_10_33_CDS_024

58 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi trƣờng 

tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_025

59 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi tƣờng tỉnh 

Ninh Bình

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_026

60 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi trƣờng 

tỉnh Nam Định

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_027

61 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin từ chi cục bảo vệ môi trƣờng 

thành phố Hà Nội

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_028

62 Xây dựng tiêu chí phân loại các nguồn thải trọng điểm thuộc nhiệm 

vụ "Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động hệ thống thông tin giám 

sát môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy"

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_029

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy
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131 557/QĐ-TCMT 63 Phân tích tổng hợp thông tin kinh tế xã hội, môi trƣờng các địa 

phƣơng trong lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_030

64 Rà soát, thống kê, lập danh sách và đề xuất các nguồn thải trọng 

điểm trên lƣu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_10_33_CDS_031

132 599/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_19_THG_001

2 Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội năm 2011 

của các tỉnh/thành phố có nhà máy thủy điện (Gia Lai, Đắc Lắk)

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_001

3 Thu thập thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2020 

của các tỉnh/thành phố có nhà máy thủy điện (Gia Lai, Đắc Lắk)

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_002

4 Thu thập thông tin về hiện trạng sử dụng nƣớc năm 2011 của các 

tỉnh/thành phố có nhà máy thủy điện (Gia Lai, Đắc Lắk)

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_003

5 Thu thập thông tin về quy hoạch sử dụng nƣớc đến năm 2020 của 

các tỉnh/thành phố có nhà máy thủy điện (Gia Lai, Đắc Lắk)

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_004

6 Đánh giá chung tình hình quan trắc của các tỉnh, thành phố có nhà 

máy thủy điện (tỉnh Gia Lai)

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_005

7 Đánh giá chung tình hình quan trắc của các tỉnh, thành phố có nhà 

máy thủy điện (tỉnh Đắc Lắk)

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_006

8 Thu thập thông tin về các tác động của môi trƣờng của các công 

trình thủy điện (tỉnh Gia Lai) đối với hệ sinh thái, môi trƣờng nƣớc, 

nông nghiệp...

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_007

9 Thu thập thông tin về các tác động của môi trƣờng của các công 

trình thủy điện (tỉnh Đắc Lắk) đối với hệ sinh thái, môi trƣờng 

nƣớc, nông nghiệp...

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_008

10 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể các công trình 

thủy điện tại Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thông số 

nƣớc mặt

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_009

11 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể các công trình 

thủy điện tại Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thông số 

trầm tích đáy

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_010

12 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể các công trình 

thủy điện tại Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thông số 

thủy sinh

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_011

13 Chuyên đề chỉ số BMWPVietnam (Với côn trùng nƣớc và động vật 

không xƣơng sống cỡ lớn)

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_012

Thiết kế chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng tổng thể tác động của hoạt 

động khai thác bauxit và thủy điện 

tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 

2012 - 2016

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy
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132 599/QĐ-TCMT 14 Chuyên đề chỉ số đa dạng Động vật nổi - Thực vật nổi Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_013

15 Chuyên đề chỉ số tổ hợp cá (IBI) Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_014

16 Báo cáo thành phần: Xây dựng chƣơng trình quan trắc môi trƣờng 

tổng thể tác động của hoạt động khai thác, chế biến Bauxite, vận 

chuyển Alumin và nguyên nhiên liệu của tổ hợp Bauxite nhôm Lâm 

Đông và nhà máy Alumin nhân cơ giai đoạn 2013 - 2016

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_015

17 Báo cáo thành phần: Xây dựng chƣơng trình tổng thể quan trắc tác 

động đến môi trƣờng của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây 

Nguyên giai đoạn 2013 - 2017

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_016

18 Thuyết minh: Xây dựng chƣơng trình tổng thể quan trắc tác động 

đến môi trƣờng của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây Nguyên 

giai đoạn 2013 - 2017

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_017

19 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_018

20 Thuyết minh: Xây dựng các chƣơng trình QTMT tổng thể tác động 

của hoạt động khai thác Bauxite tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 

2012 - 2016

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_019

21 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể tác động đến môi 

trƣờng của hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển Bauxite tại 

khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thành phần 

nƣớc mặt lục địa và nƣớc ngầm tầng nông

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_020

22 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể tác động đến môi 

trƣờng của hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển Bauxite tại 

khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thành phần 

không khí xung quanh

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_021

23 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể tác động đến môi 

trƣờng của hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển Bauxite tại 

khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thành phần chất 

thải rắn

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_022

24 Công nghệ khai thác Bauxite, nguồn thải và công nghệ xử lý nguồn 

thải trên thế giới

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_023

25 Công nghệ khai thác Bauxite, nguồn thải và công nghệ xử lý nguồn 

thải Việt Nam

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_024

26 Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội năm 2010 

và quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2020 của tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_025

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Thiết kế chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng tổng thể tác động của hoạt 

động khai thác bauxit và thủy điện 

tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 

2012 - 2016
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132 599/QĐ-TCMT 27 Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội năm 2010 

và quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_026

28 Phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng nƣớc năm 2010 và quy 

hoạch sử dụng nƣớc đến năm 2020 của tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_027

29 Phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng nƣớc năm 2010 và quy 

hoạch sử dụng nƣớc đến năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_028

30 Phân tích, đánh giá về những nguồn tác động của khai thác và sản 

xuất Bauxite tại Đắc Nông

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_029

31 Phân tích, đánh giá về những nguồn tác động của khai thác và sản 

xuất Bauxite tại Lâm Đồng

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_030

32 Phân tích, đánh giá về chƣơng trình quan trắc và kết quả quan trắc 

do trung tâm quan trắc tỉnh Lâm Đồng thực hiện đối với hoạt động 

khai thác Bauxite

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_031

33 Phân tích, đánh giá về chƣơng trình quan trắc và kết quả quan trắc 

do trung tâm quan trắc tỉnh Đắc nông  thực hiện đối với hoạt động 

khai thác Bauxite

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_032

34 Phân tích, đánh giá về tình hình quan trắc và quản lý môi trƣờng tại 

nhà máy sản xuất và khai thác Bauxit Tân Rai của tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_033

35 Phân tích, đánh giá về tình hình quan trắc và quản lý môi trƣờng tại 

nhà máy sản xuất và khai thác Bauxit Nhân Cơ của tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_034

36 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của tỉnh Lâm Đồng Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_035

37 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của tỉnh Đắc Nông Chuyên đề giấy 12_10_19_CDG_036

38 Báo cáo kết quả công tác nƣớc ngoài Tƣ liệu khác giấy 12_10_19_BKG_001

39 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_19_THS_001

40 Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội năm 2011 

của các tỉnh/thành phố có nhà máy thủy điện (Gia Lai, Đắc Lắk)

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_001

41 Thu thập thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2020 

của các tỉnh/thành phố có nhà máy thủy điện (Gia Lai, Đắc Lắk)

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_002

42 Thu thập thông tin về hiện trạng sử dụng nƣớc năm 2011 của các 

tỉnh/thành phố có nhà máy thủy điện (Gia Lai, Đắc Lắk)

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_003

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Thiết kế chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng tổng thể tác động của hoạt 

động khai thác bauxit và thủy điện 

tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 

2012 - 2016
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132 599/QĐ-TCMT 43 Thu thập thông tin về quy hoạch sử dụng nƣớc đến năm 2020 của 

các tỉnh/thành phố có nhà máy thủy điện (Gia Lai, Đắc Lắk)

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_004

44 Đánh giá chung tình hình quan trắc của các tỉnh, thành phố có nhà 

máy thủy điện (tỉnh Gia Lai)

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_005

45 Đánh giá chung tình hình quan trắc của các tỉnh, thành phố có nhà 

máy thủy điện (tỉnh Đắc Lắk)

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_006

46 Thu thập thông tin về các tác động của môi trƣờng của các công 

trình thủy điện (tỉnh Gia Lai) đối với hệ sinh thái, môi trƣờng nƣớc, 

nông nghiệp...

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_007

47 Thu thập thông tin về các tác động của môi trƣờng của các công 

trình thủy điện (tỉnh Đắc Lắk) đối với hệ sinh thái, môi trƣờng 

nƣớc, nông nghiệp...

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_008

48 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể các công trình 

thủy điện tại Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thông số 

nƣớc mặt

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_009

49 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể các công trình 

thủy điện tại Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thông số 

trầm tích đáy

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_010

50 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể các công trình 

thủy điện tại Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thông số 

thủy sinh

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_011

51 Chuyên đề chỉ số BMWPVietnam (Với côn trùng nƣớc và động vật 

không xƣơng sống cỡ lớn)

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_012

52 Chuyên đề chỉ số đa dạng Động vật nổi - Thực vật nổi Chuyên đề số 12_10_19_CDS_013

53 Chuyên đề chỉ số tổ hợp cá (IBI) Chuyên đề số 12_10_19_CDS_014

54 Báo cáo thành phần: Xây dựng chƣơng trình quan trắc môi trƣờng 

tổng thể tác động của hoạt động khai thác, chế biến Bauxite, vận 

chuyển Alumin và nguyên nhiên liệu của tổ hợp Bauxite nhôm Lâm 

Đông và nhà máy Alumin nhân cơ giai đoạn 2013 - 2016

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_015

55 Báo cáo thành phần: Xây dựng chƣơng trình tổng thể quan trắc tác 

động đến môi trƣờng của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây 

Nguyên giai đoạn 2013 - 2017

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_016

56 Thuyết minh: Xây dựng chƣơng trình tổng thể quan trắc tác động 

đến môi trƣờng của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây Nguyên 

giai đoạn 2013 - 2017

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_017

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Thiết kế chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng tổng thể tác động của hoạt 

động khai thác bauxit và thủy điện 

tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 

2012 - 2016
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132 599/QĐ-TCMT 57 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 Chuyên đề số 12_10_19_CDS_018

58 Thuyết minh: Xây dựng các chƣơng trình QTMT tổng thể tác động 

của hoạt động khai thác Bauxite tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 

2012 - 2016

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_019

59 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể tác động đến môi 

trƣờng của hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển Bauxite tại 

khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thành phần 

nƣớc mặt lục địa và nƣớc ngầm tầng nông

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_020

60 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể tác động đến môi 

trƣờng của hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển Bauxite tại 

khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thành phần 

không khí xung quanh

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_021

61 Xây dựng dự thảo chƣơng trình quan trắc tổng thể tác động đến môi 

trƣờng của hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển Bauxite tại 

khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 đối với thành phần chất 

thải rắn

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_022

62 Công nghệ khai thác Bauxite, nguồn thải và công nghệ xử lý nguồn 

thải trên thế giới

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_023

63 Công nghệ khai thác Bauxite, nguồn thải và công nghệ xử lý nguồn 

thải Việt Nam

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_024

64 Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội năm 2010 

và quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2020 của tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_025

65 Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội năm 2010 

và quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_026

66 Phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng nƣớc năm 2010 và quy 

hoạch sử dụng nƣớc đến năm 2020 của tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_027

67 Phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng nƣớc năm 2010 và quy 

hoạch sử dụng nƣớc đến năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_028

68 Phân tích, đánh giá về những nguồn tác động của khai thác và sản 

xuất Bauxite tại Đắc Nông

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_029

69 Phân tích, đánh giá về những nguồn tác động của khai thác và sản 

xuất Bauxite tại Lâm Đồng

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_030

70 Phân tích, đánh giá về chƣơng trình quan trắc và kết quả quan trắc 

do trung tâm quan trắc tỉnh Lâm Đồng thực hiện đối với hoạt động 

khai thác Bauxite

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_031

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Thiết kế chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng tổng thể tác động của hoạt 

động khai thác bauxit và thủy điện 

tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 

2012 - 2016
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132 599/QĐ-TCMT 71 Phân tích, đánh giá về chƣơng trình quan trắc và kết quả quan trắc 

do trung tâm quan trắc tỉnh Đắc nông  thực hiện đối với hoạt động 

khai thác Bauxite

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_032

72 Phân tích, đánh giá về tình hình quan trắc và quản lý môi trƣờng tại 

nhà máy sản xuất và khai thác Bauxit Tân Rai của tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_033

73 Phân tích, đánh giá về tình hình quan trắc và quản lý môi trƣờng tại 

nhà máy sản xuất và khai thác Bauxit Nhân Cơ của tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề số 12_10_19_CDS_034

74 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của tỉnh Lâm Đồng Chuyên đề số 12_10_19_CDS_035

75 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của tỉnh Đắc Nông Chuyên đề số 12_10_19_CDS_036

76 Báo cáo kết quả công tác nƣớc ngoài Tƣ liệu khác số 12_10_19_BKS_001

133 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

610/QĐ-TCMT 1 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trƣờng năm 

2010 trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, 

dự kiến thực hiện giai đoạn 2011 - 2015

Tƣ liệu khác giấy 12_10_26_BKG_001

2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thống kê, xây dựng 

các chỉ tiêu thống kê môi trƣờng giai đoạn 2005 – 2010

Tƣ liệu khác giấy 12_10_26_BKG_002

3 Báo cáo đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu thống kê môi trƣờng Tƣ liệu khác giấy 12_10_26_BKG_003

4 Xây dựng, chuẩn hóa phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu thống kê 

cho 04 chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tƣ liệu khác giấy 12_10_26_BKG_004

5 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 Tƣ liệu khác giấy 12_10_26_BKG_005

6 Xây dựng phƣơng pháp thu thập thông tin và phƣơng pháp đánh giá 

tình hình thực hiện chỉ tiêu môi trƣờng “Xây dựng hệ thống xử lý 

nƣớc thải tại các đô thị loại 3 trở lên, đô thị loại 4 và tất cả các khu 

công nghiệp, khu chế xuất”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_001

7 Xây dựng phƣơng pháp thu thập thông tin và phƣơng pháp đánh giá 

tình hình thực hiện chỉ tiêu môi trƣờng “Tỷ lệ thu gom và xử lý chất 

thải rắn, chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trƣờng”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_002

8 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ che phủ rừng” giai đoạn 

2006 - 2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_003

9 Xác định các nguyên nhân, vƣớng mắc, tồn tại trong việc thực hiện 

và thu thập số liệu về chỉ tiêu “Tỷ lệ che phủ rừng” đã đặt ra

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_004

10 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ dân cƣ đƣợc sử dụng 

nƣớc sạch ở đô thị và nông thôn” giai đoạn 2006-2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_005

Xây dựng BC đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu MT năm 

2010, dự kiến thực hiện năm 2011; 

đánh giá, rà soát và lập BC thống kê 

các chỉ tiêu MT năm 2010; đề xuất 

chỉnh sửa hệ thống chỉ tiêu thống kê 

MT và hƣớng dẫn thực hiện thống 

kê MT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Thiết kế chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng tổng thể tác động của hoạt 

động khai thác bauxit và thủy điện 

tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 

2012 - 2016
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133 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

610/QĐ-TCMT 11 Xác định các nguyên nhân, vƣớng mắc, tồn tại trong việc thực hiện 

và thu thập số liệu về chỉ tiêu “Tỷ lệ dân cƣ đƣợc sử dụng nƣớc 

sạch ở đô thị và nông thôn” đã đặt ra

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_006

12 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới 

xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc đƣợc trang bị các thiết 

bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải” giai đoạn 2006-2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_007

13 Xác định các nguyên nhân, vƣớng mắc, tồn tại trong việc thực hiện 

và thu thập số liệu về chỉ tiêu “Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây 

dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc đƣợc trang bị các thiết bị 

giảm ô nhiễm, xử lý chất thải” đã đặt ra

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_008

14 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh đạt tiêu chuẩn môi trƣờng” giai đoạn 2006-2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_009

15 Xác định các nguyên nhân, vƣớng mắc, tồn tại trong việc thực hiện 

và thu thập số liệu về chỉ tiêu “Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng” đã đặt ra

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_010

16 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu “Xây dựng hệ thống xử lý 

nƣớc thải tại các đô thị loại 3, các đô thị loại 4 và tất cả các KCN, 

khu chế xuất” giai đoạn 2006 2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_011

17 Xác định các nguyên nhân, vƣớng mắc, tồn tại trong việc thực hiện 

và thu thập số liệu về chỉ tiêu “Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải 

tại các đô thị loại 3, các đô thị loại 4 và tất cả các khu công nghiệp, 

khu chế xuất” đã đặt ra

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_012

18 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải rắn, chất thải 

rắn y tế đƣợc thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trƣờng” giai đoạn 

2006-2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_013

19 Xác định các nguyên nhân, vƣớng mắc, tồn tại trong việc thực hiện 

và thu thập số liệu về chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải rắn, chất thải y tế 

đƣợc thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trƣờng” đã đặt ra

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_014

20 Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ che 

phủ rừng đạt 45%”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_015

21 Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu “Hầu hết 

dân cƣ thành thị và nông thông đƣợc sử dụng nƣớc sạch và hợp vệ 

sinh”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_016

Xây dựng BC đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu MT năm 

2010, dự kiến thực hiện năm 2011; 

đánh giá, rà soát và lập BC thống kê 

các chỉ tiêu MT năm 2010; đề xuất 

chỉnh sửa hệ thống chỉ tiêu thống kê 

MT và hƣớng dẫn thực hiện thống 

kê MT
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133 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

610/QĐ-TCMT 22 Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu “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; trên 80% 

các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về môi trƣờng”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_017

23 Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu “Các đô thị 

loại 4 trở lên và tất cả các cụm, khu công nghiệp, khu chế xuất có 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_018

24 Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu “95% chất 

thải rắn thông thƣờng, 85% chất thải rắn nguy hại và 100% chất thải 

y tế đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_019

25 Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu “Tỷ lệ cơ 

sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đƣợc xử lý 69%”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_020

26 Xây dựng chuyên đề đánh giá tình hình phân công trách nhiệm của 

các Bộ ngành trong việc theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ 

tiêu môi trƣờng đã đặt ra, cơ chế phối hợp và đề xuất các giải pháp 

cho giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_021

27 Xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực  hiện các chỉ 

tiêu môi trƣờng năm 2010 trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2006 – 2010 và dự kiến thực hiện giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_022

28 Đánh giá tình hình triển khai công tác thống kê các chỉ tiêu thống kê 

môi trƣờng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trƣờng quốc gia tại 

Bộ TN&MT giai đoạn 2008-2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_023

29 Đánh giá tình hình triển khai công tác thống kê các chỉ tiêu thống kê 

môi trƣờng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trƣờng quốc gia tại 

Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành khác giai đoạn 2008-2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_024

30 Đánh giá tình hình thực hiện công tác thống kê các chỉ tiêu thống kê 

môi trƣờng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_025

31 Đánh giá công tác phối hợp triển khai của các bộ ngành và các địa 

phƣơng đối với việc triển khai bộ chỉ tiêu thống kê ngành tài 

nguyên và môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_026

32 Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thống kê 

các chỉ tiêu môi thống kê trƣờng giai đoạn 2008 - 2010

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_027

Xây dựng BC đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu MT năm 

2010, dự kiến thực hiện năm 2011; 

đánh giá, rà soát và lập BC thống kê 

các chỉ tiêu MT năm 2010; đề xuất 

chỉnh sửa hệ thống chỉ tiêu thống kê 

MT và hƣớng dẫn thực hiện thống 

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

133 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

610/QĐ-TCMT 33 Đề xuất điều chỉnh danh sách các chỉ tiêu thống kê môi trƣờng 

thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_028

34 Đề xuất điều chỉnh danh sách các chỉ tiêu thống kê môi trƣờng 

thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_029

35 Nghiên cứu phƣơng pháp luận việc tính toán các chỉ tiêu thống kê 

môi trƣờng và xây dựng biểu mẫu chỉ tiêu thống kê môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_030

36 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số chất độc hại trong không khí"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_031

37 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Tỷ lệ ngành có nồng độ các chất độc hại trong không 

khí vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_032

38 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số chất độc hại trong nƣớc"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_033

39 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số chất độc hại trong nƣớc biển tại 

một số cửa sông, ven biển và biển khơi"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_034

40 Dự thảo hƣớng dẫn kỹ thuật về thống kê môi trƣờng Tƣ liệu khác số 12_10_26_BKS_001

41 Dự thảo hƣớng dẫn kỹ thuật về thống kê môi trƣờng Tƣ liệu khác giấy 12_10_26_BKG_006

42 Báo cáo tổng hợp phần mềm chỉ tiêu môi trƣờng Tƣ liệu khác giấy 12_10_26_BKG_007

43 Báo cáo tổng hợp phần mềm chỉ tiêu môi trƣờng Tƣ liệu khác số 12_10_26_BKS_002

44 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (2011 – 2012) Tổng hợp giấy 12_10_26_THG_001

45 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (2011 – 2012) Tổng hợp số 12_10_26_THS_001

46 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Hàm lƣợng một số chất độc hại trong trầm tích tại một 

số cửa sông"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_035

47 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Số vụ, số lƣợng dầu tràn và hóa chất rò rỉ trên biển, 

diện tích bị ảnh hƣởng"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_036

48 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Tỷ lệ đất đƣợc bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_037

49 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Diện tích đất bị thoái hóa"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_038

Xây dựng BC đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu MT năm 

2010, dự kiến thực hiện năm 2011; 

đánh giá, rà soát và lập BC thống kê 

các chỉ tiêu MT năm 2010; đề xuất 

chỉnh sửa hệ thống chỉ tiêu thống kê 

MT và hƣớng dẫn thực hiện thống 

kê MT

183 



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

133 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

610/QĐ-TCMT 50 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Mức giảm lƣợng nƣớc ngầm, nƣớc mặt"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_039

51 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Tỷ lệ các doanh nghiệp đƣợc cấp chứng chỉ quản lý 

môi trƣờng"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_040

52 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với 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 kỹ thuật quốc gia tƣơng ứng"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_041

53 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Chi cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_042

54 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Lƣợng khí thải gây hiệu ứng nhà kính bình quân đầu 

ngƣời (GHG)"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_043

55 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Số cơ sở thực hiện đúng các giải pháp môi trƣờng theo 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_044

56 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Tỷ lệ vi phạm trong tổng số các cơ sở đƣợc thanh tra 

môi trƣờng"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_045

57 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Cƣờng độ tiếng ồn và độ rung tại khu công nghiệp, khu 

dân cƣ tập trung"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_046

58 Xây dựng phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu báo cáo thống kê đối 

với chỉ tiêu "Tỷ lệ các loài bị đe dọa trong tổng số các loài"

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_047

59 Đề xuất cơ chế phối hợp thực hiện giữa các đơn vị có liên quan Chuyên đề số 12_10_26_CDS_048

60 Xây dựng dự thảo hƣớng dẫn kỹ thuật về thống kê môi trƣờng Chuyên đề số 12_10_26_CDS_049

61 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trƣờng năm 

2010 trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, 

dự kiến thực hiện giai đoạn 2011 - 2015

Tƣ liệu khác số 12_10_26_BKS_003

62 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thống kê, xây dựng 

các chỉ tiêu thống kê môi trƣờng giai đoạn 2005 – 2010

Tƣ liệu khác số 12_10_26_BKS_004

63 Báo cáo đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu thống kê môi trƣờng Tƣ liệu khác số 12_10_26_BKS_005

Xây dựng BC đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu MT năm 

2010, dự kiến thực hiện năm 2011; 

đánh giá, rà soát và lập BC thống kê 

các chỉ tiêu MT năm 2010; đề xuất 

chỉnh sửa hệ thống chỉ tiêu thống kê 

MT và hƣớng dẫn thực hiện thống 

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

133 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

610/QĐ-TCMT 64 Xây dựng, chuẩn hóa phƣơng pháp tính toán và biểu mẫu thống kê 

cho 04 chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tƣ liệu khác số 12_10_26_BKS_006

65 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 Tƣ liệu khác số 12_10_26_BKS_007

66 Xây dựng phƣơng pháp thu thập thông tin và phƣơng pháp đánh giá 

tình hình thực hiện chỉ tiêu môi trƣờng “Tỷ lệ che phủ rừng”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_050

67 Xây dựng phƣơng pháp thu thập thông tin và phƣơng pháp đánh giá 

tình hình thực hiện chỉ tiêu môi trƣờng “Tỷ lệ dân cƣ đƣợc sử dụng 

nƣớc sạch ở đô thị và nông thôn”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_051

68 Xây dựng phƣơng pháp thu thập thông tin và phƣơng pháp đánh giá 

tình hình thực hiện chỉ tiêu môi trƣờng “Tỷ lệ các cơ sở sản xuất 

mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc đƣợc trang bị các 

thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_052

69 Xây dựng phƣơng pháp thu thập thông tin và phƣơng pháp đánh giá 

tình hình thực hiện chỉ tiêu môi trƣờng “Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trƣờng”

Chuyên đề số 12_10_26_CDS_053

70 Hƣớng dẫn kỹ thuật thống kê môi trƣờng Chuyên đề số 12_10_26_CDS_054

134 697/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2012 Tổng hợp giấy 12_10_14_THG_001

2 Báo cáo QC Trạm khí năm 2012 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 1 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 2 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_003

5 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 3 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_004

6 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 4 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_005

7 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 5 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_006

8 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 6 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_007

9 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 7 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_008

10 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 8 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_009

11 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 9 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_010

12 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 10 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_011

13 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 11 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_012

14 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 12 Chuyên đề giấy 12_10_14_CDG_013

15 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2012 Tổng hợp số 12_10_14_THS_001

16 Báo cáo QC Trạm khí năm 2012 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_001

17 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 1 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_002

18 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 2 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_003

19 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 3 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_004

Duy trì và vận hành trạm quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội 

năm 2012

Xây dựng BC đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu MT năm 

2010, dự kiến thực hiện năm 2011; 

đánh giá, rà soát và lập BC thống kê 

các chỉ tiêu MT năm 2010; đề xuất 

chỉnh sửa hệ thống chỉ tiêu thống kê 

MT và hƣớng dẫn thực hiện thống 

kê MT

Trung tâm 

Quan trắc 

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

134 697/QĐ-TCMT 20 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 4 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_005

21 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 5 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_006

22 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 6 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_007

23 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 7 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_008

24 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 8 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_009

25 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 9 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_010

26 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 10 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_011

27 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 11 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_012

28 Báo cáo kết quả quan trắc tháng 12 Chuyên đề số 12_10_14_CDS_013

135 698/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_16_THG_001

2 Báo cáo kết quả quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh Hải Dƣơng thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Chuyên đề giấy 12_10_16_CDG_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Chuyên đề giấy 12_10_16_CDG_002

4 Báo cáo kết quả quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh Hà Nội thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Chuyên đề giấy 12_10_16_CDG_003

5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_16_THS_001

6 Báo cáo kết quả quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh Hải Dƣơng thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Chuyên đề số 12_10_16_CDS_001

7 Báo cáo kết quả quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Chuyên đề số 12_10_16_CDS_002

8 Báo cáo kết quả quan trắc điểm nóng về môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh Hà Nội thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Chuyên đề số 12_10_16_CDS_003

136 899/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_27_THG_001

2 Thuyết minh dự thảo đơn giá Tƣ liệu khác số 12_10_27_BKS_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_27_THS_001

4 Thuyết minh dự thảo đơn giá Tƣ liệu khác giấy 12_10_27_BKG_001

5 Tổng hợp, phân tích, cập nhật hiện trạng và nhu cầu xây dựng các 

bản đồ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_27_CDS_001

6 Tổng hợp, phân tích các tài liệu, dữ liệu liên quan đến phƣơng pháp 

lập đơn giá thành lập bản đồ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_10_27_CDS_002

7 Phân tích, đánh giá chi phí xây dựng bản đồ hiện hành và chi phí 

xây dựng bản đồ áp dụng theo dự toán đơn giá

Chuyên đề số 12_10_27_CDS_003

8 Tính toán, hiệu chỉnh và xây dựng đơn giá thành lập bản đồ môi 

trƣờng không khí

Chuyên đề số 12_10_27_CDS_004

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Duy trì và vận hành trạm quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội 

năm 2012

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng đơn giá thành lập bản đồ 

môi trƣờng theo định mức kinh tế - 

kỹ thuật đã ban hành

Duy trì và vận hành trạm quan trắc 

không khí tự động, di động
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136 899/QĐ-TCMT 9 Tính toán, hiệu chỉnh và xây dựng đơn giá thành lập bản đồ môi 

trƣờng nƣớc biển

Chuyên đề số 12_10_27_CDS_005

10 Tính toán, hiệu chỉnh và xây dựng đơn giá thành lập bản đồ môi 

trƣờng nƣớc mặt lục địa

Chuyên đề số 12_10_27_CDS_006

137 901/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_18_THG_001

2 Chuyên đề: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin, tài liệu về hiện 

trạng công nghệ của Trạm quan trắc môi trƣờng không khí xung 

quanh và khí thải tự động, cố định của các nƣớc trên thế giới

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_001

3 Chuyên đề: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin, tài liệu về hiện 

trạng công nghệ của Trạm quan trắc môi trƣờng không khí xung 

quanh và khí thải tự động, cố định tại Việt Nam

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_002

4 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu có liên quan 

đến đặc tính kỹ thuật (hãng sản xuất, dải đo, độ nhạy,...) của hệ 

thống quan trắc thông số bụi PM10 cho trạm quan trắc không khí 

xung quanh và khí thải tự động, cố định của các nƣớc trên thế giới 

và tại Việt Nam và đề xuất nội dung đƣa vào dự thảo Thông tƣ

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_003

5 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu có liên quan 

đến đặc tính kỹ thuật (hãng sản xuất, dải đo, độ nhạy...) của hệ 

thống quan trắc thông số CO, O3, SO2, NOx cho Trạm quan trắc 

không khí xung quanh và khí thải tự động, cố định tại các nƣớc trên 

thế giới và tại Việt Nam và đề xuất nội dung đƣa vào dự thảo 

Thông tƣ

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_004

6 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu có liên quan 

đến các yêu cầu cơ bản (vị trí lắp đặt trạm, nhân lực, diện tích nhà 

Trạm) cho trạm quan trắc không khí xung quanh và khí thải chủ 

động

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_005

7 Chuyên đề: Xây dựng bố cục và khung cấu trúc của dự thảo Thông 

tƣ quy định về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật cho trạm quan 

trắc môi trƣờng không khí tự động, cố định

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_006

8 Chuyên đề: Xây dựng các nội dung về yêu cầu cơ bản của dự thảo 

Thông tƣ (thông số, phƣơng pháp quan trắc, nhân lực vận hành, vận 

hành thử nghiệm, kiểm tra,...) cho trạm quan trắc không khí xung 

quanh và khí thải tự động, cố định

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_007

Xây dựng các quy định về tiêu chí 

kỹ thuật của Trạm quan trắc nƣớc và 

không khí tự động cố định

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng đơn giá thành lập bản đồ 

môi trƣờng theo định mức kinh tế - 

kỹ thuật đã ban hành

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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137 901/QĐ-TCMT 9 Chuyên đề: Xây dựng các nội dung về yêu cầu kỹ thuật của dự thảo 

Thông tƣ (phạm vi đo, nguyên lý hoặc phƣơng pháp đo, độ chính 

xác, sai số đo, độ lặp lại, nguồn điện, áp suất đo,...) cho trạm quan 

trắc không khí xung quanh và khí thải tự động, cố định

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_008

10 Chuyên đề: Xây dựng dự thảo Thông tƣ quy định về yêu cầu cơ bản 

và đặc tính kỹ thuật cho trạm quan trắc môi trƣờng không khí tự 

động, cố định

Chuyên đề giấy 12_10_18_CDG_009

11 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_18_THS_001

12 Chuyên đề: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin, tài liệu về hiện 

trạng công nghệ của Trạm quan trắc môi trƣờng không khí xung 

quanh và khí thải tự động, cố định của các nƣớc trên thế giới

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_001

13 Chuyên đề: Thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin, tài liệu về hiện 

trạng công nghệ của Trạm quan trắc môi trƣờng không khí xung 

quanh và khí thải tự động, cố định tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_002

14 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu có liên quan 

đến đặc tính kỹ thuật (hãng sản xuất, dải đo, độ nhạy,...) của hệ 

thống quan trắc thông số bụi PM10 cho trạm quan trắc không khí 

xung quanh và khí thải tự động, cố định của các nƣớc trên thế giới 

và tại Việt Nam và đề xuất nội dung đƣa vào dự thảo Thông tƣ

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_003

15 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu có liên quan 

đến đặc tính kỹ thuật (hãng sản xuất, dải đo, độ nhạy...) của hệ 

thống quan trắc thông số CO, O3, SO2, NOx cho Trạm quan trắc 

không khí xung quanh và khí thải tự động, cố định tại các nƣớc trên 

thế giới và tại Việt Nam và đề xuất nội dung đƣa vào dự thảo 

Thông tƣ

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_004

16 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu có liên quan 

đến các yêu cầu cơ bản (vị trí lắp đặt trạm, nhân lực, diện tích nhà 

Trạm) cho trạm quan trắc không khí xung quanh và khí thải chủ 

động

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_005

17 Chuyên đề: Xây dựng bố cục và khung cấu trúc của dự thảo Thông 

tƣ quy định về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật cho trạm quan 

trắc môi trƣờng không khí tự động, cố định

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_006

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng các quy định về tiêu chí 

kỹ thuật của Trạm quan trắc nƣớc và 

không khí tự động cố định
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137 901/QĐ-TCMT 18 Chuyên đề: Xây dựng các nội dung về yêu cầu cơ bản của dự thảo 

Thông tƣ (thông số, phƣơng pháp quan trắc, nhân lực vận hành, vận 

hành thử nghiệm, kiểm tra,...) cho trạm quan trắc không khí xung 

quanh và khí thải tự động, cố định

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_007

19 Chuyên đề: Xây dựng các nội dung về yêu cầu kỹ thuật của dự thảo 

Thông tƣ (phạm vi đo, nguyên lý hoặc phƣơng pháp đo, độ chính 

xác, sai số đo, độ lặp lại, nguồn điện, áp suất đo,...) cho trạm quan 

trắc không khí xung quanh và khí thải tự động, cố định

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_008

20 Chuyên đề: Xây dựng dự thảo Thông tƣ quy định về yêu cầu cơ bản 

và đặc tính kỹ thuật cho trạm quan trắc môi trƣờng không khí tự 

động, cố định

Chuyên đề số 12_10_18_CDS_009

21 Dự thảo thông tƣ quy định về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật 

cho trạm quan trắc môi trƣờng nƣớc tự động, liên tục

Tƣ liệu khác số 12_10_18_BKS_001

22 Dự thảo Thông tƣ quy định về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật 

cho trạm quan trắc môi trƣờng không khí tự động, liên tục

Tƣ liệu khác số 12_10_18_BKS_002

138 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

902/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 12_10_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_10_04_THS_001

3 Báo cáo tóm tắt Tƣ liệu khác giấy 12_10_04_BKG_001

4 Báo cáo tóm tắt Tƣ liệu khác số 12_10_04_BKS_001

139 906/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_10_13_THG_001

2 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu về các loại hình 

nguồn ô nhiễm cơ sở sản xuất kinh doanh

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_001

3 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về loại hình nguồn ô nhiễm 

làng nghề

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_002

4 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về loại hình nguồn ô nhiễm 

bãi rác

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_003

5 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về loại hình nguồn ô nhiễm 

khu công nghiệp

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_004

6 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về loại hình nguồn ô nhiễm 

cơ sở y tế

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_005

7 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu từ kết quả hậu thẩm 

định của các cơ sở có liên quan đến LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_006

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng các quy định về tiêu chí 

kỹ thuật của Trạm quan trắc nƣớc và 

không khí tự động cố định

Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân 

loại các nguồn ô nhiễm lƣu vực sông 

dựa trên kết quả hậu thẩm và quan 

trắc, thử nghiệm cho lƣu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng
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139 906/QĐ-TCMT 8 Tổng hợp, phân tích đánh giá nguồn thải lỏng tại các đơn vị quản lý 

nhà nƣớc và các cơ sở sản xuất thuộc LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_007

9 Xây dựng bố cục và khung cấu trúc dự thảo tiêu chí đánh giá, phân 

loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên kết quả hậu thẩm và quan trắc, áp 

dụng thử nghiệm trên lƣu vực Nhuệ Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_008

10 Xây dựng nguyên tắc, căn cứ xác định tiêu chí đánh giá, phân loại 

nguồn ô nhiễm LVS

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_009

11 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

mục đích sử dụng nƣớc

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_010

12 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

chất lƣợng nƣớc

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_011

13 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, Thông tƣ 04/2012/TT-BTNMT, 

thanh tra, kiểm tra, hậu thẩm định

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_012

14 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

loại hình sản xuất

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_013

15 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

quy mô

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_014

16 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

tổng lƣợng nƣớc thải của cơ sở sản xuất

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_015

17 Phân tích, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của tiêu chí phân loại 

nguồn ô nhiễm so với các kết quả nghiên cứu trƣớc đây

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_016

18 Đánh giá kết quả đạt đƣợc trong việc xây dựng dự thảo tiêu chí 

đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm dựa trên kết quả hậu thẩm và 

quan trắc, áp dụng thử nghiệm trên lƣu vực Nhuệ Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_017

19 Phân tích những hạn chế, bất cập khi áp dụng tiêu chí đánh giá, 

phân loại nguồn ô nhiễm dựa trên kết quả hậu thẩm và quan trắc, áp 

dụng thử nghiệm trên lƣu vực Nhuệ Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_018

20 Báo cáo kết quả áp dựng thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá, phân loại 

nguồn ô nhiễm trên lƣu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_019

21 Kết quả áp dụng thử nghiệm tiêu chí phân loại, đánh giá cho nguồn 

ô nhiễm trên LVS Nhuệ - Đáy

Tƣ liệu khác giấy 12_10_13_BKG_001

22 Dự thảo tiêu chí đánh giá, phân loại các nguồn ô nhiễm LVS dựa 

trên kết quả hậu thẩm và quan trắc

Tƣ liệu khác giấy 12_10_13_BKG_002

23 Tổng hợp phân tích và xử lý thông tin dữ liệu từ kết quả quan trắc 

môi trƣờng nƣớc mặt trên LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề giấy 12_10_13_CDG_020

24 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_10_13_THS_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân 

loại các nguồn ô nhiễm lƣu vực sông 

dựa trên kết quả hậu thẩm và quan 

trắc, thử nghiệm cho lƣu vực sông 

Nhuệ - Đáy
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139 906/QĐ-TCMT 25 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu về các loại hình 

nguồn ô nhiễm cơ sở sản xuất kinh doanh

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_001

26 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về loại hình nguồn ô nhiễm 

làng nghề

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_002

27 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về loại hình nguồn ô nhiễm 

bãi rác

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_003

28 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về loại hình nguồn ô nhiễm 

khu công nghiệp

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_004

29 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về loại hình nguồn ô nhiễm 

cơ sở y tế

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_005

30 Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu từ kết quả hậu thẩm 

định của các cơ sở có liên quan đến LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_006

31 Tổng hợp, phân tích đánh giá nguồn thải lỏng tại các đơn vị quản lý 

nhà nƣớc và các cơ sở sản xuất thuộc LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_007

32 Xây dựng bố cục và khung cấu trúc dự thảo tiêu chí đánh giá, phân 

loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên kết quả hậu thẩm và quan trắc, áp 

dụng thử nghiệm trên lƣu vực Nhuệ Đáy

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_008

33 Xây dựng nguyên tắc, căn cứ xác định tiêu chí đánh giá, phân loại 

nguồn ô nhiễm LVS

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_009

34 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

mục đích sử dụng nƣớc

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_010

35 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

chất lƣợng nƣớc

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_011

36 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, Thông tƣ 04/2012/TT-BTNMT, 

thanh tra, kiểm tra, hậu thẩm định

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_012

37 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

loại hình sản xuất

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_013

38 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

quy mô

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_014

39 Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm LVS dựa trên 

tổng lƣợng nƣớc thải của cơ sở sản xuất

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_015

40 Phân tích, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của tiêu chí phân loại 

nguồn ô nhiễm so với các kết quả nghiên cứu trƣớc đây

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_016

41 Đánh giá kết quả đạt đƣợc trong việc xây dựng dự thảo tiêu chí 

đánh giá, phân loại nguồn ô nhiễm dựa trên kết quả hậu thẩm và 

quan trắc, áp dụng thử nghiệm trên lƣu vực Nhuệ Đáy

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_017

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân 

loại các nguồn ô nhiễm lƣu vực sông 

dựa trên kết quả hậu thẩm và quan 

trắc, thử nghiệm cho lƣu vực sông 

Nhuệ - Đáy
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139 906/QĐ-TCMT 42 Phân tích những hạn chế, bất cập khi áp dụng tiêu chí đánh giá, 

phân loại nguồn ô nhiễm dựa trên kết quả hậu thẩm và quan trắc, áp 

dụng thử nghiệm trên lƣu vực Nhuệ Đáy

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_018

43 Báo cáo kết quả áp dựng thử nghiệm bộ tiêu chí đánh giá, phân loại 

nguồn ô nhiễm trên lƣu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_019

44 Kết quả áp dụng thử nghiệm tiêu chí phân loại, đánh giá cho nguồn 

ô nhiễm trên LVS Nhuệ - Đáy

Tƣ liệu khác số 12_10_13_BKS_001

45 Dự thảo tiêu chí đánh giá, phân loại các nguồn ô nhiễm LVS dựa 

trên kết quả hậu thẩm và quan trắc

Tƣ liệu khác số 12_10_13_BKS_002

46 Tổng hợp phân tích và xử lý thông tin dữ liệu từ kết quả quan trắc 

môi trƣờng nƣớc mặt trên LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề số 12_10_13_CDS_020

140 187/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp 2011-2012 Tổng hợp giấy 12_13_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp 2011-2012 Tổng hợp số 12_13_02_THS_001

3 Tổng hợp, đánh giá thông tin, dữ liệu hiện có liên quan đến cung 

cấp thông tin, dữ liệu về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_001

4 Tổng hợp, đánh giá thông tin, dữ liệu hiện có liên quan đến trao đổi 

thông tin, dữ liệu về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_002

5 Phân tích, đề xuất các loại thông tin, dữ liệu môi trƣờng cần cung 

cấp

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_003

6 Phân tích, đề xuất các loại thông tin, dữ liệu môi trƣờng cần trao đổi Chuyên đề số 12_13_02_CDS_004

7 Phân tích, đề xuất hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu môi trƣờng Chuyên đề số 12_13_02_CDS_005

8 Phân tích, đề xuất hình thức trao đổi thông tin, dữ liệu môi trƣờng Chuyên đề số 12_13_02_CDS_006

9 Phân tích, tổng hợp, xây dựng trình tự cung cấp thông tin, dữ liệu 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_007

10 Phân tích, tổng hợp, xây dựng trình tự trao đổi thông tin, dữ liệu 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_008

11 Phân tích, đề xuất vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các đối tƣợng 

cung cấp thông tin, dữ liệu môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_009

12 Phân tích, đề xuất vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các đối tƣợng 

trao đổi thông tin, dữ liệu môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_010

13 Phân tích, đề xuất vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các đối tƣợng 

tiếp nhận thông tin, dữ liệu môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_011

Trung tâm 

Thông tin và 

Khảo sát, đánh giá, xây dựng Thông 

tƣ quy định việc cung cấp, trao đổi 

thông tin, dữ liệu về môi trƣờng

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trƣờng

Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân 

loại các nguồn ô nhiễm lƣu vực sông 

dựa trên kết quả hậu thẩm và quan 

trắc, thử nghiệm cho lƣu vực sông 

Nhuệ - Đáy
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140 187/QĐ-TCMT 14 Phân tích, tổng hợp, xây dựng các nội dung khác về cung cấp, trao 

đổi thông tin, dữ liệu môi trƣờng (thời hạn, định dạng dữ liệu, 

trƣờng hợp đặc biệt,...)

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_012

15 Kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến 

việc xây dựng nội dung thông tƣ

Chuyên đề số 12_13_02_CDS_013

16 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Chuyên đề số 12_13_02_CDS_014

17 Báo cáo tổng kết năm 2011 Chuyên đề số 12_13_02_CDS_015

18 Du thao 3_ Thong tu v2 Tƣ liệu khác giấy 12_13_02_BKG_001

19 Du thao 3_ Thong tu v2 Tƣ liệu khác số 12_13_02_BKS_001

141 591/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_13_01_THG_001

2 Báo cáo tình hình thông tin tƣ liệu môi trƣờng đƣợc cập nhật năm 

2012

Chuyên đề giấy 12_13_01_CDG_001

3 Tài liệu báo cáo phần mền phục vụ công tác quản lý tƣ liệu môi 

trƣờng

Chuyên đề giấy 12_13_01_CDG_002

4 Danh mục thu nhận sản phẩm năm 2012 Chuyên đề giấy 12_13_01_CDG_003

5 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_13_01_THS_001

6 Báo cáo tình hình thông tin tƣ liệu môi trƣờng đƣợc cập nhật năm 

2012

Chuyên đề số 12_13_01_CDS_001

7 Tài liệu báo cáo phần mền phục vụ công tác quản lý tƣ liệu môi 

trƣờng

Chuyên đề số 12_13_01_CDS_002

8 Danh mục thu nhận sản phẩm năm 2012 Chuyên đề số 12_13_01_CDS_003

9 Phần mềm phục vụ công tác quản lý tƣ liệu môi trƣờng:  Chƣơng 

trình quản lý tƣ liệu môi trƣờng (file chay: *.exe); Mã nguồn 

chƣơng trình

Phần mềm số 12_13_01_PMS_001

142 801/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_13_03_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_13_03_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Thu thập, xử lý, biên soạn thông tin giới thiệu 

về các thông tin dữ liệu không gian môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_03_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả cập nhật cơ sở dữ liệu thuộc 

dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trƣờng quốc gia" lên website 

thông tin dữ liệu không gian môi trƣờng năm 2012

Chuyên đề số 12_13_03_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Thuyết minh mô hình dữ liệu CSDL: Các đối 

tƣợng thuộc nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề số 12_13_03_CDS_003

6 CSDL bản đồ nền địa lý môi trƣờng đƣợc chuẩn hóa, tích hợp trên 

website thông tin dữ liệu không gian môi trƣờng của Tổng cục Môi 

trƣờng

Cơ sở dữ liệu 12_13_03_CSS_001

Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

Khảo sát, đánh giá, xây dựng Thông 

tƣ quy định việc cung cấp, trao đổi 

thông tin, dữ liệu về môi trƣờng

Công tác lƣu trữ, quản lý tƣ liệu môi 

trƣờng

Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

Cập nhật thông tin cho website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trƣờng
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143 802/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_13_05_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_13_05_THS_001

3 Báo cáo xác định các loại thông tin cần thiết mà công nghệ viễn 

thám và GIS có thể cung cấp phục vụ công tác giám sát, bảo vệ môi 

trƣờng khu vực dự án khai thác bô xít tại tỉnh Đắk Nông và Lâm 

Đồng

Chuyên đề số 12_13_05_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu và xây dựng danh mục các lớp 

thông tin cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trƣờng phục vụ công tác 

giám sát bảo vệ môi trƣờng khu vực dự án khai thác Bô xít tại tỉnh 

Đắk Nông, Lâm Đồng

Chuyên đề số 12_13_05_CDS_002

5 Báo cáo thuyết minh: Biến động mạng lƣới thủy văn khu vực khai 

thác bô xít Tân Rai

Chuyên đề số 12_13_05_CDS_003

6 Báo cáo thuyết minh: Biến động mạng lƣới thủy văn khu vực khai 

thác Bô xít Nhân Cơ

Chuyên đề số 12_13_05_CDS_004

7 Báo cáo thuyết minh: Biến động lớp phủ thực vật rừng khu vực khai 

thác Bô xít Tân Rai

Chuyên đề số 12_13_05_CDS_005

8 Báo cáo thuyết minh: Biến động lớp phủ thực vật rừng khu vực khai 

thác Bô xít Nhân Cơ

Chuyên đề số 12_13_05_CDS_006

9 Bản đồ nền tỷ lệ 1/25000 khu vực Tân Rai Bản đồ số 12_13_05_BDS_001

10 Bản đồ nền tỷ lệ 1/25000 khu vực Nhân Cơ Bản đồ số 12_13_05_BDS_002

11 Bản đồ nền hiện trạng lớp phủ thực vật và mạng lƣới thủy văn khu 

vực khai thác bô xít Tân Rai tỷ lệ 1/25000 năm 2009, 2011

Bản đồ số 12_13_05_BDS_003

12 Bản đồ nền hiện trạng lớp phủ thực vật và mạng lƣới thủy văn khu 

vực khai thác bô xít Nhân Cơ tỷ lệ 1/25000 năm 2009, 2011

Bản đồ số 12_13_05_BDS_004

13 Bản đồ biến động lớp phủ thực vật và mạng lƣới thủy văn tỷ lệ 

1/25000 thời kỳ 2009-2011 khu vực khai thác bô xít Tân Rai

Bản đồ số 12_13_05_BDS_005

14 Bản đồ biến động lớp phủ thực vật và mạng lƣới thủy văn tỷ lệ 

1/25000 thời kỳ 2009-2011 khu vực khai thác bô xít Nhân Cơ

Bản đồ số 12_13_05_BDS_006

15 Bình đồ ảnh vệ tinh Bản đồ số 12_13_05_BDS_007

144 803/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2012 Tổng hợp giấy 12_13_04_THG_001

2 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2012 Tổng hợp số 12_13_04_THS_001

3 Xác định các loại thông tin cần thiết mà công nghệ viễn thám và 

GIS có thể cung cấp đƣợc phục vụ công tác giám sát bảo vệ môi 

trƣờng dự án thủy điện Lai Châu và Sơn La

Chuyên đề số 12_13_04_CDS_001

4 Danh mục các lớp thông tin cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trƣờng 

phục vụ công tác giám sát bảo vệ môi trƣờng khu vực dự án thủy 

điện Sơn La, Lai Châu

Chuyên đề số 12_13_04_CDS_002

Xây dựng Hệ thống giám sát bảo vệ 

môi trƣờng thủy điện Sơn La, Lai 

Châu bằng công nghệ viễn thám và 

GIS

Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

Xây dựng hệ thống giám sát tình 

hình bảo vệ môi trƣờng của dự án 

khai thác Bô xít ở các tỉnh Đắk 

Nông, Lâm Đồng trên cơ sở ứng 

dụng viễn thám và GIS

Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng
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144 803/QĐ-TCMT 5 Bình đồ ảnh vệ tinh số Landsat tỷ lệ 1: 100 000 năm 2000, 2007 Bản đồ số 12_13_04_BDS_001

6 Bản đồ nền địa lý khu vực thủy điện Sơn La, Lai Châu tỷ lệ 1: 100 

000

Bản đồ số 12_13_04_BDS_002

7 Bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng khu vực thủy điện Sơn La, Lai Châu 

tỷ lệ 1: 100 000 năm 2000

Bản đồ số 12_13_04_BDS_003

8 Bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng khu vực thủy điện Sơn La, Lai Châu 

tỷ lệ 1: 100 000 năm 2007

Bản đồ số 12_13_04_BDS_004

145 1022/QĐ-

BTNMT

1 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp giấy 12_23_01_THG_001

2 Điều kiện KT-XH 3 tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang Chuyên đề giấy 12_23_01_CDG_001

3 Hiện trạng tài nguyên địa chất khoáng sản vùng đất ngập nƣớc 

Đồng Tháp Mƣời: Tình hình hoạt động khoáng sản

Chuyên đề giấy 12_23_01_CDG_002

4 Hiện trạng môi trƣờng sinh thái vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp 

Mƣời

Chuyên đề giấy 12_23_01_CDG_003

5 Báo cáo tình hình quản lý bảo tồn và phát triển bền vững hai khu 

bảo tồn đất ngập nƣớc: vƣờn quốc gia Tràm Chim và khu bảo tồn 

đất ngập nƣớc Láng Sen

Chuyên đề giấy 12_23_01_CDG_004

6 Báo cáo đề xuất định hƣớng Chuyên đề giấy 12_23_01_CDG_005

7 Hiện trạng tài nguyên nƣớc vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp Mƣời Chuyên đề giấy 12_23_01_CDG_006

8 Báo cáo chuyên đề: Tình hình địa tầng địa chất thủy văn và thành 

phần thạch học chủ yếu và địa mạo của vùng Đồng Tháp Mƣời

Chuyên đề giấy 12_23_01_CDG_007

9 Báo cáo chuyên đề: Hiện trạng bảo vệ môi trƣờng sinh thái Đồng 

Tháp Mƣời

Chuyên đề giấy 12_23_01_CDG_008

10 Hồ sơ nghiệm thu Tƣ liệu khác giấy 12_23_01_BKG_001

11 Bản đồ phạm vi các đơn vị hành chính thuộc vùng ĐNN Đồng tháp 

mƣời tỷ lệ 1/50.000

Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_001

12 Bản đồ giao thông đƣờng bộ và đƣờng thủy tỷ lệ 1/50.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_002

13 Bản đồ phân bố dân cƣ tỷ lệ 1/50.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_003

14 Bản đồ thảm thực vật hiện đại tỷ lệ 1/50.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_004

15 Bản đồ về nguồn lao động,dân tộc tỷ lệ 1/100.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_005

16 Bản đồ kinh tế nông nghiệp tỷ lệ 1/100.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_006

17 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/100.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_007

18 Bản đồ thổ nhƣỡng tỷ lệ 1/100.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_008

19 Bản đồquy hoạch sử dụng đất của vùng tỷ lệ 1/100.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_009

20 Bản đồ các nhóm kiểu rừng tỷ lệ 1/100.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_010

Khảo sát đo đạc, thành lập các loại 

bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý, bảo tồn và phát triển 

bền vững vùng đất ngập nƣớc Đồng 

Tháp Mƣời

Trung tâm 

Tin học trắc 

địa  và Bản 

đồ - Viện 

Khoa học 

Trung tâm 

Thông tin và 

Tƣ liệu môi 

trƣờng

Xây dựng Hệ thống giám sát bảo vệ 

môi trƣờng thủy điện Sơn La, Lai 

Châu bằng công nghệ viễn thám và 

GIS
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21 Bản đồ khí hậu tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_011

22 Bản đồ dòng chảy toàn phần,dòng chảy mặt tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_012

23 Bản đồ dòng chảy mùa lũ,dòng chảy mùa cạn,phân kiểu chế độ 

nƣớc tỷ lệ 1/200.000

Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_013

24 Bản đồ lƣợng bốc hơi, lƣợng trữ ẩm lãnh thổ tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_014

25 Bản đồ tài nguyên nƣớc tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_015

26 Bản đồ các loài động, thực vật bị đe dọa điển hình tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_016

27 Bản đồ các loài chim tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_017

28 Bản đồ cá nƣớc ngọt tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_018

29 Bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_019

30 Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_020

31 Bản đồ địa mạo tỷ lệ 1/200.000 Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_021

32 Bản đồ đặc điểm thủy văn vùng Đồng Tháp Bản đồ giấy 12_23_01_BDG_022

33 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ địa mạo khu vực Đồng Tháp 

Mƣời tỷ lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_001

34 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề đặc điểm thủy văn 

khu vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/50.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_002

35 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề địa chất thủy văn 

khu vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_003

36 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề mạng lƣới thủy 

văn khu vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/50.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_004

37 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề địa chất khoáng 

sản khu vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_005

38 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề phân bố dân cƣ 

khu vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/50.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_006

39 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề quy hoạch sử dụng 

đất tỷ lệ 1/100.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_007

40 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề các nhóm kiểu 

rừng khu vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/100.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_008

41 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề hiện trạng sử dụng 

đất khu vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/100.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_009

42 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề kinh tế nông 

nghiệp vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/100.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_010

43 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề cá nƣớc ngọt khu 

vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_011
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44 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề giao thông đƣờng 

bộ và đƣờng thủy vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 

1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_012

45 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề nguồn lao động 

dân tộc vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/100.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_013

46 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề thảm thực vật hiện 

tại tỷ lệ 1/50.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_014

47 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề các loài chim tỷ lệ 

1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_015

48 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề dòng chảy toàn 

phần, dòng chảy mặt tỷ lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_016

49 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ phạm vi các đơn vị hành 

chính thuộc vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/100.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_017

50 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề dòng chảy mùa lũ, 

dòng chảy mùa cạn, phân kiểu chế độ nƣớc tỷ lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_018

51 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề tài nguyên nƣớc tỷ 

lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_019

52 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề lƣợng bốc hơi, 

lƣợng trữ ẩm khu vực Đồng Tháp Mƣời tỷ lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_020

53 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề các loài động, thực 

vật bị đe dọa điển hình tỷ lệ 1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_021

54 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề khí hậu tỷ lệ 

1/200.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_022

55 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ chuyên đề thổ nhƣỡng tỷ lệ 

1/100.000

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_023

56 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp số 12_23_01_THS_001

57 Điều kiện KT-XH 3 tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang Chuyên đề số 12_23_01_CDS_001

58 Hiện trạng tài nguyên địa chất khoáng sản vùng đất ngập nƣớc 

Đồng Tháp Mƣời: Tình hình hoạt động khoáng sản

Chuyên đề số 12_23_01_CDS_002

59 Hiện trạng môi trƣờng sinh thái vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp 

Mƣời

Chuyên đề số 12_23_01_CDS_003

60 Báo cáo tình hình quản lý bảo tồn và phát triển bền vững hai khu 

bảo tồn đất ngập nƣớc: vƣờn quốc gia Tràm Chim và khu bảo tồn 

đất ngập nƣớc Láng Sen

Chuyên đề số 12_23_01_CDS_004
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61 Báo cáo đề xuất định hƣớng Chuyên đề số 12_23_01_CDS_005

62 Hiện trạng tài nguyên nƣớc vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp Mƣời Chuyên đề số 12_23_01_CDS_006

63 Báo cáo chuyên đề: Tình hình địa tầng địa chất thủy văn và thành 

phần thạch học chủ yếu và địa mạo của vùng Đồng Tháp Mƣời

Chuyên đề số 12_23_01_CDS_007

64 Báo cáo chuyên đề: Hiện trạng bảo vệ môi trƣờng sinh thái Đồng 

Tháp Mƣời

Chuyên đề số 12_23_01_CDS_008

65 Báo cáo đề xuất theo tiêu chí khu bảo tồn đất ngập nƣớc và hình 

thức khu Ramsar

Chuyên đề số 12_23_01_CDS_009

66 Báo cáo phân tích xử lý số liệu điều tra, khảo sát, thu thập thông tin 

vùng đất ngập nƣớc Đồng Tháp Mƣời

Tƣ liệu khác số 12_23_01_BKS_024

67 Ảnh 280 mảnh bản đồ phân loại đất ngập nƣớc vùng Đồng Tháp 

Mƣời tỷ lệ 1/5.000

Bản đồ số 12_23_01_BDS_001

68 Sản phẩm điều vẽ 280 mảnh bản đồ phân loại đất ngập nƣớc vùng 

Đồng Tháp Mƣời (2 chu kỳ) (định dạng mdb)

Bản đồ số 12_23_01_BDS_002

69 Ảnh 23 loại bản đồ chuyên đề (định dạng pdf) Bản đồ số 12_23_01_BDS_003

70 Sản phẩm số 23 loại bản đồ chuyên đề (định dạng mxd và mdb) Bản đồ số 12_23_01_BDS_004

71 Sản phẩm số 280 mảnh bản đồ phân loại đất ngập nƣớc vùng Đồng 

Tháp Mƣời tỷ lệ 1/5000 (định dạng mxd và mdb)

Bản đồ số 12_23_01_BDS_005

146 Trung tâm 

Tƣ vấn và 

Công nghệ 

môi trƣờng

020/QĐ-TCMT 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 bãi lọc ngầm trồng cây

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_11_01_THG_001

147 Trung tâm 

Tƣ vấn và 

Công nghệ 

môi trƣờng

059/QĐ-TCMT Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề 

xuất kế hoạch xây dựng mạng lƣới 

các trạm trung chuyển chất thải nguy 

hại cho Vùng Đồng Bằng Sông Cửu 

Long đến năm 2020

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_11_02_THG_001

148 Trung tâm 

Tƣ vấn và 

Công nghệ 

môi trƣờng

060/QĐ-TCMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trƣờng sông Nhuệ-Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cƣ theo phƣơng 

pháp ủ khô kị khí

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_11_03_THG_001
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149 Trung tâm 

Tƣ vấn và 

Công nghệ 

môi trƣờng

061/QĐ-TCMT 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 bãi lọc ngầm trồng cây

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_11_04_THG_001

150 Trung tâm 

Tƣ vấn và 

Công nghệ 

môi trƣờng

062/QĐ-TCMT Điều tra, ĐG qui mô, mức độ AH 

của các yếu tố MT có nguy cơ cao 

đối với sức khỏe cộng đồng DC và 

xây dựng KH tổng thể triển khai các 

giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu 

số dân chịu rủi ro tại các điểm 

ONMT nghiêm trọng và các vùng 

đặc thù.

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_11_05_THG_001

151 Trung tâm 

Tƣ vấn và 

Công nghệ 

môi trƣờng

063/QĐ-TCMT Đánh giá mức độ phát thải khí Mê 

tan và các khí nhà kính khác từ bài 

chôn lấp rác thải và các công trình 

môi trƣờng ở nƣớc ta; đề xuất các 

giải pháp kiểm soát hiệu quả các khí 

nhà kính từ các bãi chôn lấp rác thải 

và các công trình môi trƣờng

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_11_06_THG_001

152 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

021/QĐ-TCMT Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp 

tài nguyên và môi trƣờng hồ chứa 

Sơn La phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_09_THG_001

153 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

055/QĐ-TCMT Tập huấn triển khai Quyết định số 

38/2011/QĐ-TTg và Thông tƣ về 

tiêu chí phân loại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng cần 

phải xử lý

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_10_THG_001

154 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

064/QĐ-TCMT Hoạt động của Ban chỉ đạo liên 

ngành 64 và Văn phòng 64 và Hoạt 

động điều phối triển khai Nghị quyết 

số 41-NQ/TW và Quyết định số 

34/2005/QĐ-TTg

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_11_THG_001
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155 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

065/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát liên ngành theo 

Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 

Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_12_THG_001

156 1364/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_02_THG_001

2 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến các thông tin, hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng  cục môi 

trƣờng

Chuyên đề giấy 12_01_02_CDG_001

3 Danh sách 53 tin đăng trên cổng thông tin điện tử Tổng cục môi 

trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_01_02_BKG_001

4 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_01_02_THS_001

5 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến các thông tin, hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng  cục môi 

trƣờng

Chuyên đề số 12_01_02_CDS_001

6 Danh sách 53 tin đăng trên cổng thông tin điện tử Tổng cục môi 

trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_01_02_BKS_001

157 1772/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp giấy 12_01_05_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp số 12_01_05_THS_001

3 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo nhóm dịch vụ phát triển, chuyển giao công 

nghệ sản xuất thân thiện với môi trƣờng, công nghệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_001

4 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo nhóm dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_002

5 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo các nhóm dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái 

chế,

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_003

6 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo các nhóm dịch vụ dịch vụ kiểm toán môi 

trƣờng)

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_004

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 

về hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ 

công tác biên tập thông tin bằng các 

thứ tiếng trên Cổng thông tin của 

TCMT phục vụ công tác quản lý, 

điều hành

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng, hoàn thiện khung chính 

sách, pháp luật về phát triển dịch vụ 

môi trƣờng ở Việt Nam

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

200 



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

157 1772/QĐ-TCMT 7 Phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan 

đến phát triển dịch vụ môi trƣờng: Chính sách hỗ trợ về khoa học 

công nghệ

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_005

8 Tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Khung chính sách, pháp luật phát 

triển dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến 

năm 2020

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan 

đến phát triển dịch vụ môi trƣờng: Chính sách hỗ trợ về tài chính

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_007

10 Xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Khung chính sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi 

trƣờng ở Việt Nam đến năm 2015, giai đoạn 2015- 2020

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_008

11 Xây dựng kế hoạch và phân công tổ chức thực hiện Khung chính 

sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan 

đến phát triển dịch vụ môi trƣờng: Chính sách hỗ trợ về đất đai

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_010

13 Tổng hợp, đánh giá, phân tích kinh nghiệm về chính sách, pháp luật 

phát triển dịch vụ môi trƣờng của Cộng hòa Liên bang Đức và rút ra 

những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_011

14 Tổng hợp, đánh giá, phân tích kinh nghiệm về chính sách, pháp luật 

phát triển dịch vụ môi trƣờng của Thụy Điển và rút ra những bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_012

15 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ môi 

trƣờng ở vùng Trung du miền núi phía Bắc

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_013

16 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ môi 

trƣờng ở vùng Tây Nguyên

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_014

17 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ môi 

trƣờng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_015

18 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ môi 

trƣờng ở Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_016

19 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ môi 

trƣờng ở Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_017

20 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ môi 

trƣờng ở Vùng Đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_018

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng, hoàn thiện khung chính 

sách, pháp luật về phát triển dịch vụ 

môi trƣờng ở Việt Nam
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157 1772/QĐ-TCMT 21 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dịch vụ môi 

trƣờng ở vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_019

22 Phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan 

đến phát triển dịch vụ môi trƣờng (Chính sách về khuyến khích đầu 

tƣ trong nƣớc và đầu tƣ nƣớc ngoài)

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_020

23 Phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan 

đến phát triển dịch vụ môi trƣờng (Chính sách về bồi dƣỡng, đào 

tạo nguồn nhân lực)

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_021

24 Tổng hợp, đánh giá, phân tích kinh nghiệm về chính sách, pháp luật 

phát triển dịch vụ môi trƣờng của Singapore

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_022

25 Tổng hợp, đánh giá, phân tích kinh nghiệm về chính sách, pháp luật 

phát triển dịch vụ môi trƣờng của Hàn Quốc

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_023

26 Tổng hợp, đánh giá, phân tích kinh nghiệm về chính sách, pháp luật 

phát triển dịch vụ môi trƣờng của Nhật Bản

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_024

27 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho từng loại hình dịch vụ môi 

trƣờng (dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải)

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_025

28 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho từng loại hình dịch vụ môi 

trƣờng (dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trƣờng)

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_026

29 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho từng loại hình dịch vụ môi 

trƣờng (dịch vụ phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất  thân 

thiện với môi trƣờng, công nghệ môi trƣờng)

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_027

30 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho từng loại hình dịch vụ môi 

trƣờng (dịch vụ kiểm toán môi trƣờng)

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_028

31 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo nhóm dịch vụ môi trƣờng: Dịch vụ thiết kế, 

chế tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_029

32 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo nhóm dịch vụ môi trƣờng: Dịch vụ tƣ vấn, đào 

tạo, cung cấp thông tin về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_030

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng, hoàn thiện khung chính 

sách, pháp luật về phát triển dịch vụ 

môi trƣờng ở Việt Nam
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157 1772/QĐ-TCMT 33 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo nhóm dịch vụ môi trƣờng: Dịch vụ quan trắc, 

phân tích môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_031

34 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo nhóm dịch vụ môi trƣờng: Dịch vụ giám định 

về môi trƣờng đối với máy móc, thiết bị, công nghệ, giám định thiệt 

hại về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_032

35 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành khung chƣơng trình đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, công nhân theo nhóm dịch vụ môi trƣờng: Dịch vụ thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến 

lƣợc, cam kết bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_033

36 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng và ban hành để hỗ trợ hình thành và vận 

hành thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền 

kinh tế thị trƣờng và các quy định của WTO đối với loại dịch vụ 

môi trƣờng sau: Dịch vụ thiết kế, chế tạo, xây dựng hệ thống xử lý 

chất thải

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_034

37 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng và ban hành để hỗ trợ hình thành và vận 

hành thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền 

kinh tế thị trƣờng và các quy định của WTO đối với loại dịch vụ 

môi trƣờng sau: Dịch vụ tƣ vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi 

trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_035

38 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng và ban hành để hỗ trợ hình thành và vận 

hành thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền 

kinh tế thị trƣờng và các quy định của WTO đối với loại dịch vụ 

môi trƣờng sau: Dịch vụ giám định về môi trƣờng đối với máy móc, 

thiết bị, công nghệ, giám định thiệt hại về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_036

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng, hoàn thiện khung chính 

sách, pháp luật về phát triển dịch vụ 

môi trƣờng ở Việt Nam
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157 1772/QĐ-TCMT 39 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng và ban hành để hỗ trợ hình thành và vận 

hành thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền 

kinh tế thị trƣờng và các quy định của WTO đối với loại dịch vụ 

môi trƣờng sau: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_037

40 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng và ban hành để hỗ trợ hình thành và vận 

hành thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền 

kinh tế thị trƣờng và các quy định của WTO đối với loại dịch vụ 

môi trƣờng sau: Dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, cam kết bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_038

41 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản pháp luật hỗ 

trợ đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

chuyên môn, công nhân đỗi với 9 loại dịch vụ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_039

42 Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng khung chính 

sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_040

43 Phân tích, đánh giá bối cảnh trong nƣớc và quốc tế có ảnh hƣởng 

đến công tác bảo vệ môi trƣờng ở nƣớc ta, giai đoạn đến năm 2015

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_041

44 Phân tích, đánh giá bối cảnh trong nƣớc và quốc tế có ảnh hƣởng 

đến công tác bảo vệ môi trƣờng ở nƣớc ta, giai đoạn từ năm 2015 - 

2020

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_042

45 Xây dựng đề cƣơng khung chính sách, pháp luật phát triển dịch vụ 

môi trƣờng ở Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_043

46 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho loại hình dịch vụ tƣ vấn, đào 

tạo, cung cấp thông tin về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_044

47 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho loại hình dịch vụ quan trắc, 

phân tích môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_045

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng, hoàn thiện khung chính 

sách, pháp luật về phát triển dịch vụ 

môi trƣờng ở Việt Nam
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157 1772/QĐ-TCMT 48 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho loại hình dịch vụ giám định về 

môi trƣờng đối với máy móc, thiết bị công nghệ, giám định thiệt hại 

về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_046

49 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho loại hình dịch vụ thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng, báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc,  

cam kết bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_047

50 Đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành các quy trình kỹ thuật, định 

mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho loại hình dịch vụ thiết kế, chế 

tạo, xây dựng hệ thống  xử lý chất thải

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_048

51 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng ban hành để hỗ trợ hình thành và vận hành 

thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền kinh tế 

thị trƣờng và các quy định của WTO đối với dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, tái chế, xử lý chất thải

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_049

52 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng ban hành để hỗ trợ hình thành và vận hành 

thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền kinh tế 

thị trƣờng và các quy định của WTO đối với dịch vụ khắc phục và 

cải tạo môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_050

53 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng ban hành để hỗ trợ hình thành và vận hành 

thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền kinh tế 

thị trƣờng và các quy định của WTO đối với dịch vụ kiểm toán môi 

trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_051

54 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng ban hành để hỗ trợ hình thành và vận hành 

thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền kinh tế 

thị trƣờng và các quy định của WTO đối với dịch vụ phát triển, 

chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trƣờng, công 

nghệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_052

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng, hoàn thiện khung chính 

sách, pháp luật về phát triển dịch vụ 

môi trƣờng ở Việt Nam
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157 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

1772/QĐ-TCMT Xây dựng, hoàn thiện khung chính 

sách, pháp luật về phát triển dịch vụ 

môi trƣờng ở Việt Nam

55 Phân tích, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật cần xây dựng ban hành để hỗ trợ hình thành và vận hành 

thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam phù hợp với nền kinh tế 

thị trƣờng và các quy định của WTO đối với dịch vụ mà doanh 

nghiệp tƣ nhân ít có khả năng đầu tƣ nhƣ xử lý nƣớc thải tập trung

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_053

56 Phân tích, đánh giá và đề xuất cơ chế, chính sách phát triển một số 

doanh nghiệp nhà nƣớc về dịch vụ môi trƣờng đối với một số loại 

hình đặc thù mà tƣ nhân ít có khả năng đầu tƣ nhƣ xử lý nƣớc thải 

tập trung

Chuyên đề số 12_01_05_CDS_054

158 544/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp giấy 12_01_08_THG_001

2 Báo cáo tiến độ Tƣ liệu khác giấy 12_01_08_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp số 12_01_08_THS_001

4 Kinh tế xanh - Động lực phát triển bền vững Video 12_01_08_VDS_001

5 Chung tay làm cho thế giới sạch hơn Video 12_01_08_VDS_002

6 Đề án bảo vệ môi trƣờng lƣu vực sông Nhuệ - Đáy còn chậm Video 12_01_08_VDS_003

7 Chất lƣợng môi trƣờng sông Cầu chƣa đƣợc cải thiện rõ rệt Video 12_01_08_VDS_004

8 Rừng ngập mặn ven biển môi trƣờng quan tâm xuyên biên giới Video 12_01_08_VDS_005

9 Ô nhiễm làng nghề vẫn khó giải Video 12_01_08_VDS_006

10 Nan giải rác sinh hoạt nông thôn Video 12_01_08_VDS_007

11 Chất thải rắn đô thị thiếu giải pháp hiệu quả Video 12_01_08_VDS_008

12 Ngành khai thác khoáng sản đang xâm hại môi trƣờng nghiêm trọng Video 12_01_08_VDS_009

13 Ngành gạch nung hƣớng tới sản xuất sạch hơn Video 12_01_08_VDS_010

159 712/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_03_THG_001

2 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 giấy 12_01_03_CDG_001

3 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

hiện trạng môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_002

4 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 thế 

giới

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_003

5 Tổng hợp, thu thập và xử lý  thông tin,số liệu hàng ngày liên quan 

đến công tác Quan trắc môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_004

Tuyên truyền cho mục tiêu phát 

triển bền vững trên các ấn phẩm của 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Cập nhật thông tin môi trƣờng và 

đƣa lên Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục Môi trƣờng

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng
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159 712/QĐ-TCMT 6 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_005

7 Tổng hợp, thu thập và xử lý  thông tin, số liệu liên quan đến công 

tác kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng không khí, nƣớc...”

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_006

8 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến công tác Quản lý chất thải và cải thiện môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_007

9 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến công tác thanh tra môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_008

10 Tổng hợp, thu thập và xử lý  thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến sức khỏe môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_009

11 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 giấy 12_01_03_CDG_010

12 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 giấy 12_01_03_CDG_011

13 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến biến đổi khí hậu

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_012

14 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến công tác bảo vệ môi trƣờng tại Thủ đô Hà Nội

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_013

15 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 giấy 12_01_03_CDG_014

16 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến khoa học công nghệ môi trƣờng

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_015

17 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 

nguồn báo, tạp chí, báo điện tử, TTXVN, các trang thông tin điện tử 

của các bộ, ngành liên quan

Chuyên đề giấy 12_01_03_CDG_016

18 Danh sách các tin đăng trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi 

trƣờng

Tƣ liệu khác giấy 12_01_03_BKG_001

19 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_01_03_THS_001

20 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 12_01_03_CDS_001

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Cập nhật thông tin môi trƣờng và 

đƣa lên Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục Môi trƣờng
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159 712/QĐ-TCMT 21 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

hiện trạng môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_002

22 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 thế 

giới

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_003

23 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 12_01_03_CDS_004

24 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_005

25 Tổng hợp, thu thập và xử lý  thông tin, số liệu liên quan đến công 

tác kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng không khí, nƣớc...”

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_006

26 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 12_01_03_CDS_007

27 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến công tác Quản lý chất thải và cải thiện môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_008

28 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hang ngày liên quan 

đến công tác thanh tra môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_009

29 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 12_01_03_CDS_010

30 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến biến đổi khí hậu

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_011

31 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến công tác bảo vệ môi trƣờng tại Thủ đô Hà Nội

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_012

32 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 12_01_03_CDS_013

33 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 12_01_03_CDS_014

34 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 

nguồn báo, tạp chí, báo điện tử, TTXVN, các trang thông tin điện tử 

của các bộ, ngành liên quan

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_015

35 Danh sách các tin đăng trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi 

trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_01_03_BKS_001

36 Tổng hợp, thu thập và xử lý  thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến sức khỏe môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_03_CDS_016

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Cập nhật thông tin môi trƣờng và 

đƣa lên Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục Môi trƣờng
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160 750 /QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_01_06_THS_001

3 Phân tích, đánh giá những bất cập về danh mục các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng có tên trong Phụ lục 1, Phụ lục 2 

Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá những bất cập về hệ thống các giải pháp triển 

khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 

ban hành kèm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá những bất cập trong phân công trách nhiệm và 

tổ chức thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_003

6 Đánh giá kết quả thực hiện việc phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng cần phải xử lý theo Thông tƣ số 

07/2007/TT-BTNMT

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_004

7 Phân tích các khó khăn, vƣớng mắc liên quan đến trình tự thực hiện 

phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_005

8 Phân tích các khó khăn, vƣớng mắc về tiêu chí phân loại cơ sở trong 

việc đánh giá mức độ gây ô nhiễm

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_006

9 Phân tích các khó khăn, vƣớng mắc liên quan đến tổ chức thực hiện 

và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc  phân loại cơ sở 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_007

10 Phân tích các khó khăn, vƣớng mắc về bảng các thông số chính, căn 

cứ phân loại cơ sở trong việc đánh giá mức độ

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_008

11 Xây dựng phƣơng pháp xác định trọng số ô nhiễm trong trƣờng hợp 

cơ sở có đồng thời nhiều thông số ô nhiễm cùng vƣợt tiêu chuẩn 

cho phép phục vụ cho việc xây dựng các tiêu chí phân loại cơ sở 

gây ô nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_009

12 Xây dựng phƣơng pháp đánh giá ô nhiễm mùi bằng cảm quan, phục 

vụ việc xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng phục 

vụ cho việc xây dựng các tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi 

trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_010

13 Xây dựng phƣơng pháp xác định ô nhiễm do chất thải rắn gây ra 

phục vụ cho việc xây dựng các tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_011

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng
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160 750 /QĐ-TCMT 14 Xây dựng phƣơng pháp xác định mức độ ô nhiễm đối với hành vi 

gây ô nhiễm môi trƣờng đất phục vụ cho việc xây dựng các tiêu chí 

phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_012

15 Đề xuất bổ sung các loại hình hoạt động cần áp dụng bộ tiêu chí 

phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_013

16 Hoàn thiện danh mục các thông số ô nhiễm chính đặc trƣng cho 

từng loại hình hoạt động của cơ sở

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_014

17 Hoàn thiện bộ tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng, cơ 

sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_015

18 Hoàn thiện các quy định về trình tự thủ tục và tổ chức thực hiện 

phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá tính phù hợp của quá trình chứng nhận hoàn 

thành xử lý triệt để theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT, làm 

cơ sở đề xuất áp dụng đối với các cơ sở đƣợc xác định theo bộ tiêu 

chí mới

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_017

20 Dự thảo Thông tƣ quy định phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng cần phải xử lý

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_018

21 Hƣớng dẫn các bộ, ngành, địa phƣơng lập hồ sơ các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng cần phải xử lý đến năm 2020 thuộc 

phạm vi quản lý của mình

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_019

22 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_020

23 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_021

24 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_022

25 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_023

26 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Phú Thọ

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_024

27 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Hà Giang

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_025

28 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Tuyên Quang

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_026

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020
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160 750 /QĐ-TCMT 29 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Cao Bằng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_027

30 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Bắc Kạn

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_028

31 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Thái Nguyên

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_029

32 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Lạng Sơn

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_030

33 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Bắc Giang

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_031

34 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Quảng Ninh

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_032

35 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Lào Cai

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_033

36 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Đông Bắc trên địa bàn Yên Bái

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_034

37 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hoá

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_035

38 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_036

39 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_037

40 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_038

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020
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160 750 /QĐ-TCMT 41 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_039

42 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên-Huế

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_040

43 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên địa bàn 

Tp. Đà Nẵng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_041

44 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_042

45 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_043

46 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên địa bàn 

tỉnh Bình Định

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_044

47 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_045

48 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hoà

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_046

49 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_047

50 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_048

51 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_049

52 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bình 

Dƣơng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_050

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020
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160 750 /QĐ-TCMT 53 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_051

54 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_052

55 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_053

56 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông Nam Bộ trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_054

57 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_055

58 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_056

59 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_057

60 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_058

61 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc khu vực Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_059

62 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh An Giang

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_060

63 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_061

64 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_062

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020
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160 750 /QĐ-TCMT 65 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_063

66 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

Thành phố Cần Thơ

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_064

67 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_065

68 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_066

69 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_067

70 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Long An

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_068

71 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_069

72 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_070

73 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_071

74 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đông bằng sông Cửu Long trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_072

75 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_073

76 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Hà Nội

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_074

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020
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160 750 /QĐ-TCMT 77 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_075

78 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_076

79 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Hƣng Yên

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_077

80 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Hải Dƣơng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_078

81 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Hải Phòng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_079

82 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_080

83 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Nam Định

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_081

84 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_082

85 Phân tích, đánh giá các đặc tính gây ô nhiễm do các chất ô nhiễm 

hoá học gây ra đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_083

86 Phân tích, đánh giá các đặc tính gây ô nhiễm do các chất ô nhiễm 

mùi gây ra tới sức khoẻ con ngƣời

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_084

87 Phân tích, đánh giá các đặc tính gây ô nhiễm do các chất ô nhiễm 

sinh học gây ra đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_085

88 Nghiên cứu, đánh giá phân loại ô nhiễm theo mức độ thay đổi chất 

lƣợng môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_086

89 Phân tích, đánh giá các đặc tính gây ô nhiễm do các chất ô nhiễm 

nhiệt gây ra đối với môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_087

90 Phân tích, đánh giá các đặc tính gây ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung 

gây ra tới sức khoẻ con ngƣời

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_088

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020
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160 750 /QĐ-TCMT 91 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Công 

Thƣơng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_089

92 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_090

93 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Xây dựng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_091

94 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Y tế

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_092

95 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Giao thông 

vận tải

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_093

96 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Công an

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_094

97 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_095

98 Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ Quốc 

phòng

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_096

99 Xây dựng khung Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_097

100 Xây dựng các quan điểm, nguyên tắc xử lý triệt để (xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; có cơ chế chính 

sách hỗ trợ cơ sở thực hiện biện pháp xử lý triệt để; ngƣời gây ô 

nhiễm phải trả tiền; phân định rõ trách nhiệm)

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_098

101 Xác định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 

cần phải xử lý triệt để đến năm 2015

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_099

102 Xác định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 

cần phải xử lý triệt để đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_100

103 Xây dựng các giải pháp để thực hiện thành công Kế hoạch giải pháp 

về đất đai

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_101

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020
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160 750 /QĐ-TCMT 104 Xây dựng các giải pháp để thực hiện thành công Kế hoạch giải pháp 

về đa dạng hóa nguồn vốn

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_102

105 Xây dựng các giải pháp để thực hiện thành công Kế hoạch giải pháp 

về thanh tra, kiểm tra

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_103

106 Xây dựng các giải pháp để thực hiện thành công Kế hoạch giải pháp 

về truyền thông

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_104

107 Xây dựng các giải pháp để thực hiện thành công Kế hoạch giải pháp 

tăng cƣờng hợp tác quốc tế

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_105

108 Xây dựng các giải pháp để thực hiện thành công Kế hoạch giải pháp 

về công nghệ

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_106

109 Phân công cụ thể trách nhiệm cụ thể trách nhiệm xử lý đối với các 

cơ sở do địa phƣơng quản lý trực tiếp; trách nhiệm xử lý đối với các 

cơ sở do trung ƣơng quản lý trực tiếp; trách nhiệm của Thủ trƣởng 

cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng và trách nhiệm của cơ 

quan phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_107

110 Dự thảo Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_108

111 Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm 

trọng đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_06_CDS_109

161 751/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_01_07_THS_001

2 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện công tác tổ chức bộ 

máy, nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trƣờng tại các địa 

phƣơng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_001

3 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và cải thiện môi trƣờng 

biển, ven biển và hải đảo giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_002

4 Xây dựng các giải pháp tăng cƣờng năng lực nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn đến năm 

2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_003

5 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng 

tại các địa phƣơng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_004

6 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và cải thiện môi trƣờngcác 

khu di sản tự nhiên và di sản văn hoá giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_005

Xây dựng kế hoạch hành động quốc 

gia về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 

2011 - 2020

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng đến năm 2020
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161 751/QĐ-TCMT 7 Xây dựng các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức và 

trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_006

8 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện công tác thu gom, xử 

lý chất thải rắn tại các địa phƣơng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_007

9 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và cải thiện môi trƣờng các 

đô thị và khu công nghiệp giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_008

10 Nghiên cứu, xác định các vấn đề ƣu tiên cần giải quyết và đề xuất 

các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực đào tạo và truyền thông môi trƣờng 

cấp quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_009

11 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả tình hình quản lý chất thải y tế 

thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_010

12 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả công tác bảo vệ môi trƣờng 

trong các cơ sở y tế thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_011

13 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả công tác bảo vệ môi trƣờng 

trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và hoạt động mai táng 

thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_012

14 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi 

trƣờng tại Bộ Quốc phòng về tình hình xử lý các điểm hóa chất tồn 

lƣu trong chiến tranh

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_013

15 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi 

trƣờng tại Bộ Quốc phòng về tình hình thực hiện công tác bảo vệ 

môi trƣờng trong các cơ sở quốc phòng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_014

16 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và khai thác bền vững tài 

nguyên khoáng sản giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_015

17 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và khai thác bền vững tài 

nguyên đất giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_016

18 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và khai thác bền vững tài 

nguyên nƣớc và thuỷ văn giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_017

19 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và khai thác bền vững tài 

nguyên sinh vật và rừng giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_018

20 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách về 

bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_019

21 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách về 

bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 2016-2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_020

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng kế hoạch hành động quốc 

gia về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 

2011 - 2020
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161 751/QĐ-TCMT 22 Nghiên cứu, xác định các vấn đề ƣu tiên cần giải quyết và đề 

xuấtcác dự án ƣu tiên nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

ngành môi trƣờng đến năm 2020 để triển khai, thực hiện các nội 

dung cơ bản của Kế hoạch giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_021

23 Các dự án ƣu tiên nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành 

môi trƣờng giai đoạn 2016-2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_022

24 Nghiên cứu xác định các vấn đề ƣu tiên cần giải quyết và đề xuất 

các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực đào tạo và truyền thông môi trƣờng 

cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_023

25 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và cải thiện môi trƣờng các 

khu vực nông thôn, miền núi giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_024

26 Nghiên cứu, xác định các vấn đề ƣu tiên cần giải quyết và đề xuất 

các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực quan trắc môi trƣờng cấp quốc gia 

giai đoạn 2011 – 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_025

27 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo vệ và cải thiện môi trƣờng các 

lƣu vực sông và vùng đất ngập nƣớc giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_026

28 Xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia bảo vệ môi trƣờng 

giai đoạn 2011-2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_027

29 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi 

trƣờng về tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng thuộc trách nhiệm Bộ Công an

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_028

30 Nghiên cứu, xác định các vấn đề ƣu tiên cần giải quyết và đề xuất 

các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực quan trắc môi trƣờng cấp quốc gia 

giai đoạn 2016 - 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_029

31 Xây dựng các nội dung cụ thể về khắc phục hậu quả suy thoái môi 

trƣờng do chất độc hoá học sử dụng trong chiến tranh trƣớc đây gây 

nên giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_030

32 Xây dựng các giải pháp tăng cƣờng nhân lực cho bảo vệ môi trƣờng 

đến giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_031

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Xây dựng kế hoạch hành động quốc 

gia về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 

2011 - 2020
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161 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

751/QĐ-TCMT Xây dựng kế hoạch hành động quốc 

gia về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 

2011 - 2020

33 Báo cáo tổng hợp, phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy, 

nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trƣờng tại các Bộ, ngành 

(Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thƣơng, Bộ Xây 

dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_032

34 Xây dựng các giải pháp tăng cƣờng các giải pháp quốc tế về bảo vệ 

môi trƣờng giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_033

35 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên cấp quốc gia thuộc lĩnh vực hợp tác 

quốc tế để triển khai, thực hiện các nội dung cơ bản của Kế hoạch 

giai đoạn từ năm 2011 đến 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_034

36 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên cấp quốc gia thuộc lĩnh vực hợp tác 

quốc tế để triển khai, thực hiện các nội dung cơ bản của Kế hoạch 

giai đoạn từ năm 2016 đến 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_035

37 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên cấp quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học 

công nghệ để triển khai, thực hiện các nội dung cơ bản của Kế 

hoạch giai đoạn từ năm 2011 đến 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_036

38 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên cấp quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học 

công nghệ để triển khai, thực hiện các nội dung cơ bản của Kế 

hoạch giai đoạn từ năm 2016 đến 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_037

39 Xác định các quan điểm về bảo vệ môi trƣờng trong các văn bản 

định hƣớng về phát triển kinh tế, xã hội, môi trƣờng mới đƣợc hành; 

đề xuất những quan điểm về bảo vệ môi trƣờng cho phù hợp với 

tình hình, bối cảnh mới; phân tích, đánh giá bối cảnh, thời cơ và 

thách thức về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_038

40 Xây dựng các nội dung cụ thể về ứng cứu sự cố môi trƣờng và khắc 

phục nhanh hậu quả ô nhiễm môi trƣờng do thiên tai gây ra giai 

đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_039

41 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi 

trƣờng về tình hình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về bảo vệ 

môi trƣờng thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_040
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2011 - 2020

42 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi 

trƣờng về tình hình truyền thông bảo vệ môi trƣờng trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_041

43 Bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên nƣớc và thuỷ văn Chuyên đề số 12_01_07_CDS_042

44 Bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên đất Chuyên đề số 12_01_07_CDS_043

45 Bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật và rừng Chuyên đề số 12_01_07_CDS_044

46 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên cấp quốc gia về kinh tế hóa ngành tài 

nguyên và môi trƣờng trong lĩnh vực môi trƣờng để triển khai, thực 

hiện các nội dung cơ bản của Kế hoạch giai đoạn từ năm 2011 đến 

2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_045

47 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên cấp quốc gia về kinh tế hóa ngành tài 

nguyên và môi trƣờng trong lĩnh vực môi trƣờng để triển khai, thực 

hiện các nội dung cơ bản của Kế hoạch giai đoạn từ năm 2016 đến 

2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_046

48 Bảo vệ và Khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản Chuyên đề số 12_01_07_CDS_047

49 Công tác bảo vệ môi trƣờng trong các cơ sở quốc phòng Chuyên đề số 12_01_07_CDS_048

50 Đánh giá hiệu quả việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp 

môi trƣờng (1%) trên phạm vi cả nƣớc trong thời gian vừa qua tại 

các địa phƣơng; các khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_049

51 Đánh giá hiệu quả việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp 

môi trƣờng (1%) trên phạm vi cả nƣớc trong thời gian vừa qua tại 

các Bộ/ngành; các khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_050

52 Tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng nhằm thực hiện thành công Kế hoạch quốc 

gia về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 2011-2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_051

53 Tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể của các Bộ, 

ngành, chính quyền địa phƣơng nhằm thực hiện thành công Kế 

hoạch quốc gia về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 2011-2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_052

54 Nghiên cứu, đề xuất các chỉ tiêu về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn đến 

năm 2020: Nhóm các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_053
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2011 - 2020

55 Nghiên cứu, đề xuất các chỉ tiêu về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn đến 

năm 2020: Nhóm các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc 

về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_054

56 Xây dựng các giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trƣờng cho giai đoạn 

đến năm 2020: Tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc, thể chế và pháp luật 

về bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_055

57 Xây dựng các giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trƣờng cho giai đoạn  

đến năm 2020: Đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_056

58 Xây dựng các giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trƣờng cho giai đoạn  

đến năm 2020: Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh 

tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_057

59 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên cấp quốc gia để triển khai, thực hiện 

các nội dung cơ bản của Kế hoạch giai đoạn từ năm 2011 đến 2015: 

Các dự án ƣu, nhiệm vụ tiên về hài hoà các mục tiêu giữa phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_058

60 Nghiên cứu, xác định các vấn đề môi trƣờng ƣu tiên cần giải quyết 

và đề xuất các dự án ƣu tiên cấp quốc gia để triển khai, thực hiện 

các nội dung cơ bản của Kế hoạch giai đoạn từ năm 2016 đến 2020: 

Các dự án, nhiệm vụ ƣu tiên về hài hoà các mục tiêu giữa phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_059

61 Xây dựng các giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trƣờng cho giai đoạn  

đến năm 2020: Tăng cƣờng và đa dạng hóa đầu tƣ cho bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_060

62 Xây dựng các giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trƣờng cho giai đoạn 

đến năm 2020: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_061

63 Các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực xã hội hóa công tác bảo vệ môi 

trƣờng  giai đoạn 2011- 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_062

64 Các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực xã hội hóa công tác bảo vệ môi 

trƣờng  giai đoạn 2016- 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_063

65 Nghiên cứu, đề xuất các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực cải thiện môi 

trƣờng giai đoạn 2011 - 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_064

66 Nghiên cứu, đề xuất các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực cải thiện môi 

trƣờng giai đoạn 2016 - 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_065
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67 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả tình hình thực hiện hoạt động 

thu phí bảo vệ môi trƣờng đối với chất thải rắn tại các địa phƣơng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_066

68 Tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, sử dụng 

hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong nông nghiệp

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_067

69 Tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan đối với quản lý giống cây trồng, 

giống vật nuôi biến đổi gen và sản phẩm của chúng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_068

70 Tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan đến các hệ thống đê điều, thủy lợi 

và nƣớc sạch phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_069

71 Tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan khu bảo tồn (gồm các khu bảo tồn 

rừng và các khu bảo tồn biển)

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_070

72 Tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan đối với hoạt động nuôi trồng, khai 

thác, chế biến thủy sản

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_071

73 Xây dựng các nội dung cụ thể về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học giai đoạn đến năm 2020 Tăng cƣờng năng lực quản lý nhà 

nƣớc về đa dạng sinh học và an toàn sinh học

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_072

74 Xây dựng các nội dung cụ thể về Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh 

học các vùng biển giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_073

75 Xây dựng các nội dung cụ thể về Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh 

học các vùng đất ngập nƣớc giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_074

76 Xây dựng các nội dung cụ thể về Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh 

học trên cạn giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_075

77 Xây dựng các nội dung cụ thể về Sử dụng bền vững tài nguyên sinh 

vật giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_076

78 Các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 

từ năm 2011 đến 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_077

79 Các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực thông tin và dữ liệu môi trƣờng 

giai đoạn từ năm 2011 đến 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_078

80 Các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 

từ năm 2016 đến 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_079
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161 751/QĐ-TCMT 81 Các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực thông tin và dữ liệu môi trƣờng 

giai đoạn từ năm 2016 đến 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_080

82 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả tình hình thực hiện hoạt động 

thu phí bảo vệ môi trƣờng đối với khai thác khoáng sản tại các địa 

phƣơng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_081

83 Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả tình hình thực hiện hoạt động 

thu phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải tại các địa phƣơng các 

dự án ƣu tiên nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành môi 

trƣờng giai đoạn 2016-2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_082

84 Nghiên cứu, đề xuất các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực quản lý chất 

thải giai đoạn 2011 - 2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_083

85 Nghiên cứu, đề xuất các dự án ƣu tiên thuộc lĩnh vực quản lý chất 

thải giai đoạn 2016 - 2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_084

86 Tình hình quản lý chất thải y tế - Bộ Y tế Chuyên đề số 12_01_07_CDS_085

87 Công tác bảo vệ môi trƣờng trong các cơ sở y tế Chuyên đề số 12_01_07_CDS_086

88 Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và hoạt động mai táng Chuyên đề số 12_01_07_CDS_087

89 Tình hình xử lý các điểm hóa chất tồn lƣu trong chiến tranh Chuyên đề số 12_01_07_CDS_088

90 Công tác phát hiện và xử lý các điểm nóng về môi trƣờng tại các địa 

phƣơng

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_089

91 Nghiên cứu, xác định các vấn đề ƣu tiên cần giải quyết và đề xuất 

các dự án ƣu tiên về tăng cƣờng năng lực thanh tra, kiểm tra và xử 

lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng cấp quốc gia để triển khai, 

thực hiện các nội dung cơ bản của Kế hoạch giai đoạn 2011 đến 

2015

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_090

92 Nghiên cứu, xác định các vấn đề ƣu tiên cần giải quyết và đề xuất 

các dự án ƣu tiên về tăng cƣờng năng lực thanh tra, kiểm tra và xử 

lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng cấp quốc gia để triển khai, 

thực hiện các nội dung cơ bản của Kế hoạch giai đoạn 2016 đến 

2020

Chuyên đề số 12_01_07_CDS_091

162 752/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_01_04_THS_001

3 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 Tƣ liệu khác số 12_01_04_BKS_001

4 Báo cáo đánh giá, phân tích hiện trạng phát triển doanh nghiệp dịch 

vụ môi trƣờng  ở Việt Nam thời gian qua; dự báo nhu cầu sử dụng 

dịch vụ môi trƣờng thời gian tới; đề xuất ý tƣởng về mạng lƣới 

doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng tại Việt Nam giai đoạn đến năm 

2020

Tƣ liệu khác số 12_01_04_BKS_002

Xây dựng kế hoạch hành động quốc 

gia về bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 

2011 - 2020

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Điều tra, khảo sát, xây dựng đề án 

phát triển mạng lƣới doanh nghiệp 

dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam đến 

năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
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162 752/QĐ-TCMT 5 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, thu thập, tổng hợp các tài liệu sẵn có, 

các báo cáo, đề tài, nhiệm vụ, dự án trong nƣớc và hợp tác quốc tế 

liên quan đến vấn đề dịch vụ môi trƣờng, phát triển mạng lƣới dịch 

vụ môi trƣờng, doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng của các Bộ, ngành 

liên quan

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_001

6 Báo cáo chuyên đề: Thu thập, tổng hợp quan điểm, định hƣớng của 

Đảng và Nhà nƣớc về doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng, phát triển 

dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích cho phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trƣờng.

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_002

7 Báo cáo chuyên đề: Thu thập, tổng hợp các tài liệu về số lƣợng, 

hiện trạng phân bố, thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp dịch 

vụ môi trƣờng trên phạm vi cả nƣớc

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_003

8 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển, năng lực và phƣơng thức hoạt động của các doanh 

nghiệp dịch vụ môi trƣờng của một số nƣớc trên thế giới; bài học 

kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_004

9 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp về hiện trạng phát triển 

ngành công nghiệp dịch vụ môi trƣờng trong những năm qua và xu 

thế phát triển trong thời gian tới của một số nƣớc trên thế giới; bài 

học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_005

10 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá sự biến động về số lƣợng, 

chất lƣợng, hiện trạng phân bố, năng lực hoạt động, các khó khăn, 

vƣớng mắc, dự báo xu thế phát triển của 9 loại hình dịch vụ môi 

trƣờng trên phạm vi cả nƣớc (63 tỉnh)

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_006

11 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá hiện trạng áp dụng các quy 

định về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích của các doanh 

nghiệp thực hiện dịch vụ

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_007

12 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá nhu cầu hiện tại  và dự báo 

nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trƣờng đến năm 2020 đối với 9 loại 

hình doanh nghiệp trên phạm vi cả nƣớc (63 tỉnh)

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_008

13 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan công tác bảo vệ môi trƣờng và xu 

thế hình thành thị trƣờng dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_009

14 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến 

phát triển mạng lƣới dịch vụ môi trƣờng của CHLB Đức, bài học 

kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_010

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Điều tra, khảo sát, xây dựng đề án 

phát triển mạng lƣới doanh nghiệp 

dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam đến 

năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
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162 752/QĐ-TCMT 15 Báo cáo chuyên đề:  Xây dựng khung đề cƣơng Đề án phát triển 

mạng lƣới dịch vụ môi trƣờng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 

2020

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_011

16 Báo cáo chuyên đề: Phân tích định hƣớng lớn về bảo vệ môi trƣờng 

và phát triển dịch vụ môi trƣờng trong định hƣớng phát triển kinh tế 

- xã hội đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_012

17 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, 

mục tiêu của Đề án phát triển mạng lƣới doanh nghiệp thực hiện 

dịch vụ môi trƣờng giai đoạn đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_013

18 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy hoạch phát triển mạng 

lƣới doanh nghiệp thực hiện dịch vụ môi trƣờng đến năm 2015 và 

định hƣớng đến năm 2020 theo 9 nhóm dịch vụ

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_014

19 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm 

phát triển mạng lƣới dịch vụ môi trƣờng đối với mỗi loại hình dịch 

vụ (6 nhóm giải pháp)

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_015

20 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất danh mục các dự án ƣu tiên nhằm thực 

hiện thành công mục tiêu của đề án

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_016

21 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm 

của các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng và bản thân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_017

22 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất lộ trình thực hiện đề án phát triển dịch 

vụ môi trƣờng theo cấc giai đoạn (giai đoạn đến năm 2015 và giai 

đoạn 2015-2020)

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_018

23 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, xây dựng Đề án phát triển mạng lƣới 

doanh nghiệp thực hiện dịch vụ môi trƣờng đến năm 2020

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_019

24 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng tờ trình và quyết định của thủ tƣớng 

chính phủ phê duyệt Đề án phát triển mạng lƣới doanh nghiệp dịch 

vụ môi trƣờng ở Việt Nam đến năm 2015

Chuyên đề số 12_01_04_CDS_020

163 838/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_01_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_01_01_THS_001

3 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, dự báo vị trí, vai trò của công tác 

bảo vệ môi trƣờng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nƣớc giai đoạn 2012-2020

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_001

4 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề môi trƣờng cấp 

bách trong giai đoạn 2012-2020 - Ô nhiễm môi trƣờng tiếp tục gia 

tăng

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_002

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Điều tra, khảo sát, xây dựng đề án 

phát triển mạng lƣới doanh nghiệp 

dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam đến 

năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Văn phòng 

Tổng cục 

Điều tra, khảo sát xây dựng Nghị 

quyết của Chính phủ về những vấn 

đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trƣờng giai đoạn 2012-2020
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163 838/QĐ-TCMT 5 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề môi trƣờng cấp 

bách trong giai đoạn 2012-2020 - Đa dạng sinh học bị suy giảm 

nghiêm trọng

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_003

6 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề môi trƣờng cấp 

bách trong giai đoạn 2012-2020 - An ninh môi trƣờng bị đe dọa

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_004

7 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề môi trƣờng cấp 

bách trong giai đoạn 2012-2020 - Tác động tiêu cực của biến đổi 

khí hậu

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_005

8 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những nguyên nhân khách quan dẫn 

đến những vấn đề môi trƣờng cấp bách - Hệ quả tích lũy của những 

tác động tiêu cực lên môi trƣờng trong nhiều năm trƣớc

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_006

9 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những nguyên nhân khách quan dẫn 

đến những vấn đề môi trƣờng cấp bách - Tác động tiêu cực của các 

vấn đề môi trƣờng toàn cầu và khu vực

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_007

10 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những nguyên nhân khách quan dẫn 

đến những vấn đề môi trƣờng cấp bách - Tác động của khủng hoảng 

kinh tế

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_008

11 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những nguyên nhân chủ quan dẫn 

đến những vấn đề môi trƣờng cấp bách - Quản lý môi trƣờng còn 

nhiều bất cập

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_009

12 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những nguyên nhân chủ quan dẫn 

đến những vấn đề môi trƣờng cấp bách - Nhận thức của các cấp 

lãnh đạo, ngƣời dẫn còn nhiều yếu kém

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_010

13 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những nguyên nhân chủ quan dẫn 

đến những vấn đề môi trƣờng cấp bách - Vai trò của cộng đồng 

trong bảo vệ môi trƣờng chƣa đƣợc phát huy đầy đủ

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_011

14 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những nguyên nhân chủ quan dẫn 

đến những vấn đề môi trƣờng cấp bách - Nguồn lực đầu tƣ cho bảo 

vệ môi trƣờng chƣa tƣơng xứng

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_012

15 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xác định các quan điểm, mục tiêu 

có tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn 2012-2020

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_013

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Điều tra, khảo sát xây dựng Nghị 

quyết của Chính phủ về những vấn 

đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trƣờng giai đoạn 2012-2020
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163 838/QĐ-TCMT 16 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xây dựng các nhóm giải pháp có 

tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn 2012-2020 - Nhóm giải pháp về xây dựng đạo đức môi 

trƣờng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_014

17 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xây dựng các nhóm giải pháp có 

tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn 2012-2020 - Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức và gắn 

trách nhiệm của các cấp lãnh đạo từ Trung ƣơng đến địa phƣơng 

trong công tác bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_015

18 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xây dựng các nhóm giải pháp có 

tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn 2012-2020 - Nhóm giải pháp xây dựng cơ chế pháp lý cho 

sự tham gia của xã hội dân sự (tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng 

dân cƣ) trong công tác bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_016

19 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xây dựng các nhóm giải pháp có 

tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn 2012-2020 - Nhóm giải pháp tăng cƣờng công tác thanh 

tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_017

20 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xây dựng các nhóm giải pháp có 

tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn 2012-2020 - Nhóm giải pháp để thực hiện lồng ghép đầy 

đủ và cụ thể các vấn đề bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tỉnh, huyện, xã bảo đảm 

quy hoạch bảo vệ môi trƣờng cho phát triển bền vững

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_018

21 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xây dựng các nhóm giải pháp có 

tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn 2012-2020 - Nhóm giải pháp nâng cao, bảo đảm chất 

lƣợng cán bộ môi trƣờng các cấp

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_019

22 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xây dựng các nhóm giải pháp có 

tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn 2012-2020 - Nhóm giải pháp tăng cƣờng cơ chế đối thoại 

về bảo vệ môi trƣờng giữa cộng đồng với cơ quan quản lý

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_020

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Điều tra, khảo sát xây dựng Nghị 

quyết của Chính phủ về những vấn 

đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trƣờng giai đoạn 2012-2020
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163 838/QĐ-TCMT 23 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá, xây dựng các nhóm giải pháp có 

tính đột phá của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn 2012-2020 - Nhóm giải pháp về phát triển nền kinh tế 

xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_021

24 Chuyên đề: Xác định nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

và các Bộ, ngành có liên quan

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_022

25 Chuyên đề: Xác định nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_023

26 Chuyên đề: Xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Chính phủ 

về những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng giai 

đoạn 2012-2020

Chuyên đề số 12_01_01_CDS_024

164 Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

047/QĐ-TCMT Xây dựng hƣớng dẫn áp dụng chi trả 

dịch vụ môi trƣờng đối với hệ sinh 

thái đất ngập nƣớc ven biển.

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_14_05_THG_001

165 Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

048/QĐ-TCMT TNMT.04.14: Nghiên cứu, đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả giải 

quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 13_14_06_THG_001

166 Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

049/QĐ-TCMT TNMT.08.07: Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và đề xuất yêu cầu, nội 

dung, phƣơng pháp đánh giá tác 

động của văn bản quy phạm pháp 

luật đến môi trƣờng

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_14_07_THG_001

167 Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

050/QĐ-TCMT TNMT.04.23: Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn về công cụ 

kinh tế trong quản lý môi trƣờng 

nhằm sửa Luật Bảo vệ Môi trƣờng 

2005

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_14_08_THG_001

168 Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

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

tiễn nhằm đề xuất giải pháp kiểm 

soát ô nhiễm khí thải từ cụm công 

nghiệp ở Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_14_09_THG_001

169 376/QĐ-TCMT 1 Báo cáo kết quả đề tài Tổng hợp giấy 12_14_04_THG_001

2 Báo cáo kết quả đề tài Tổng hợp số 12_14_04_THS_001

3 Tổng quan sự cần thiết, bối cảnh ra đời, nội dung, mục tiêu và các 

nguyên tắc thực hiện của Tăng trƣởng xanh

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_001

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trƣờng

Điều tra, khảo sát xây dựng Nghị 

quyết của Chính phủ về những vấn 

đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trƣờng giai đoạn 2012-2020

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Nghiên cứu, đề xuất định hƣớng 

quản lý môi trƣờng trong bối cảnh 

công tác xanh

229 



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

169 376/QĐ-TCMT 4 Nghiên cứu, đánh giá vai trò của hoạt động quản lý môi trƣờng 

trong việc thực hiện tăng trƣởng xanh tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_002

5 Nghiên cứu, phân tích và đánh giá việc áp dụng các chính sách 

nhằm thúc đẩy tăng trƣởng xanh trong lĩnh vực quản lý môi trƣờng 

tại một số nƣớc trên thế giới

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_003

6 Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực tiễn triển khai áp dụng một 

số chính sách trong lĩnh vực quản lý môi trƣờng tại Việt Nam nhằm 

thúc đẩy tăng trƣởng xanh

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_004

7 Xác định các vấn đề ƣu tiên về ban hành chính sách, văn bản quy 

phạm pháp luật nhằm thực hiện Tăng trƣởng xanh tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_005

8 Xác định các vấn đề ƣu tiên nhằm thúc đẩy sử dụng tiết kiệm và 

hiệu quả tài nguyên tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_006

9 Xác định các vấn đề ƣu tiên nhằm thúc đẩy khai thác và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn năng lƣợng tái tạo và năng lƣợng sạch tại Việt 

Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_007

10 Xác định các vấn đề ƣu tiên nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, áp 

dụng phổ biến sản xuất sạch hơn tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_008

11 Xác định các vấn đề ƣu tiên nhằm thúc đẩy xanh hóa sản xuất tại 

Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_009

12 Xác định các vấn đề ƣu tiên nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử 

dụng năng lƣợng trong các hoạt động giao thông vận tải tại Việt 

Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_010

13 Xác định các vấn đề ƣu tiên nhằm thúc đẩy phát triển loại hình công 

nghiệp xanh tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_011

14 Xác định các vấn đề ƣu tiên nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững và 

xây dựng lối sống xanh tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_012

15 Xác định các vấn đề ƣu tiên nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ môi 

trƣờng và ngành công nghiệp tái chế tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_013

16 Đề xuất các định hƣớng về xây dựng chính sách, văn bản quy phạm 

pháp luật và đầu tƣ nguồn tài chính trong lĩnh vực quản lý môi 

trƣờng cho Việt Nam khi tham gia thực hiện tăng trƣởng xanh

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_014

17 Đề xuất các định hƣớng về phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ 

tầng trong lĩnh vực quản lý môi trƣờng cho Việt Nam khi tham gia 

thực hiện tăng trƣởng xanh

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_015

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Nghiên cứu, đề xuất định hƣớng 

quản lý môi trƣờng trong bối cảnh 

công tác xanh

230 



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

169 Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

376/QĐ-TCMT 18 Đề xuất các định hƣớng về phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh 

vực quản lý môi trƣờng cho Việt Nam khi tham gia thực hiện tăng 

trƣởng xanh

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_016

19 Báo xác định vấn đề ƣu tiên và đề xuất các định hƣớng quản lý môi 

trƣờng cho Việt Nam khi thực hiện tăng trƣởng xanh

Chuyên đề số 12_14_04_CDS_017

170 852/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp giấy 12_14_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp số 12_14_03_THS_001

3 Đề cƣơng chi tiết đề tài Tƣ liệu khác số 12_14_03_BKS_001

4 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tƣ liệu khác số 12_14_03_BKS_002

5 Rà soát, tổng hợp các phƣơng pháp áp dụng cho việc lƣợng hóa giá 

trị kinh tế các vƣờn quốc gia hệ sinh thái trên cạn tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_001

6 Rà soát, tổng hợp các phƣơng pháp áp dụng cho việc lƣợng hóa giá 

trị kinh tế vƣờn quốc gia hệ sinh thái trên cạn tại một số nƣớc trên 

Thế giới

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_002

7 Phân tích, đánh giá khả năng áp dụng các phƣơng pháp lƣợng hóa 

giá trị kinh tế tại các vƣờn quốc gia hệ sinh thái trên cạn tại Việt 

Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_003

8 Rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn áp dụng phƣơng pháp 

lƣợng hóa giá trị kinh tế vƣờn quốc gia hệ sinh thái trên cạn tại Việt 

Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_004

9 Tổng hợp, phân tích, ƣu, nhƣợc điểm phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

trực tiếp cho VQG hệ sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_005

10 Tổng hợp, phân tích ƣu, nhƣợc điểm phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

gián tiếp cho VQG hệ sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_006

11 Tổng hợp, phân tích ƣu, nhƣợc điểm phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

phi sử dụng cho VQG hệ sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_007

12 Đề xuất phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị trực tiếp cho VQG hệ sinh 

thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_008

13 Đề xuất phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị phi sử dụng cho VQG hệ 

sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_009

14 Đề xuất phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị gián tiếp cho VQG hệ sinh 

thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_010

15 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các công cụ chính sách, công tác 

quản lý của một số VQG trên cạn điển hình tại một số nƣớc trên thế 

giới

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_011

Nghiên cứu, đề xuất định hƣớng 

quản lý môi trƣờng trong bối cảnh 

công tác xanh

Điều tra, khảo sát, xây dựng hƣớng 

dẫn phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

kinh tế các vƣờn quốc gia hệ sinh 

thái trên cạn giai đoạn 2011-2012

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng
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170 852/QĐ-TCMT 16 Tổng hợp, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng, đa dạng sinh 

học của một số VQG trên cạn điển hình tại một số nƣớc trên thế giới

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_012

17 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các giá trị kinh tế của một số VQG 

trên cạn điển hình tại một số nƣớc trên thế giới

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_013

18 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các công cụ chính sách, công tác 

quản lý của một số VQG trên cạn điển hình tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_014

19 Tổng hợp, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng, đa dạng sinh 

học của một số VQG trên cạn điển hình tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_015

20 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các giá trị kinh tế của một số VQG 

trên cạn điển hình tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_016

21 Tổng quan về  VQG Bidoup - Núi Bà Chuyên đề số 12_14_03_CDS_017

22 Tổng quan về hiện trạng kinh tế - xã hội và định hƣớng phát triển 

kinh tế xã hội tại khu vực  VQG Bidoup - Núi Bà

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_018

23 Tổ chức quản lý bảo tồn ĐDSH tại  VQG Bidoup - Núi Bà và vai 

trò của các bên liên quan

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_019

24 Nhận diện các lợi ích của công tác bảo tồn ĐDSH tại VQG Bidoup - 

 Núi Bà

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_020

25 Nhận diện các chi phí cho công tác bảo tồn ĐDSH tại  VQG 

Bidoup - Núi Bà

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_021

26 Đề xuất các công cụ, chính sách quản lý bảo tồn tại  VQG Bidoup - 

Núi Bà trên cơ sở đánh giá giá trị kinh tế

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_022

27 Báo cáo về giá trị kinh tế của  VQG Bidoup - Núi Bà Chuyên đề số 12_14_03_CDS_023

28 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hƣớng dẫn lƣợng hóa 

giá trị kinh tế VQG HST trên cạn tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_024

29 Phân tích, đánh giá việc áp dụng các quy trình, phƣơng pháp lƣợng 

hóa giá trị kinh tế VQG hệ sinh thái trên cạn tại VQG Cúc Phƣơng

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_025

30 Xây dựng quy trình hƣớng dẫn thu thập thông tin, số liệu và các giá 

trị đầu vào cho mô hình tính toán lƣợng hóa giá trị kinh tế VQG: 

các giá trị sử dụng trực tiếp của VQG hệ sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_026

31 Xây dựng quy trình hƣớng dẫn thu thập thông tin, số liệu và các giá 

trị đầu vào cho mô hình tính toán lƣợng hóa giá trị kinh tế VQG: 

các giá trị sử dụng gián tiếp của VQG hệ sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_027

Điều tra, khảo sát, xây dựng hƣớng 

dẫn phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

kinh tế các vƣờn quốc gia hệ sinh 

thái trên cạn giai đoạn 2011-2012

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng
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170 852/QĐ-TCMT 32 Xây dựng quy trình hƣớng dẫn thu thập thông tin, số liệu và các giá 

trị đầu vào cho mô hình tính toán lƣợng hóa giá trị kinh tế VQG: 

các giá trị tùy chọn của VQG hệ sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_028

33 Xây dựng quy trình hƣớng dẫn thu thập thông tin, số liệu và các giá 

trị đầu vào cho mô hình tính toán lƣợng hóa giá trị kinh tế VQG: 

các giá trị phi sử dụng của VQG hệ sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_029

34 Phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng dữ liệu phục vụ lƣợng hóa giá 

trị kinh tế tại VQG Cúc Phƣơng

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_030

35 Hƣớng dẫn về lƣợng hóa các giá trị sử dụng trực tiếp của VQG hệ 

sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_031

36 Hƣớng dẫn về lƣợng hóa các giá trị sử dụng gián tiếp của VQG hệ 

sinh thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_032

37 Hƣớng dẫn về lƣợng hóa các giá trị tùy chọn của VQG hệ sinh thái 

trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_033

38 Hƣớng dẫn về lƣợng hóa các giá trị phi sử dụng của VQG hệ sinh 

thái trên cạn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_034

39 Dự thảo hƣớng dẫn phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị kinh tế các VQG 

đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái trên cạn tại Việt Nam

Tƣ liệu khác số 12_14_03_BKS_003

40 Sản phẩm 2.1 (2012): Báo cáo kết quả thí điểm áp dụng lƣợng hóa 

giá trị kinh tế vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng – tỉnh Ninh Bình và vƣờn 

quốc gia Bidoup – Núi Bà – tỉnh Lâm Đồng

Tƣ liệu khác số 12_14_03_BKS_004

41 Sản phẩm 2.2. (2012): Hƣớng dẫn phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

kinh tế các vƣờn quốc gia hệ sinh thái trên cạn đƣợc xây dựng, hoàn 

thiện và trình Bộ Tài nguyên và môi trƣờng ban hành

Tƣ liệu khác số 12_14_03_BKS_005

42 Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ Tƣ liệu khác số 12_14_03_BKS_006

43 Báo cáo khảo sát thực địa (lần 2) tại VQG Cúc Phƣơng Chuyên đề số 12_14_03_CDS_035

44 Báo cáo khảo sát thực địa (lần 1) tại VQG Cúc Phƣơng Chuyên đề số 12_14_03_CDS_036

45 Báo cáo khảo sát thực địa tại VQG Bidoup - Núi Bà (lần 1) Chuyên đề số 12_14_03_CDS_037

46 Báo cáo khảo sát thực địa tại VQG Bidoup - Núi Bà (lần 2) Chuyên đề số 12_14_03_CDS_038

47 Tài liệu dịch - Bản tiếng Anh Tƣ liệu khác số 12_14_03_BKS_007

48 Tài liệu dịch - Bản tiếng Việt Tƣ liệu khác số 12_14_03_BKS_008

49 Báo cáo đánh giá hiện trạng áp dụng các phƣơng pháp lƣợng hóa 

giá trị kinh tế tại một số VQG đại diện tiêu biểu cho HST trên cạn 

tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_039

50 Báo cáo kinh nghiệm thế giới và Việt Nam về cách tiếp cận, quy 

trình, phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị kinh tế của một số VQG trên 

cạn điển hình trên thế giới và Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_040

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Điều tra, khảo sát, xây dựng hƣớng 

dẫn phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

kinh tế các vƣờn quốc gia hệ sinh 

thái trên cạn giai đoạn 2011-2012
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170 852/QĐ-TCMT 51 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các giá trị 

kinh tế, khả năng áp dụng các phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị kinh tế 

tại một số VQG  tiêu biểu, đại diện cho HST trên cạn tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_041

52 Lƣợng giá các giá trị phi sử dụng tại VQG Bidoup - Núi Bà, sử 

dụng mô hình lựa chọn: Mô hình multinomial logit

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_042

53 Lƣợng giá các giá trị phi sử dụng tại VQG Bidoup - Núi Bà, sử 

dụng mô hình lựa chọn: mô hình mixed logit

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_043

54 Báo cáo khảo sát tại VQG Bidoup - Núi Bà (đợt 1/2012) Chuyên đề số 12_14_03_CDS_044

55 Báo cáo khảo sát tại VQG Bidoup - Núi Bà (đợt 2/2012) Chuyên đề số 12_14_03_CDS_045

56 Báo cáo khảo sát tại VQG Bidoup - Núi Bà (đợt 3/2012) Chuyên đề số 12_14_03_CDS_046

57 Tổng quan về  VQG Cúc Phƣơng Chuyên đề số 12_14_03_CDS_047

58 Tổng quan về hiện trạng kinh tế - xã hội và định hƣớng phát triển 

kinh tế xã hội tại khu vực  VQG Cúc Phƣơng

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_048

59 Tổ chức quản lý bảo tồn ĐDSH tại  VQG Cúc Phƣơng và vai trò 

của các bên liên quan

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_049

60 Nhận diện các lợi ích của công tác bảo tồn ĐDSH tại Cúc Phƣơng Chuyên đề số 12_14_03_CDS_050

61 Nhận diện các chi phí cho công tác bảo tồn ĐDSH tại  VQG Cúc 

Phƣơng

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_051

62 Lƣợng giá các giá trị sử dụng trực tiếp tại VQG Bidoup - Núi Bà: 

Giá trị thực vật

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_052

63 Lƣợng giá các giá trị sử dụng trực tiếp tại VQG Bidoup - Núi Bà: 

Giá trị rừng phi gỗ

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_053

64 Lƣợng giá các giá trị sử dụng trực tiếp tại VQG Bidoup - Núi Bà: 

Giá trị cảnh quan du lịch

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_054

65 Lƣợng giá các giá trị sử dụng gián tiếp tại VQG Bidoup - Núi Bà: 

Giá trị phòng chống bão lụt

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_055

66 Lƣợng giá các giá trị sử dụng gián tiếp tại VQG Bidoup - Núi Bà: 

Giá trị hấp thụ cacbon

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_056

67 Lƣợng giá các giá trị sử dụng gián tiếp tại VQG Bidoup - Núi Bà: 

Giá trị bảo vệ lƣu vực nƣớc đầu nguồn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_057

68 Lƣợng giá các giá trị phi sử dụng tại VQG Bidoup - Núi Bà, sử 

dụng mô hình đánh giá phụ thuộc tình huống giả định: mô hình 

Parametric

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_058

69 Lƣợng giá các giá trị phi sử dụng tại VQG Bidoup - Núi Bà, sử 

dụng mô hình đánh giá phụ thuộc tình huống giả định: mô hình Non 

- Parametric

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_059

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Điều tra, khảo sát, xây dựng hƣớng 

dẫn phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

kinh tế các vƣờn quốc gia hệ sinh 

thái trên cạn giai đoạn 2011-2012
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170 852/QĐ-TCMT 70 Đề xuất các công cụ, chính sách quản lý bảo tồn tại  VQG Cúc 

Phƣơng trên cơ sở đánh giá giá trị kinh tế

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_060

71 Báo cáo về giá trị kinh tế của  VQG Cúc Phƣơng Chuyên đề số 12_14_03_CDS_061

72 Báo cáo khảo sát VQG Cúc Phƣơng (đợt 1/2012) Chuyên đề số 12_14_03_CDS_062

73 Báo cáo khảo sát VQG Cúc Phƣơng (đợt 2/2012) Chuyên đề số 12_14_03_CDS_063

74 Lƣợng giá các giá trị sử dụng gián tiếp tại VQG Cúc Phƣơng: giá trị 

hấp thụ Cacbon

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_064

75 Lƣợng giá các giá trị sử dụng trực tiếp tại VQG Cúc Phƣơng: Giá 

trị thực vật

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_065

76 Lƣợng giá các giá trị sử dụng trực tiếp tại VQG Cúc Phƣơng: Giá 

trị rừng phi gỗ

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_066

77 Lƣợng giá các giá trị sử dụng trực tiếp tại VQG Cúc Phƣơng: Giá 

trị cảnh quan du lịch

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_067

78 Lƣợng giá các giá trị sử dụng gián tiếp tại VQG Cúc Phƣơng: Giá 

trị phòng chống bão lụt

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_068

79 Lƣợng giá các giá trị sử dụng gián tiếp tại VQG Cúc Phƣơng: Giá 

trị bảo vệ lƣu vực nƣớc đầu nguồn

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_069

80 Lƣợng giá các giá trị phi sử dụng tại VQG Cúc Phƣơng, sử dụng 

mô hình đánh giá phụ thuộc tình huống giả định: mô hình Parametric

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_070

81 Lƣợng giá các giá trị phi sử dụng tại VQG Cúc Phƣơng, sử dụng 

mô hình đánh giá phụ thuộc tình huống giả định: mô hình Non - 

Parametric

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_071

82 Lƣợng giá các giá trị phi sử dụng tại VQG Cúc Phƣơng, sử dụng 

mô hình lựa chọn: Mô hình multinomial logit

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_072

83 Báo cáo khảo sát VQG Cúc Phƣơng (đợt 3/2012) Chuyên đề số 12_14_03_CDS_073

84 Lƣợng giá các giá trị phi sử dụng tại VQG Cúc Phƣơng, sử dụng 

mô hình lựa chọn: mô hình mixed logit

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_074

85 Phân tích, đánh giá việc áp dụng các quy trình, phƣơng pháp lƣợng 

hóa giá trị kinh tế VQG HST trên cạn tại VQG Bidoup - Núi Bà

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_075

86 Phân tích, đánh giá khả năng đáp ứng dữ liệu phục vụ lƣợng hóa giá 

trị kinh tế tại VQG Bidoup - Núi Bà

Chuyên đề số 12_14_03_CDS_076

171 TNMT 

04.06/HĐKHCN

1 Báo cáo kết quả nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_14_01_THG_001

2 Nghiên cứu cơ sở lý luận của cách tiếp cận hệ sinh thái Chuyên đề số 12_14_01_CDS_001

3 Nghiên cứu cơ sở lý luận của các vấn đề sức khỏe môi trƣờng Chuyên đề số 12_14_01_CDS_002

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Điều tra, khảo sát, xây dựng hƣớng 

dẫn phƣơng pháp lƣợng hóa giá trị 

kinh tế các vƣờn quốc gia hệ sinh 

thái trên cạn giai đoạn 2011-2012

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Nghiên cứu khả năng áp dụng 

phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái 

trong giải quyết các vấn đế sức khỏe 

môi trƣờng ở Việt Nam
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171 TNMT 

04.06/HĐKHCN

4 Nghiên cứu cơ sở lý luận của các cách tiếp cận giải quyết vấn đề 

sức khỏe môi trƣờng, phân tích ƣu nhƣợc điểm của từng cách tiếp 

cận

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_003

5 So sánh cách tiếp cận y sinh và cách tiếp cận hệ sinh thái trong giải 

quyết vấn đề sức khỏe môi trƣờng

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_004

6 Phân tích đặc tính, nội hàm, phạm vi, điều kiện áp dụng của cách 

tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn đề sức khỏe môi trƣờng

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_005

7 Khảo cứu các trƣờng hợp áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh 

thái và kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết các vấn đề sức khỏe 

môi trƣờng trên thế giới  tại các nƣớc phát triển

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_006

8 Khảo cứu các trƣờng hợp áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh 

thái và kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết các vấn đề sức khỏe 

môi trƣờng trên thế giới  tại các nƣớc đang phát triển

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_007

9 Phân tích, đánh giá thành công, thất bại của các trƣờng hợp trong 

việc áp dụng cách tiếp cận HST và kinh nghiệm quốc tế trong giải 

quyết vấn đề sức khoẻ môi trƣờng trên thế giới

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_008

10 Báo cáo phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thành tựu và bất 

cập của cách tiếp cận hệ sinh thái trong các vấn đề môi trƣờng nông 

nghiệp ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_009

11 Báo cáo phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thành tựu và bất 

cập của cách tiếp cận hệ sinh thái trong môi trƣờng đô thị

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_010

12 Phân tích, đánh giá hiện trạng áp dụng phƣơng pháp tiếp cận Hệ 

sinh thái trong môi trƣờng công nghiệp Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_011

13 Báo cáo phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thành tựu và bất 

cập của cách tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn Đa dạng sinh học

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_012

14 Các vấn đề môi trƣờng - Sức khỏe đô thị Chuyên đề số 12_14_01_CDS_013

15 Các vấn đề môi trƣờng - Sức khỏe nông thôn Chuyên đề số 12_14_01_CDS_014

16 Các vấn đề môi trƣờng - Sức khỏe miền núi Chuyên đề số 12_14_01_CDS_015

17 Các vấn đề môi trƣờng - Sức khỏe khu công nghiệp Chuyên đề số 12_14_01_CDS_016

18 Các vấn đề môi trƣờng - Sức khỏe liên quan đến vệ sinh an toàn 

thực phẩm

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_017

19 Tổng quan những khó khăn vƣớng mắc về cơ sở khoa học của các 

vấn đề sức khỏe – môi trƣờng ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_018

20 Tổng quan những khó khăn, vƣớng mắc về cơ sở pháp lý, thể chế về 

sức khoẻ môi trƣờng ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_019

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Nghiên cứu khả năng áp dụng 

phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái 

trong giải quyết các vấn đế sức khỏe 

môi trƣờng ở Việt Nam
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171 TNMT 

04.06/HĐKHCN

21 Xây dựng tiêu chí và lựa chọn một làng nghề để áp dụng cách tiếp 

cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng - sức khỏe

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_020

22 Một số vấn đề sức khỏe - môi trƣờng tại làng nghề lựa chọn Chuyên đề số 12_14_01_CDS_021

23 Mô hình lƣợng hóa quan hệ nhân quả giữa chất lƣợng không khí và 

tình trạng sức khỏe

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_022

24 Mô hình lƣợng hóa quan hệ nhân quả giữa chất lƣợng nƣớc mặt, 

nƣớc ngầm và tình trạng sức khỏe

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_023

25 Mô hình lƣợng hóa quan hệ nhân quả giữa điều kiện vệ sinh môi 

trƣờng và tình trạng sức khỏe

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_024

26 Xây dựng mô hình lƣợng hóa tƣơng quan giữa thói quen, hành vi 

sản xuất và sức khỏe

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_025

27 Xây dựng mục tiêu chƣơng trình áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ 

sinh thái, Xây  dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_026

28 Xây dựng phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái dựa vào 3 nội dung 

chính: tính liên ngành, sự tham gia của các bên và tính bình đẳng

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_027

29 Đánh giá hiệu quả về môi trƣờng tại làng nghề thí điểm Chuyên đề số 12_14_01_CDS_028

30 Đánh giá hiệu quả về sức khỏe cộng đồng tại làng nghề thí điểm Chuyên đề số 12_14_01_CDS_029

31 Phân tích thuận lợi, khó khăn của cách tiếp cận hệ sinh thái tại làng 

nghề thí điểm

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_030

32 Phân tích chi phí lợi ích của cách tiếp cận hệ sinh thái tại làng nghề 

thí điểm

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_031

33 Phân tích đề xuất giải pháp về thể chế, khoa học công nghệ, tài 

chính để triển khai áp dụng phƣơng pháp áp dụng hệ sinh thái

Chuyên đề số 12_14_01_CDS_032

34 Đề cƣơng chi tiết đề tài Tƣ liệu khác số 12_14_01_BKS_001

35 Báo cáo tổng hợp giai đoạn 1 Chuyên đề số 12_14_01_CDS_033

36 Báo cáo tổng hợp kết quả Tổng hợp số 12_14_01_THS_001

172 TNMT.04.05 1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khao học và phát triển công nghệ Tổng hợp giấy 12_14_02_THG_001

2 Báo cáo kết quả giai đoạn 1 Chuyên đề giấy 12_14_02_CDG_001

3 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khao học và phát triển công nghệ Tổng hợp số 12_14_02_THS_001

4 Báo cáo kết quả giai đoạn 1 Chuyên đề số 12_14_02_CDS_001

5 Nghiên cứu tổng quan về ô nhiễm không khí Chuyên đề số 12_14_02_CDS_002

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Nghiên cứu khả năng áp dụng 

phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái 

trong giải quyết các vấn đế sức khỏe 

môi trƣờng ở Việt Nam

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Nghiên cứu áp dụng các phƣơng 

pháp lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm 

không khí phục vụ công tác xác định 

bồi thƣờng thiệt hại và xử lý các vi 

phạm về môi trƣờng
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172 TNMT.04.05 6 Khảo sát hiện trạng ô nhiễm không khí và các nguồn gây ô nhiễm 

không khí và các đối tƣợng chịu tác động của ô nhiễm không khí ở 

Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_003

7 Mô  phỏng ô nhiễm không khí áp dụng mô hình thống kê kinh 

nghiệm, mô hình thống kê thủy động lực học, mô hình số trị

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_004

8 Phân tích mô hình lan truyền ô nhiễm trong môi trƣờng không khí Chuyên đề số 12_14_02_CDS_005

9 Phƣơng pháp xác định hệ số khuếch tán rối : hệ số khuếch tán rối 

đứng, hệ số khuếch tán rối ngang

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_006

10 Sử dụng kết quả cả hệ số khuếch tán rối ngang để tính toán sự phân 

bố nồng độ chất ô nhiễm trong ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_007

11 Phân tích quan hệ nhân quả giữa ô nhiễm không khí và đối tƣợng 

chịu tác động

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_008

12 Nghiên cứu tổng quan về mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế và hệ 

thống môi trƣờng

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_009

13 Nghiên cứu tổng quan về giá trị kinh tế và cơ sở lý thuyết của việc 

lƣợng giá giá trị thiệt hại do ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_010

14 Phân loại các nhóm giá trị kinh tế thiệt hại do ô nhiễm không khí : 

Nhóm giá trị trực tiếp, Nhóm giá trị gián tiếp

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_011

15 Các phƣơng pháp xác định giá trị thiệt hại gián tiếp : hành vi bộc lộ, 

hành vi không bộc lộ

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_012

16 Các phƣơng pháp xác định giá trị thiệt hại trực tiếp : thiệt hại trong 

sản xuất ( 3 phƣơng pháp); thiệt hại sức khỏe (3 phƣơng pháp); thiệt 

hại về cơ sở hạ tầng (2 phƣơng pháp)

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_013

17 Xác định tổng giá trị thiệt hại do ô nhiễm không khí Chuyên đề số 12_14_02_CDS_014

18 Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn của một số nƣớc trên thế giới về 

xác định giá trị kinh tế thiệt hại do ô nhiễm không khí : Kinh 

nghiệm của Mỹ và Canada (1); Kinh nghiệm của một số nƣớc Châu 

Âu (2); Kinh nghiệm của một số nƣớc Châu Á (3)

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_015

19 Khảo cứu các chính sách quản lý bảo vệ môi trƣờng và xử phạt vi 

phạm môi trƣờng dựa trên kết quả lƣợng giá giá trị thiệt hại : Chính 

sách của Mỹ và Canada (1); Chính sách của một số nƣớc Châu Âu 

(2); Chính sách của một số nƣớc Châu Á (3)

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_016

20 Khảo cứu quy trình đánh giá giá trị kinh tế thiệt hại do ô nhiễm môi 

trƣờng một số nƣớc trên thế giới : Mỹ (1); Một số nƣớc Châu Âu 

(2); Một số nƣớc Châu Á (3)

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_017

21 Các bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam về đánh giá giá trị 

kinh tế thiệt hại do ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_018

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Nghiên cứu áp dụng các phƣơng 

pháp lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm 

không khí phục vụ công tác xác định 

bồi thƣờng thiệt hại và xử lý các vi 

phạm về môi trƣờng
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172 TNMT.04.05 22 Tổng quan về thực tiễn các nghiên cứu đã thực hiện tại Việt Nam về 

đánh lƣợng giá giá trị kinh tế thiệt hại do ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_019

23 Ý nghĩa của công tác lƣợng giá giá trị thiệt hại do ô nhiễm không khí Chuyên đề số 12_14_02_CDS_020

24 Những hạn chế của việc định giá về mặt kinh tế các giá trị thiệt hại 

do ô nhiễm không khí

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_021

25 Phân tích các khả năng áp dụng phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại do 

ô nhiễm không khí tại Việt Nam.

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_022

26 Tổng quan điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế xã hội và định 

hƣớng phát triển kinh tế xã hội khu vực nhà máy xi măng Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_023

27 Tổng quan về nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa, hiện trạng 

hoạt động và sử dụng nhiên liệu của nhà máy

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_024

28 Khảo cứu hiện trạng mức độ ô nhiễm môi trƣờng do nhà máy xi 

măng Bỉm Sơn : Đo lƣờng phát thải (1); Xác định kết quả chất 

lƣợng môi trƣờng không khí (2)

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_025

29 Chạy mô hình lan truyền ô nhiễm cho khu vực nhà máy xi măng 

Bỉm Sơn để xác định quy mô ô nhiễm

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_026

30 Xác định hệ số khuếch tán chất ô nhiễm trong môi trƣờng không khí 

khu vực xung quanh nhà máy xi măng Bỉm Sơn

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_027

31 Từ hệ số khuếch tán chất ô nhiễm trong không khí xác định nồng độ 

phân chất ô nhiễm trong môi trƣờng không khí xung quanh khu vực 

đƣợc lựa chọn

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_028

32 Xác định tình trạng sức khỏe con ngƣời trong quy mô khu vực đã 

đƣợc xác định : Các bệnh về viêm phế quản, tràn khí, ung thƣ phổi, 

...

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_029

33 Lựa chọn mô hình và xây dựng quy trình lƣợng giá giá trị thiệt hại 

tới sức khỏe con ngƣời do ô nhiễm không khí khu vực nhà máy xi 

măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_030

34 Chạy mô hình để tính toán kết quả lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm 

không khí tác động đến sức khỏe của ngƣời dân trong khu vực lực 

chọn

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_031

35 Phân tích đánh giá bài học, thành công, thất bại của nghiên cứu 

lƣợng giá thí điểm

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_032

36 Đề xuất các biện pháp quản lý môi trƣờng không khí khu vực nhà 

máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_033

Nghiên cứu áp dụng các phƣơng 

pháp lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm 

không khí phục vụ công tác xác định 

bồi thƣờng thiệt hại và xử lý các vi 

phạm về môi trƣờng

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng
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172 TNMT.04.05 37 Đề xuất các biện pháp bồi thƣờng và xử lý vi phạm về môi trƣờng 

không khí khu vực nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_034

38 Báo cáo tổng hợp về lƣợng giá giá trị thiệt hại do ô nhiễm môi 

trƣờng không khí khu vực nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_035

39 Kinh nghiệm quốc tế về xử phạt các hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng Chuyên đề số 12_14_02_CDS_036

40 Đánh giá tổng quan về các quy định, chính sách quản lý ô nhiễm 

không khí tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_037

41 Quan niệm về thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng tại Việt Nam và 

trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_038

42 Đánh giá tổng quan về công tác xác định thiệt hại, bồi thƣờng và xử 

lý vi phạm môi trƣờng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_039

43 Xây dựng quy trình đánh giá tổng giá trị kinh tế thiệt hại do ô nhiễm 

không khí tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_040

44 Đề xuất các phƣơng pháp lƣợng giá thiệt hại do cho các nhóm đối 

tƣợng gây ô nhiễm không khí phù hợp với điều kiện của Việt Nam

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_041

45 Đề xuất các giải pháp hiệu quả góp phần phục vụ công tác bồi 

thƣờng thiệt hại, xử lý các vi phạm đối hành động gây ô nhiễm 

không khí cấp độ dân sự

Chuyên đề số 12_14_02_CDS_042

46 Đề xuất quy trình xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng không khí Chuyên đề số 12_14_02_CDS_043

173 Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

001/QĐ-TCMT Điều tra, xây dựng tiêu chí cấp Nhãn 

xanh cho 10 nhóm sản phẩm; triển 

khai các hoạt động cấp nhãn giai 

đoạn 2011 - 2013

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_02_03_THG_001

174 Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

002/QĐ-TCMT Khảo sát, tổng kết, đánh giá thực 

trạng thi hành Luật Bảo vệ môi 

trƣờng năm 2005 và xây dựng Luật 

Bảo vệ môi trƣờng (sửa đổi)

1 Báo cáo tổng hợp  nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_02_04_THG_001

175 Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

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

tiễn đề xuất cơ chế đối tác về bảo vệ 

môi trƣờng - áp dụng thí điểm cho 

lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_02_02_THG_001

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trƣờng

Nghiên cứu áp dụng các phƣơng 

pháp lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm 

không khí phục vụ công tác xác định 

bồi thƣờng thiệt hại và xử lý các vi 

phạm về môi trƣờng
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176 693/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_02_01_THG_001

2 Xây dựng quy định tỷ lệ sản phẩm thải bỏ phải thu hồi, xử lý phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trƣờng 

trong từng thời kỳ

Chuyên đề giấy 12_02_01_CDG_001

3 Xây dựng quy định chi tiết về ghi nhãn sản phẩm trên sản phẩm, tài 

liệu hƣớng dẫn sử dụng hoặc trên bao bì sản phẩm phù hợp với quy 

định của quốc tế

Chuyên đề giấy 12_02_01_CDG_002

4 Xác định ngƣỡng thu hồi, thu gom, vận chuyển đƣợc miễn giấy 

phép về quản lý chất thải nguy hại và các thủ tục hành chính có liên 

quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện thu hồi, thu gom, vận chuyển 

sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi

Chuyên đề giấy 12_02_01_CDG_003

5 Xây dựng chế độ báo cáo và các biểu mẫu báo cáo về khối lƣợng 

sản phẩm đã đƣa vào thị trƣờng Việt Nam; kết quả thực hiện thu 

hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Chuyên đề giấy 12_02_01_CDG_004

6 Xây dựng phƣơng pháp xác định khối lƣợng sản phẩm thải bỏ phải 

thu hồi, xử lý trong năm

Chuyên đề giấy 12_02_01_CDG_005

7 Xây dựng phƣơng pháp xác định khối lƣợng sản phẩm thải bỏ đã 

thu hồi xử lý trong năm

Chuyên đề giấy 12_02_01_CDG_006

8 Xây dựng cơ chế thiết lập và quản lý dữ liệu về thu hồi, xử lý sản 

phẩm thải bỏ

Chuyên đề giấy 12_02_01_CDG_007

9 Dự thảo thông tƣ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về 

thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ"

Tƣ liệu khác giấy 12_02_01_BKG_001

10 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số 12_02_01_THS_001

11 Xây dựng quy định tỷ lệ sản phẩm thải bỏ phải thu hồi, xử lý phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trƣờng 

trong từng thời kỳ

Chuyên đề số 12_02_01_CDS_001

12 Xây dựng quy định chi tiết về ghi nhãn sản phẩm trên sản phẩm, tài 

liệu hƣớng dẫn sử dụng hoặc trên bao bì sản phẩm phù hợp với quy 

định của quốc tế

Chuyên đề số 12_02_01_CDS_002

13 Xác định ngƣỡng thu hồi, thu gom, vận chuyển đƣợc miễn giấy 

phép về quản lý chất thải nguy hại và các thủ tục hành chính có liên 

quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện thu hồi, thu gom, vận chuyển 

sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi

Chuyên đề số 12_02_01_CDS_003

14 Xây dựng chế độ báo cáo và các biểu mẫu báo cáo về khối lƣợng 

sản phẩm đã đƣa vào thị trƣờng Việt Nam; kết quả thực hiện thu 

hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Chuyên đề số 12_02_01_CDS_004

Xây dựng các quy định, hƣớng dẫn 

chi tiết quyết định của Thủ tƣớng 

Chính phủ về thu hồi, xử lý sản 

phẩm thải bỏ

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế
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176 693/QĐ-TCMT 15 Xây dựng phƣơng pháp xác định khối lƣợng sản phẩm thải bỏ phải 

thu hồi, xử lý trong năm

Chuyên đề số 12_02_01_CDS_005

16 Xây dựng phƣơng pháp xác định khối lƣợng sản phẩm thải bỏ đã 

thu hồi xử lý trong năm

Chuyên đề số 12_02_01_CDS_006

17 Xây dựng cơ chế thiết lập và quản lý dữ liệu về thu hồi, xử lý sản 

phẩm thải bỏ

Chuyên đề số 12_02_01_CDS_007

18 Dự thảo thông tƣ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về 

thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ"

Tƣ liệu khác số 12_02_01_BKS_001

177 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

003/QĐ-TCMT Đối ứng dự án: Tăng cƣờng năng 

lực quản lý nƣớc của Việt Nam 

(JICA)

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_05_05_THG_001

178 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

037/QĐ-TCMT TNMT.04.19: Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn nhằm xây 

dựng nội dung về biến đổi khí hậu 

để đề xuất quy định trong Luật Bảo 

vệ môi trƣờng sửa đổi, bổ sung

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_05_06_THG_001

179 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

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

tiễn nhằm xây dựng hƣớng dẫn kỹ 

thuật quản lý và bảo vệ môi trƣờng 

tại các cơ sở nghiên cứu hóa học, 

sinh học

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_05_07_THG_001

180 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

057/QĐ-TCMT Đánh giá nhu cầu tăng cƣờng năng 

lực và tổ chức nâng cao năng lực 

cho các cán bộ quản lý nhà nƣớc về 

môi trƣờng trong lĩnh vực đàm phán 

môi trƣờng trong hội nhập quốc tế 

(tại WTO, đàm phán Doha, đàm 

phán TPP...)

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_05_08_THG_001

181 308/QĐ-TCMT 1 Báo cáo kết  quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tổng hợp giấy 12_05_01_THG_001

2 Báo cáo Phân tích, đánh giá về khả năng áp dụng dấu ấn sinh thái 

tại Việt Nam

Chuyên đề giấy 12_05_01_CDG_001

3 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

cấp cơ sở

Tƣ liệu khác giấy 12_05_01_BKG_001

Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng 

áp dụng dấu ấn sinh thái (Ecological 

Footprint) tại Việt Nam

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

Xây dựng các quy định, hƣớng dẫn 

chi tiết quyết định của Thủ tƣớng 

Chính phủ về thu hồi, xử lý sản 

phẩm thải bỏ

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế
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181 308/QĐ-TCMT 4 Báo cáo kết  quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Chuyên đề số 12_05_01_CDS_001

5 Báo cáo Phân tích, đánh giá về khả năng áp dụng dấu ấn sinh thái 

tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_002

6 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

cấp cơ sở

Tƣ liệu khác số 12_05_01_BKS_001

7 Phân tích, đánh giá vai trò của hệ sinh thái đối với con ngƣời và tác 

động của con ngƣời tới tính bền vững tài nguyên và môi trƣờng

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_003

8 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về cơ sở khoa học và lịch sử ra đời 

của dấu ấn sinh thái

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_004

9 Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và cách tiếp cận về sức chịu tải 

sinh học

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_005

10 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phƣơng pháp luận tính toán dấu 

ấn sinh thái và sức chịu tải sinh học

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_006

11 Nghiên cứu tổng quan, đánh giá kết quả dấu ấn sinh thái và sức chịu 

tải sinh học trên thế giới

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_007

12 Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc tính toán 

dấu ấn sinh thái

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_008

13 Nghiên cứu, đánh giá tính đầy đủ và tin cậy các số liệu, dữ liệu 

phục vụ cho việc tính toán dấu ấn sinh thái trong điều kiện Việt Nam

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_009

14 Nghiên cứu và đề xuất phƣơng thức tính dấu ấn sinh thái của Việt 

Nam

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_010

15 Nghiên cứu, phân tích cách tiếp cận đánh giá tính bền vững tài 

nguyên và môi trƣờng bằng các chỉ thị/chỉ số

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_011

16 Phân tích, đánh giá các chỉ số/chỉ thị đánh giá tính bền vững tài 

nguyên và môi trƣờng của Việt Nam và trên thế giới

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_012

17 Phân tích, đánh giá về về tình hình quản lý tài nguyên và môi 

trƣờng ở Việt Nam

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_013

18 Nghiên cứu, xác định khả năng áp dụng dấu ấn sinh thái trong lĩnh 

vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_014

19 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và định hƣớng nghiên cứu tiếp 

theo nhằm mở rộng khả năng áp dụng dấu ấn sinh thái tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_015

20 Nghiên cứu, đánh giá vai trò của dấu ấn sinh thái ở quy mô khu vực, 

toàn cầu

Chuyên đề số 12_05_01_CDS_016

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng 

áp dụng dấu ấn sinh thái (Ecological 

Footprint) tại Việt Nam
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182 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

437/QĐ-TCMT Nghiên cứu, rà soát các quy định 

pháp lý hiện hành về kiểm soát các 

công trình xử lý nƣớc thải và đề xuất 

các quy định, giải pháp phù hợp

1 Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp lý hiện hành về kiểm soát 

các công trình xử lý nƣớc thải và đề xuất các quy định, giải pháp 

phù hợp

Tổng hợp giấy 12_05_04_THG_001

2 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

cấp cơ sở: Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp lý hiện hành về 

kiểm soát các công trình xử lý nƣớc thải và đề xuất các quy định, 

giải pháp phù hợp

Tƣ liệu khác giấy 12_05_04_BKG_001

3 Báo cáo đề xuất các quy định và giải pháp phù hợp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả hoạt động của các công trình xử lý nƣớc thải

Tƣ liệu khác giấy 12_05_04_BKG_002

4 Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp lý hiện hành về kiểm soát 

các công trình xử lý nƣớc thải và đề xuất các quy định, giải pháp 

phù hợp

Tổng hợp số 12_05_04_THS_001

5 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

cấp cơ sở: Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp lý hiện hành về 

kiểm soát các công trình xử lý nƣớc thải và đề xuất các quy định, 

giải pháp phù hợp

Tƣ liệu khác số 12_05_04_BKS_001

6 Báo cáo đề xuất các quy định và giải pháp phù hợp nhằm tăng 

cƣờng hiệu quả hoạt động của các công trình xử lý nƣớc thải

Tƣ liệu khác số 12_05_04_BKS_002

7 Đánh giá hiện trạng hiệu quả hoạt động, xử lý nƣớc thải ngành Chế 

biến thủy sản

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_001

8 Đánh giá hiện trạng hiệu quả hoạt động, xử lý nƣớc thải ngành Giấy 

và bột giấy

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_002

9 Đánh giá hiện trạng hiệu quả hoạt động, xử lý nƣớc thải ngành 

Chếbiến tinh bột sắn

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_003

10 Đánh giá về nội dung thuyết minh công nghệ xử lý nƣớc thải của 

một số báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_004

11 Đánh giá sơ bộ về năng lực của các đơn vị, tổ chức chuyển giao 

công nghệ xử lý nƣớc thải tại Việt Nam

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_005

12 Nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt 

động xử lý nƣớc thải trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_006

13 Nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt 

động tƣ vấn, chuyển giao công nghệ môi trƣờng và hoạt động vận 

hành, xử lý nƣớc thải tại các cơ sở sản xuất

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_007
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182 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

437/QĐ-TCMT Nghiên cứu, rà soát các quy định 

pháp lý hiện hành về kiểm soát các 

công trình xử lý nƣớc thải và đề xuất 

các quy định, giải pháp phù hợp

14 Nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan trong việc 

cấp phép, xả thải ra nguồn nƣớc

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_008

15 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc thẩm định, phê duyệt 

công trình xử lý nƣớc thải trƣớc khi xây dựng, lắp đặt và chuyển 

giao và giai đoạn vận hành, bảo dƣỡng

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_009

16 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về cơ chế, chính sách trong hoạt 

động xử lý nƣớc thải

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_010

17 Phân tích, đánh giá về cơ chế, chính sách ƣu đãi trong việc xây 

dựng, chuyển giao công trình xử lý nƣớc thải của Việt Nam

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_011

18 Phân tích, đánh giá về cơ chế chính sách, những vấn đề tồn tại trong 

hoạt động xử lý nƣớc thải của Việt Nam

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_012

19 Nghiên cứu, đề xuất các quy định bổsung về công trình xử lý nƣớc 

thải trong giai đoạn lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_013

20 Nghiên cứu, đề xuất các quy định bổ sung trong giai đoạn thiết kế, 

xây dựng, lắp đặt và chuyển giao công trình, hệ thống xử lý nƣớc 

thải

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_014

21 Nghiên cứu, đề xuất các quy định, công cụ bổ sung trong giai đoạn 

vận hành công trình, hệ thống xử lý nƣớc thải và đề xuất một số cơ 

chế, chính sách bổ sung nhằm tăng cƣờng quản lý và kiểm soát hoạt 

động công trình, hệ thống xử lý nƣớc thải

Chuyên đề số 12_05_04_CDS_015

183 992/QĐ-TCMT 1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy 12_05_03_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số 12_05_03_THS_001

3 Xây dựng báo cáo chuyên đề tổng quát các hoạt động hợp tác 

ASEAN về môi trƣờng và các chƣơng trình hành động về môi 

trƣờng của ASEAN

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_001

4 Xây dựng báo cáo chuyên đề về Kế hoạch hành động khu vực về 

các Vƣờn di sản ASEAN và các khu bảo tồn khác

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_002

5 Xây dựng báo cáo chuyên đề về Báo cáo về Kế hoạch chiến lƣợc 

hành động ASEAN về quản lý tài nguyên nƣớc

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_003

6 Xây dựng báo cáo chuyên đề về Báo cáo chiến lƣợc hành động 

ASEAN về giáo dục môi trƣờng

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_004

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

Xây dựng chƣơng trình hành động: 

Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN 

về môi trƣờng
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183 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

992/QĐ-TCMT Xây dựng chƣơng trình hành động: 

Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN 

về môi trƣờng

7 Xây dựng báo cáo chuyên đề về khung chƣơng trình các thành phố 

bền vững về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_005

8 Xây dựng báo cáo chuyên đề về cơ chế, phƣơng thức phối hợp giữa 

các cơ quan đầu mối, các trƣởng nhóm công tác ASEAN của Việt 

Nam về môi trƣờng trong việc thực thi hiệu quả các hoạt động 

ASEAN về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_006

9 Xây dựng báo cáo chuyên đề về Kế hoạch hành động bảo vệ và 

phát triển môi trƣờng biển và đới bờ tại khu vực Đông Nam Á

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_007

10 Xây dựng báo cáo chuyên đề về kế hoạch hành động ASEAN về ô 

nhiễm khói mù xuyên biên giới và báo cáo kết quả các hoạt động 

của nhóm

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_008

11 Xây dựng báo cáo chuyên đề về kế hoạch hành động chiến lƣợc  

hợp tác ASEAN về Lƣơng thực, Nông nghiệp và Rừng và Bản ghi 

nhớ giữa các bộ trƣởng ASEAN hợp tác về Lƣơng thực, Nông 

nghiệp và Rừng

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_009

12 Xây dựng chƣơng trình Hành động Việt Nam tham gia hợp tác 

ASEAN về môi trƣờng

Chuyên đề số 12_05_03_CDS_010

13 Dự thảo Chƣơng trình hành động của Việt Nam tham gia hợp tác 

ASEAN về môi trƣờng giai đoạn đến năm 2020 trình Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng

Tƣ liệu khác số 12_05_03_BKS_001

184 TNMT.04.01/HĐ

KHCN

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Tổng hợp giấy 12_05_02_THG_001

2 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về công nghệ thân thiện môi trƣờng Chuyên đề số 12_05_02_CDS_001

3 Nghiên cứu và đề xuất nhóm tiêu chí ít gây ô nhiễm môi trƣờng hơn Chuyên đề số 12_05_02_CDS_002

4 Nghiên cứu và đề xuất nhóm tiêu chí tái chế, tái sử dụng chất thải Chuyên đề số 12_05_02_CDS_003

5 Nghiên cứu và đề xuất nhóm tiêu chí tiết kiệm năng lƣợng Chuyên đề số 12_05_02_CDS_004

6 Tổng hợp, đánh giá thành phần, tính chất của nƣớc thải ngành chế 

biến tinh bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_005

7 Tổng hợp, đánh giá thành phần, tính chất của nƣớc thải ngành giết 

mổ gia súc

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_006

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thân thiện môi trƣờng nhằm nâng 

cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ
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8 Tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá sơ bộ tình hình ô nhiễm môi 

trƣờng của ngành chế biến tinh bột sắn (về chất thải rắn)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_007

9 Tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá sơ bộ tình hình ô nhiễm môi 

trƣờng của ngành chế biến tinh bột sắn (về nƣớc thải)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_008

10 Tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá sơ bộ tình hình ô nhiễm môi 

trƣờng của ngành giết mổ gia súc (về chất thải rắn)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_009

11 Tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá sơ bộ tình hình ô nhiễm môi 

trƣờng của ngành giết mổ gia súc (về nƣớc thải)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_010

12 Tổng hợp, tình hình ứng dụng công nghệ xử lý nƣớc thải ngành chế 

biến tinh bột sắn khu vực miền Bắc

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_011

13 Tổng hợp, tình hình ứng dụng công nghệ xử lý nƣớc thải ngành chế 

biến tinh bột sắn khu vực miền Nam

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_012

14 Tổng hợp, tình hình ứng dụng công nghệ xử lý nƣớc thải ngành chế 

biến tinh bột sắn khu vực miền Trung

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_013

15 Tổng hợp, tình hình ứng dụng công nghệ xử lý nƣớc thải ngành giết 

mổ gia súc khu vực miền Bắc

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_014

16 Tổng hợp, tình hình ứng dụng công nghệ xử lý nƣớc thải ngành giết 

mổ gia súc khu vực miền Nam

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_015

17 Tổng hợp, tình hình ứng dụng công nghệ xử lý nƣớc thải ngành giết 

mổ gia súc khu vực miền Trung

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_016

18 Xây dựng hồ sơ công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải giết mổ gia 

súc tại miền Trung

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_017

19 Xây dựng hồ sơ công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải chế biến 

tinh bột sắn tại miền Trung

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_018

20 Xây dựng hồ sơ công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải chế biến 

tinh bột sắn Tân Châu

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_019

21 Xây dựng hồ sơ công nghệ đối với hệ thống xử lý nƣớc thải Công ty 

Cổ Phần xuất nhập khẩu Foodex

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_020

22 Xây dựng hồ sơ công nghệ đối với hệ thống xử lý nƣớc thải Nhà 

máy chế biến thực phẩm Đồng Nai

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_021

23 Xây dựng hồ sơ công nghệ đối với hệ thống xử lý nƣớc thải Nhà 

máy Sắn Văn Yên

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_022

24 Báo cáo phân tích, đánh giá những hạn chế của công nghệ xử lý 

nƣớc thải công ty CP xuất nhập khẩu thực phẩm Foodex

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_023

25 Báo cáo phân tích, đánh giá những hạn chế của công nghệ xử lý 

nƣớc thải Nhà máy sắn Văn Yên

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_024

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thân thiện môi trƣờng nhằm nâng 

cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ
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26 Phân tích và đánh giá những hạn chế của công nghệ xử lý nƣớc thải 

ngành giết mổ gia súc

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_025

27 Phân tích và đánh giá những hạn chế của công nghệ xử lý nƣớc thải 

chế biến tinh bột sắn đang áp dụng

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_026

28 Báo cáo phân tích, đánh giá những hạn chế của công nghệ xử lý 

nƣớc thải tinh bột sắn tại miền Trung

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_027

29 Báo cáo phân tích, đánh giá những hạn chế của công nghệ xử lý 

nƣớc thải giết mổ gia súc tại miền Trung

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_028

30 Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nƣớc thải (miền 

Bắc)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_029

31 Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nƣớc thải (miền 

Nam)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_030

32 Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nƣớc thải (miền 

Trung)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_031

33 Báo cáo tổng hợp nghiên cứu tiền khả thi nâng cấp hệ thống xử lý 

nƣớc thải của Công ty cổ phần xuất khẩu thực phẩm Foodex

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_032

34 Báo cáo tổng hợp nghiên cứu tiền khả thi nâng cấp hệ thống xử lý 

nƣớc thải của Nhà máy sắn Văn Yên

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_033

35 Báo cáo tổng hợp nghiên cứu tiền khả thi nâng cấp hệ thống xử lý 

nƣớc thải của Nhà máy Chế biến thực phẩm Đồng Nai

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_034

36 Báo cáo tổng hợp nghiên cứu tiền khả thi nâng cấp hệ thống xử lý 

nƣớc thải của Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân Châu

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_035

37 Báo cáo tổng hợp nghiên cứu tiền khả thi nâng cấp hệ thống xử lý 

nƣớc thải của Công ty Cổ phần Fococev Quảng Nam

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_036

38 Báo cáo tổng hợp nghiên cứu tiền khả thi nâng cấp hệ thống xử lý 

nƣớc thải của Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_037

39 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

chế biến tinh bột sắn của miền Bắc (loại hình công nghệ xử lý cổ 

điển)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_038

40 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

chế biến tinh bột sắn của miền Bắc (loại hình công nghệ xử lý hiện 

đại)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_039

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thân thiện môi trƣờng nhằm nâng 

cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ
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184 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

TNMT.04.01/HĐ

KHCN

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thân thiện môi trƣờng nhằm nâng 

cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải

41 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

chế biến tinh bột sắn của miền Trung (loại hình công nghệ xử lý cổ 

điển)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_040

42 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

chế biến tinh bột sắn của miền Trung (loại hình công nghệ xử lý 

hiện đại)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_041

43 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

giết mổ gia súc của miền Bắc (loại hình công nghệ xử lý cổ điển)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_042

44 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

giết mổ gia súc của miền Bắc (loại hình công nghệ xử lý hiện đại)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_043

45 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

giết mổ gia súc của miền Trung (loại hình công nghệ xử lý cổ điển)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_044

46 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

giết mổ gia súc của miền Trung (loại hình công nghệ xử lý hiện đại)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_045

47 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

chế biến tinh bột sắn của miền Nam (loại hình công nghệ xử lý cổ 

điển)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_046

48 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

chế biến tinh bột sắn của miền Nam (loại hình công nghệ xử lý hiện 

đại)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_047

49 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

giết mổ gia súc của miền Nam (loại hình công nghệ xử lý cổ điển)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_048

50 Tổng hợp, đánh giá chung về trình độ công nghệ xử lý nƣớc thải 

giết mổ gia súc của miền Nam (loại hình công nghệ xử lý hiện đại)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_049

51 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong việc xử 

lý nƣớc thải giết mổ gia súc (các quốc gia phát triển)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_050

52 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong việc xử 

lý nƣớc thải giết mổ gia súc (các quốc gia trong khu vực)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_051

249 



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

184 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

TNMT.04.01/HĐ

KHCN

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thân thiện môi trƣờng nhằm nâng 

cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải

53 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong việc xử 

lý nƣớc thải chế biến tinh bột sắn (các quốc gia phát triển)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_052

54 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong việc xử 

lý nƣớc thải chế biến tinh bột sắn (các quốc gia trong khu vực)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_053

55 Nghiên cứu, đánh giá các nguyên nhân không thuộc về công nghệ 

có khả năng ảnh hƣởng đến hiệu quả xử lý nƣớc thải

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_054

56 Nghiên cứu, đánh giá những khó khăn trong việc tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn thải hiện hành đối với nƣớc thải ngành giết mổ 

gia súc và chế biến tinh bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_055

57 Nghiên cứu, đánh giá tính phù hợp của các quy định, tiêu chuẩn thải 

hiện hành và kiến nghị, đề xuất lộ trình phát triển tiêu chuẩn thải 

theo thời gian đối với ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_056

58 Thu thập, tổng hợp điều kiện địa lý, tự nhiên, xã hội tại khu vực đặt 

hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy Chế biến thực phẩm Đồng 

Nai (huyện Trảng Bom, Đồng Nai)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_057

59 Thu thập, tổng hợp điều kiện địa lý, tự nhiên, xã hội tại khu vực đặt 

hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty cổ phần Fococev Quảng Nam 

(huyện Quế Sơn, Quảng Nam)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_058

60 Thu thập, tổng hợp điều kiện địa lý, tự nhiên, xã hội tại khu vực đặt 

hệ thống xử lý nƣớc thải của Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm 

Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_059

61 Thu thập, tổng hợp điều kiện địa lý, tự nhiên, xã hội tại khu vực đặt 

hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân 

Châu (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_060

62 Thuyết minh, thiết kế, tính toán quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

để nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải Nhà máy sắn Văn Yên

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_061

63 Thuyết minh, thiết kế, tính toán quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

để nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải Công ty Cổ phần Fococev 

Quảng Nam

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_062

64 Thuyết minh, thiết kế, tính toán quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

để nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải Trung tâm chế biến gia súc, 

gia cầm Đà Nẵng

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_063
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65 Thuyết minh, thiết kế, tính toán quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

để nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải Công ty cổ phần xuất khẩu 

thực phẩm Foodex

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_064

66 Thuyết minh, thiết kế, tính toán quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

để nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải Nhà máy Chế biến thực phẩm 

Đồng Nai

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_065

67 Thuyết minh, thiết kế, tính toán quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

để nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn 

Tân Châu

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_066

68 Tổng hợp tài liệu và đánh giá khả năng áp dụng các công nghệ khác 

đối với nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_067

69 Tổng hợp tài liệu và đánh giá khả năng áp dụng công nghệ xử lý 

yếm khí đối với nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh 

bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_068

70 Tổng hợp tài liệu và đánh giá khả năng áp dụng công nghệ xử lý 

hiếu khí đối với nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh 

bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_069

71 Tổng hợp tài liệu và đánh giá khả năng áp dụng của thủy thực vật 

trong việc xử lý nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế biến tinh 

bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_070

72 Tổng hợp và đề xuất các giải pháp, mođun công nghệ xử lý nƣớc 

thải ngành chế biến tinh bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_071

73 Tổng hợp và đề xuất các giải pháp, mođun công nghệ xử lý nƣớc 

thải ngành giết mổ gia súc

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_072

74 Tổng hợp, đánh giá các quy định hiện hành về quản lý nƣớc thải, xả 

thải

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_073

75 Tổng hợp, đánh giá chung về các hoạt động, quy trình, công đoạn 

sản xuất của ngành chế biến tinh bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_074

76 Tổng hợp, đánh giá chung về các hoạt động, quy trình, công đoạn 

sản xuất của ngành giết mổ gia súc

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_075

77 Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống xử lý nƣớc thải của 

Công ty cổ phần xuất khẩu thực phẩm Foodex

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_076

78 Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống xử lý nƣớc thải của 

Nhà máy sắn Văn Yên

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_077

79 Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống xử lý nƣớc thải của 

Nhà máy Chế biến thực phẩm Đồng Nai

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_078

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thân thiện môi trƣờng nhằm nâng 

cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ
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184 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

TNMT.04.01/HĐ

KHCN

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thân thiện môi trƣờng nhằm nâng 

cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải

80 Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống xử lý nƣớc thải của 

Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân Châu

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_079

81 Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống xử lý nƣớc thải của 

Công ty Cổ phần Fococev Quảng Nam

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_080

82 Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật cho hệ thống xử lý nƣớc thải của 

Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_081

83 Xây dựng dự thảo Hƣớng dẫn vận hành đối với hệ thống công nghệ 

xử lý nƣớc thải của Công ty cổ phần xuất khẩu thực phẩm Foodex 

(đã đƣợc nâng cấp)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_082

84 Xây dựng dự thảo Hƣớng dẫn vận hành đối với hệ thống công nghệ 

xử lý nƣớc thải của Nhà máy sắn Văn Yên (đã đƣợc nâng cấp)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_083

85 Xây dựng dự thảo Hƣớng dẫn vận hành đối với hệ thống công nghệ 

xử lý nƣớc thải Nhà máy Chế biến thực phẩm Đồng Nai (đã đƣợc 

nâng cấp)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_084

86 Xây dựng dự thảo Hƣớng dẫn vận hành đối với hệ thống công nghệ 

xử lý nƣớc thải Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tân Châu (đã đƣợc 

nâng cấp)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_085

87 Xây dựng dự thảo Hƣớng dẫn vận hành đối với hệ thống công nghệ 

xử lý nƣớc thải của Công ty Cổ phần Fococev Quảng Nam (đã đƣợc 

nâng cấp)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_086

88 Xây dựng dự thảo Hƣớng dẫn vận hành đối với hệ thống công nghệ 

xử lý nƣớc thải của Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng 

(đã đƣợc nâng cấp)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_087

89 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Tổng hợp số 12_05_02_THS_001

90 Đề xuất giải pháp công nghệ thân thiện môi trƣờng nhằm nâng cấp 

cải thiện hiệu quả xử lý nƣớc thải của nhà máy Sắn Văn Yên

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_088

91 Nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất giải pháp công nghệ thân thiện 

môi trƣờng của hệ thống công nghệ xử lý nƣớc thải tinh bột sắn tại 

miền Trung

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_089

92 Nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất giải pháp công nghệ thân thiện 

môi trƣờng của hệ thống công nghệ xử lý nƣớc thải giết mổ gia súc 

tại miền Trung

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_090
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184 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

TNMT.04.01/HĐ

KHCN

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thân thiện môi trƣờng nhằm nâng 

cấp chất lƣợng xử lý nƣớc thải

93 Nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất giải pháp công nghệ thân thiện 

môi trƣờng nhằm nâng cấp, cải thiện hiệu quả xử lý nƣớc ngành chế 

biến tinh bột sắn

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_091

94 Nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất giải pháp công nghệ thân thiện 

môi trƣờng nhằm nâng cấp, cải thiện hiệu quả xử lý nƣớc ngành giết 

mổ gia súc

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_092

95 Đề xuất giải pháp công nghệ thân thiện môi trƣờng nhằm nâng cấp 

cải thiện hiệu quả xử lý nƣớc thải của công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thực phẩm Foodex

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_093

96 Bài báo về công nghệ xử lý nƣớc thải ngành giết mổ gia súc và chế 

biến tinh bột sắn

Tƣ liệu khác số 12_05_02_BKS_001

97 Thu thập, tổng hợp điều kiện địa lý, tự nhiên, xã hội tại khu vực đặt 

hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy sắn Văn Yên (huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_094

98 Thu thập, tổng hợp điều kiện địa lý, tự nhiên, xã hội tại khu vực đặt 

hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty cổ phần xuất khẩu thực phẩm 

Foodex (huyện Đan Phƣợng, Hà Nội)

Chuyên đề số 12_05_02_CDS_095

99 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ "Nghiên cứu các 

giải pháp công nghệ thân thiện môi trƣờng nhằm nâng cấp chất 

lƣợng xử lý nƣớc thải

Tƣ liệu khác giấy 12_05_02_BKG_001

100 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ "Nghiên cứu các 

giải pháp công nghệ thân thiện môi trƣờng nhằm nâng cấp chất 

lƣợng xử lý nƣớc thải

Tƣ liệu khác số 12_05_02_BKS_002

Tổng số: 3664 sản phẩm

1 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp giấy
05_01_04_THG_00

1

2 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp giấy
05_01_04_THG_00

2

3
Danh mục hơn 3000 cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng phải xử lý giai đoạn 2008-2012

Tƣ liệu khác 

giấy

05_01_04_BKG_00

1

4 Báo cáo đề xuất nhiệm vụ
Tƣ liệu khác 

giấy

05_01_04_BKG_00

2

5 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp số
05_01_04_THS_00

1

1 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

09.05/QĐ-

CMT

Kiểm tra, giám sát việc tuân 

thủ các quy định bảo vệ môi 

trƣờng đối với các khu công 

nghiệp, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh đang hoạt động, 

tập trung vào hơn 3000 cơ sở 

thuộc danh mục của quyết 

định số 64/2003/QĐ-TTg
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6 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp số
05_01_04_THS_00

2

7
Danh mục hơn 3000 cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng phải xử lý giai đoạn 2008-2012
Tƣ liệu khác số

05_01_04_BKS_00

1

8 Báo cáo đề xuất nhiệm vụ Tƣ liệu khác số
05_01_04_BKS_00

2

2

1

Thu thập, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về 

quyền lợi của ngƣời lao động khi cơ sở thực hiện xử lý ô 

nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_00

1

2

Đánh giá khuôn khổ hành lang pháp lý về bảo đảm 

quyền lợi của ngƣời lao động khi cơ sở thực hiện xử lý ô 

nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_00

2

3

Đánh giá nhu cầu cần có cơ chế, chính sách bảo đảm 

quyền lợi ngƣời lao động tại các cơ sở thực hiện biện 

pháp xử lý ô nhiễm triệt để

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_00

3

2

4

Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá kinh nghiệm giải quyết 

vấn đề lao động tại một số cơ sở điển hình đã hoàn 

thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_00

4

5

Đề xuất định hƣớng hoàn thiện cơ chế chính sách đảm 

bảo quyền lợi ngƣời lao động khi cơ sở thực hiện xử lý 

ô nhiễm triệt để

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_00

5

6
Đánh giá tình trạng phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng trên phạm vi cả nƣớc
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_00

6

7
Tổng hợp các văn bản pháp lý về xử lý các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_00

7

8
Đánh giá việc thực thi các văn bản pháp lý về xử lý các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_00

8

9
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý triệt để các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_00

9

1 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

09.05/QĐ-

CMT

Kiểm tra, giám sát việc tuân 

thủ các quy định bảo vệ môi 

trƣờng đối với các khu công 

nghiệp, các cơ sở sản xuất 

kinh doanh đang hoạt động, 

tập trung vào hơn 3000 cơ sở 

thuộc danh mục của quyết 

định số 64/2003/QĐ-TTg

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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10

Đề xuất cơ chế chính sách về xử lý đối với các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng phải thực hiện xử 

lý triệt để

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

0

11

Phân công trách nhiệm thực hiện việc hoàn thiện cơ chế, 

chính sách hỗ trợ của các bộ, ngành theo chức năng, 

nhiệm vụ

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

1

12

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

HTX sản xuất kinh doanh cồn - gaz CO2 Thành Lập

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

2

13

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

3

14

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

công ty cổ phần in Thừa Thiên Huế

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

4

15

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

5

2

16

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

công ty TNHH mía đƣờng Bourbon tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

6

17

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

công ty dịch vụ cảng cá Cát Lở Thành phố Vũng Tàu

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

7

18

Tổng hợp các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ƣơng về hỗ trợ tài chính cho công tác bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

8

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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19

Tổng hợp các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật của 

địa phƣơng về hỗ trợ tài chính cho công tác bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_01

9

20
Phân tích, đánh giá cơ chế tài chính về đất đai ở Trung 

ƣơng đối với các cơ sở phải di chuyển địa điểm
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_02

0

21
Phân tích, đánh giá cơ chế tài chính về đất đai ở địa 

phƣơng đối với các cơ sở phải di chuyển địa điểm
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_02

1

22

Phân tích, đánh giá cơ chế tài chính cho ngƣời lao động 

phải thay đổi việc làm, địa điểm hoặc làm quen với công 

việc mới

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_02

2

23
Đánh giá thực trạng đầu tƣ xử lý ô nhiễm triệt để tại các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_02

3

24

Đánh giá thực trạng đầu tƣ kinh phí từ ngân sách Trung 

ƣơng và ngân sách địa phƣơng cho việc thực hiện xử lý 

ô nhiễm triệt để

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_02

4

25
Đánh giá thực trạng, nhu cầu hỗ trợ tài chính cho việc 

thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt để
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_02

5

26

Phân tích trách nhiệm thực hiện xử lý ô nhiễm triệt để 

cho từng đối tƣợng cụ thể: Bộ, ngành, địa phƣơng và cơ 

sở

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_02

6

27
Cơ chế cho vay vốn ƣu đãi đối với các dự án xử lý ô 

nhiễm
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_02

7

28
Cơ chế hỗ trợ đầu tƣ từ ngân sách đối với các dự án xử 

lý ô nhiễm triệt để
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_02

8

2
29

Cơ chế hỗ trợ ƣu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp 

phải di chuyển địa điểm
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_02

9

30

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở sản xuất và 

chế biến giấy gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 

năm 2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_03

0

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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31
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở cơ khí, luyện 

kim gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_03

1

32
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở hóa chất gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_03

2

33
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở dệt may gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_03

3

34

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở khai thác 

khoáng sản gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 

2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_03

4

35
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các nhà máy điện gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_03

5

36
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở chế biến thủy 

sản gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_03

6

37
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở y tế gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_03

7

38
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở xây dựng gây 

ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_03

8

39
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các bãi rác gây ô nhiễm 

môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_03

9

40
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các làng nghề gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_04

0

41

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở chế biến mía 

đƣờng, cà phê, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng năm 2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_04

1

42
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các kho thuốc BVTV 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_04

2

2

43

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở thuộc ngành 

giao thông vận tải gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm 

trọng năm 2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_04

3

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64

257 



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

44

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các tỉnh khu vực 

miền Bắc và Bắc Trung Bộ gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng năm 2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_04

4

45

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các tỉnh khu vực 

miền miền Trung và Tây nguyên gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng năm 2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_04

5

46

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các tỉnh khu vực 

Đông Nam Bộ gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 

năm 2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_04

6

47

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các tỉnh khu vực Tây 

Nam Bộ gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 

2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_04

7

48

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo biện 

pháp di chuyển địa điểm

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_04

8

49

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo biện 

pháp cải tạo hệ thống xử lý nƣớc thải

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_04

9

50

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo biện 

pháp cải tạo hệ thống xử lý khí thải

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

0

51

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo biện 

pháp nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nƣớc thải, khí thải

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

1

52

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo các biện 

pháp khác

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

2

53

Kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô 

nhiễm triệt để và các dự án xử lý các điểm nóng về môi 

trƣờng đã đƣợc cấp kinh phí năm 2006-2007

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

3

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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2

54

Tập các chuyên đề, phóng sự, chƣơng trình Tuyên 

truyền, phổ biến về tình hình thực hiện quyết định số 

64/2003/QĐ-TTG trên sóng phát thanh của Đài tiếng 

nói Việt Nam năm 2006

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

4

55

Tập 40 báo cáo chuyên đề tuyên truyền, phổ biến tình 

hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTG trên báo 

điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

5

56

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng do ngành công nghiệp quản lý

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

6

57

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở nuôi trồng, chế biến nông sản, 

kho thuốc BVTV tồn lƣu gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng do ngành NN và PTNT quản lý

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

7

58

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở quốc phòng gây ô nhiễm môi 

trƣờng do ngành quốc phòng quản lý

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

8

59

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở thủy sản gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng do ngành thủy sản quản lý

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_05

9

60

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với bãi rác, cơ sở sản xuất kinh doanh VLXD 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng do ngành xây 

dựng quản lý

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_06

0

61

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng do ngành y tế quản lý

Chuyên đề giấy
06_01_01_CDG_06

1

62
Báo cáo thủ tƣớng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết 

định số 64 đến năm 2006
Chuyên đề giấy

06_01_01_CDG_06

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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63

Hoạt động tuyên truyền theo HĐ61 thuộc nhiệm vụ 

"hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành và văn phòng ban 

chỉ đạo 64

Tổng hợp giấy
06_01_01_THG_00

1

2

64

Hoạt động tuyên truyền theo HĐ61 thuộc nhiệm vụ 

"hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành và văn phòng ban 

chỉ đạo 64

Tổng hợp số
06_01_01_THS_00

1

65

Thu thập, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về 

quyền lợi của ngƣời lao động khi cơ sở thực hiện xử lý ô 

nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_00

1

66

Đánh giá khuôn khổ hành lang pháp lý về bảo đảm 

quyền lợi của ngƣời lao động khi cơ sở thực hiện xử lý ô 

nhiễm môi trƣờng

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_00

2

67

Đánh giá nhu cầu cần có cơ chế, chính sách bảo đảm 

quyền lợi ngƣời lao động tại các cơ sở thực hiện biện 

pháp xử lý ô nhiễm triệt để

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_00

3

68

Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá kinh nghiệm giải quyết 

vấn đề lao động tại một số cơ sở điển hình đã hoàn 

thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_00

4

69

Đề xuất định hƣớng hoàn thiện cơ chế chính sách đảm 

bảo quyền lợi ngƣời lao động khi cơ sở thực hiện xử lý 

ô nhiễm triệt để

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_00

5

70
Đánh giá tình trạng phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng trên phạm vi cả nƣớc
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_00

6

71
Tổng hợp các văn bản pháp lý về xử lý các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_00

7

72
Đánh giá việc thực thi các văn bản pháp lý về xử lý các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_00

8

73
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý triệt để các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_00

9

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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74

Đề xuất cơ chế chính sách về xử lý đối với các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng phải thực hiện xử 

lý triệt để

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

0

75

Phân công trách nhiệm thực hiện việc hoàn thiện cơ chế, 

chính sách hỗ trợ của các bộ, ngành theo chức năng, 

nhiệm vụ

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

1

76

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

HTX sản xuất kinh doanh cồn - gaz CO2 Thành Lập

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

2

2

77

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

3

78

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

công ty cổ phần in Thừa Thiên Huế

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

4

79

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

5

80

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

công ty TNHH mía đƣờng Bourbon tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

6

81

Đánh giá việc đáp ứng các nội dung yêu cầu về xử lý ô 

nhiễm triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của 

công ty dịch vụ cảng cá Cát Lở Thành phố Vũng Tàu

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

7

82

Tổng hợp các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ƣơng về hỗ trợ tài chính cho công tác bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

8

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

83

Tổng hợp các tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật của 

địa phƣơng về hỗ trợ tài chính cho công tác bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_01

9

84
Phân tích, đánh giá cơ chế tài chính về đất đai ở Trung 

ƣơng đối với các cơ sở phải di chuyển địa điểm
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_02

0

85
Phân tích, đánh giá cơ chế tài chính về đất đai ở địa 

phƣơng đối với các cơ sở phải di chuyển địa điểm
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_02

1

86

Phân tích, đánh giá cơ chế tài chính cho ngƣời lao động 

phải thay đổi việc làm, địa điểm hoặc làm quen với công 

việc mới

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_02

2

87
Đánh giá thực trạng đầu tƣ xử lý ô nhiễm triệt để tại các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_02

3

88

Đánh giá thực trạng đầu tƣ kinh phí từ ngân sách Trung 

ƣơng và ngân sách địa phƣơng cho việc thực hiện xử lý 

ô nhiễm triệt để

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_02

4

2
89

Đánh giá thực trạng, nhu cầu hỗ trợ tài chính cho việc 

thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt để
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_02

5

90

Phân tích trách nhiệm thực hiện xử lý ô nhiễm triệt để 

cho từng đối tƣợng cụ thể: Bộ, ngành, địa phƣơng và cơ 

sở

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_02

6

91
Cơ chế cho vay vốn ƣu đãi đối với các dự án xử lý ô 

nhiễm
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_02

7

92
Cơ chế hỗ trợ đầu tƣ từ ngân sách đối với các dự án xử 

lý ô nhiễm triệt để
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_02

8

93
Cơ chế hỗ trợ ƣu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp 

phải di chuyển địa điểm
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_02

9

94

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở sản xuất và 

chế biến giấy gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 

năm 2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_03

0

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

95
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở cơ khí, luyện 

kim gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_03

1

96
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở hóa chất gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_03

2

97
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở dệt may gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_03

3

98

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở khai thác 

khoáng sản gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 

2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_03

4

99
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các nhà máy điện gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_03

5

100
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở chế biến thủy 

sản gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_03

6

101
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở y tế gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_03

7

102
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở xây dựng gây 

ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_03

8

2
103

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các bãi rác gây ô nhiễm 

môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_03

9

104
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các làng nghề gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_04

0

105

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở chế biến mía 

đƣờng, cà phê, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng năm 2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_04

1

106
Kết quả thực hiện xử lý triệt để các kho thuốc BVTV 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_04

2

107

Kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ sở thuộc ngành 

giao thông vận tải gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm 

trọng năm 2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_04

3

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

108

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các tỉnh khu vực 

miền Bắc và Bắc Trung Bộ gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng năm 2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_04

4

109

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các tỉnh khu vực 

miền miền Trung và Tây nguyên gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng năm 2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_04

5

110

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các tỉnh khu vực 

Đông Nam Bộ gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 

năm 2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_04

6

111

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các tỉnh khu vực Tây 

Nam Bộ gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 

2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_04

7

112

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo biện 

pháp di chuyển địa điểm

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_04

8

113

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo biện 

pháp cải tạo hệ thống xử lý nƣớc thải

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_04

9

114

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo biện 

pháp cải tạo hệ thống xử lý khí thải

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

0

2

115

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo biện 

pháp nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nƣớc thải, khí thải

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

1

116

Kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng năm 2006 theo các biện 

pháp khác

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

2

117

Kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô 

nhiễm triệt để và các dự án xử lý các điểm nóng về môi 

trƣờng đã đƣợc cấp kinh phí năm 2006-2007

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

3

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

118

Tập các chuyên đề, phóng sự, chƣơng trình Tuyên 

truyền, phổ biến về tình hình thực hiện quyết định số 

64/2003/QĐ-TTG trên sóng phát thanh của Đài tiếng 

nói Việt Nam năm 2006

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

4

119

Tập 40 báo cáo chuyên đề tuyên truyền, phổ biến tình 

hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTG trên báo 

điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

5

120

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trƣờng nghiêm trọng do ngành công nghiệp quản lý

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

6

121

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở nuôi trồng, chế biến nông sản, 

kho thuốc BVTV tồn lƣu gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng do ngành NN và PTNT quản lý

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

7

122

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở quốc phòng gây ô nhiễm môi 

trƣờng do ngành quốc phòng quản lý

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

8

123

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở thủy sản gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng do ngành thủy sản quản lý

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_05

9

2

124

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với bãi rác, cơ sở sản xuất kinh doanh VLXD 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng do ngành xây 

dựng quản lý

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_06

0

125

Tổng kết 2 năm thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-

TTG đối với các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng do ngành y tế quản lý

Chuyên đề số
06_01_01_CDS_06

1

126
Báo cáo thủ tƣớng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết 

định số 64 đến năm 2006
Chuyên đề số

06_01_01_CDS_06

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

14.06/QĐ-

CMT

Hoạt động điều phối của ban 

chỉ đạo liên ngành 64 và văn 

phòng 64
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

3
1

Tập tài liệu kết quả phân tích mẫu năm 2006 trên địa 

bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên

Tƣ liệu khác 

giấy

06_01_02_BKG_00

1

2
Tập phiếu trả kết quả phân tích mẫu (đất, nƣớc thải, 

nƣớc mặt, nƣớc ngầm, không khí xung quanh….)

Tƣ liệu khác 

giấy

06_01_02_BKG_00

2

3
Biên bản lấy mẫu nƣớc thải, khí thải, đất (Hải Dƣơng, 

Lạng Sơn, Bắc Giang, Hƣng Yên) năm 2006

Tƣ liệu khác 

giấy

06_01_02_BKG_00

3

4

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra về BVMT 

theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg tại các tỉnh, thành 

phố: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Cà 

Mau, Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng

Tƣ liệu khác 

giấy

06_01_02_BKG_00

4

5

Phiếu trả kết quả phân tích: Mẫu nƣớc thải sinh hoạt, 

mẫu nƣớc thải, mẫu nƣớc ngầm,  chất thải rắn (Hải 

Dƣơng, Bắc Ninh, Bắc Giang) năm 2008

Tƣ liệu khác 

giấy

06_01_02_BKG_00

5

6
Tập tài liệu kết quả phân tích mẫu năm 2006 trên địa 

bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên
Tƣ liệu khác số

06_01_02_BKS_00

1

7
Tập phiếu trả kết quả phân tích mẫu (đất, nƣớc thải, 

nƣớc mặt, nƣớc ngầm, không khí xung quanh….)
Tƣ liệu khác số

06_01_02_BKS_00

2

8
Biên bản lấy mẫu nƣớc thải, khí thải, đất (Hải Dƣơng, 

Lạng Sơn, Bắc Giang, Hƣng Yên) năm 2006
Tƣ liệu khác số

06_01_02_BKS_00

3

3 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

18.06/QĐ-

CMT

9

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra về BVMT 

theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg tại các tỉnh, thành 

phố: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Cà 

Mau, Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng

Tƣ liệu khác số
06_01_02_BKS_00

4

10

Phiếu trả kết quả phân tích: Mẫu nƣớc thải sinh hoạt, 

mẫu nƣớc thải, mẫu nƣớc ngầm,  chất thải rắn (Hải 

Dƣơng, Bắc Ninh, Bắc Giang) năm 2008

Tƣ liệu khác số
06_01_02_BKS_00

5

4
1

Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020
Tổng hợp giấy

08_01_04_THG_00

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

18.06/QĐ-

CMT

Kiểm tra, giám sát các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thực hiện Quyết 

định số 64/2003/QĐ-TTg

Kiểm tra, giám sát các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng thực hiện Quyết 

định số 64/2003/QĐ-TTg

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

04.08/QĐ-

CMT

Đề án tổng thể bảo vệ môi 

trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

2

BC kết quả thực hiện tiểu dự án 2: "Ứng dụng công 

nghệ viễn thám và GIS trong giải đoán, thành lập bản đồ 

biến động đƣờng bờ, đất ngập nƣớc, diện tích rừng Đảo 

Phú Quốc

Tƣ liệu khác 

giấy

08_01_04_BKG_00

1

3

Hƣớng dẫn rà soát quy hoạch sử dụng đất Đảo Phú 

Quốc - tỉnh Kiên Giang có lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề giấy
08_01_04_CDG_00

1

4
Phƣơng pháp luận phân vùng lãnh thổ và áp dụng đối 

với huyện đảo Phú Quốc
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_00

2

5
Đề xuất các phƣơng án cải thiện môi trƣờng không khí 

đảo Phú Quốc
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_00

3

6
Đề xuất các phƣơng án cải thiện môi trƣờng nƣớc đảo 

Phú Quốc
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_00

4

7
Đề xuất kế hoạch, giải pháp phòng ngừa đối với sự cố 

môi trƣờng nghiêm trọng Đảo Phú Quốc
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_00

5

8
Đề xuất các phƣơng án cải thiện môi trƣờng đất đảo Phú 

Quốc
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_00

6

9
Đề xuất kế hoạch, giải pháp phòng ngừa đối với động 

đất, sóng thần Đảo Phú Quốc
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_00

7

10
Đề xuất kế hoạch, giải pháp phòng ngừa đối với bão lụt 

Đảo Phú Quốc
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_00

8

4
11

Dự báo ô nhiễm môi trƣờng biển và ven bờ Đảo Phú 

Quốc
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_00

9

12 Đề xuất các biện pháp môi trƣờng đất Đảo Phú Quốc Chuyên đề giấy
08_01_04_CDG_01

0

13 Dự báo ô nhiễm môi trƣờng không khí Đảo Phú Quốc Chuyên đề giấy
08_01_04_CDG_01

1

14 Dự báo suy giảm đa dạng sinh học Đảo Phú Quốc Chuyên đề giấy
08_01_04_CDG_01

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

04.08/QĐ-

CMT

Đề án tổng thể bảo vệ môi 

trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

04.08/QĐ-

CMT

Đề án tổng thể bảo vệ môi 

trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020
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15
BC dự thảo Hỗ trợ xây dựng các nội dung về bảo tồn đa 

dạng sinh học trong đề án tổng thể
Chuyên đề giấy

08_01_04_CDG_01

3

16
Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020
Tổng hợp số

08_01_04_THS_00

1

17

BC kết quả thực hiện tiểu dự án 2: "Ứng dụng công 

nghệ viễn thám và GIS trong giải đoán, thành lập bản đồ 

biến động đƣờng bờ, đất ngập nƣớc, diện tích rừng Đảo 

Phú Quốc

Tƣ liệu khác số
08_01_04_BKS_00

1

18

Hƣớng dẫn rà soát quy hoạch sử dụng đất Đảo Phú 

Quốc - tỉnh Kiên Giang có lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng

Chuyên đề số
08_01_04_CDS_00

1

19
Phƣơng pháp luận phân vùng lãnh thổ và áp dụng đối 

với huyện đảo Phú Quốc
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_00

2

20
Đề xuất các phƣơng án cải thiện môi trƣờng không khí 

đảo Phú Quốc
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_00

3

21
Đề xuất các phƣơng án cải thiện môi trƣờng nƣớc đảo 

Phú Quốc
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_00

4

22
Đề xuất kế hoạch, giải pháp phòng ngừa đối với sự cố 

môi trƣờng nghiêm trọng Đảo Phú Quốc
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_00

5

23
Đề xuất các phƣơng án cải thiện môi trƣờng đất đảo Phú 

Quốc
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_00

6

24
Đề xuất kế hoạch, giải pháp phòng ngừa đối với động 

đất, sóng thần Đảo Phú Quốc
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_00

7

4
25

Đề xuất kế hoạch, giải pháp phòng ngừa đối với bão lụt 

Đảo Phú Quốc
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_00

8

26
Dự báo ô nhiễm môi trƣờng biển và ven bờ Đảo Phú 

Quốc
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_00

9

27 Đề xuất các biện pháp môi trƣờng đất Đảo Phú Quốc Chuyên đề số
08_01_04_CDS_01

0

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

04.08/QĐ-

CMT

Đề án tổng thể bảo vệ môi 

trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020
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28 Dự báo ô nhiễm môi trƣờng không khí Đảo Phú Quốc Chuyên đề số
08_01_04_CDS_01

1

29 Dự báo suy giảm đa dạng sinh học Đảo Phú Quốc Chuyên đề số
08_01_04_CDS_01

2

30
BC dự thảo Hỗ trợ xây dựng các nội dung về bảo tồn đa 

dạng sinh học trong đề án tổng thể
Chuyên đề số

08_01_04_CDS_01

3

5
1

Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp từ thủy hải sản
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_00

1

2
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp du lịch, tham quan, giải trí và giáo dục
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_00

2

3

Phân tích đánh giá và dự báo những tác động đến tài 

nguyên môi trƣờng do sự suy giảm và mất đi các nhóm 

giá trị chƣa sử dụng

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_00

3

4
Ô nhiễm kim loại nặng khi xảy ra sự cố tràn dầu khu 

vực Cửa Đại, Hội An - Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_00

4

5
Ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu đến nguồn lợi cá trong 

thảm cỏ biển ven bờ tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_00

5

6

Đánh giá sự biến đổi quần xã động vật phù du trên hệ 

sinh thái cửa sông, thảm cỏ biển Cửa Đại góp phần đánh 

gia tác động của dầu tràn lên các hệ sinh thái ven bờ

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_00

6

7
Đánh giá ảnh hƣởng của sự cố dầu tràn đến chất lƣợng 

môi trƣờng nƣớc hệ sinh thái đảo Cù Lao Chàm
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_00

7

8
Biến đổi quần xã động vật đáy tại khu vực Cửa Đại - 

Quảng Nam sau sự cố dầu tràn 2007
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_00

8

5
9

Biến đổi quần xã động vật đáy tại khu vực Đảo Cù Lao 

Chàm - Quảng Nam sau sự cố dầu tràn 2007
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_00

9

10 Đánh giá thảm cỏ biển Cửa Đại - Quảng Nam Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

0

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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11
Nghiên cứu vi tảo biển độc hại tại các khu vực có sự cố 

dầu tràn thuộc vùng biển Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_01

1

12

Biến động vi tảo biển độc hại tại các khu vực thuộc 

vùng biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam sau sự cố tràn 

dầu 2007

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

2

13

Xây dựng tờ trình hƣớng dẫn các giải pháp ứng xử và 

khắc phục khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven 

biển (nhóm giải pháp chính sách, tổ chức quản lý)

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

3

14

Xây dựng tờ trình hƣớng dẫn các giải pháp ứng xử và 

khắc phục khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven 

biển (nhóm giải pháp tài chính)

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

4

15

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số môi trƣờng nƣớc cho các vùng xảy 

ra sự cố tràn dầu (các thông số thủy lý, thủy hóa)

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

5

16

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (san hô) khi 

có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

6

17

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số kim loại nặng trong môi trƣờng 

trầm tích biển cho các vùng xảy ra sự cố tràn dầu (các 

thông số Cd, Hg, As)

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

7

18

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số môi trƣờng nƣớc cho các vùng xảy 

ra sự cố tràn dầu (thông số váng dầu trên mặt nƣớc)

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

8

19

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số kim loại nặng (Cd, Hg, As) trong 

môi trƣờng nƣớc biển cho các vùng xảy ra sợ cố tràn dầu

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_01

9

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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5

20

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số kim loại nặng (Cu, Zn, Pb) trong 

môi trƣờng nƣớc biển cho các vùng xảy ra sợ cố tràn dầu

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

0

21

Đề xuất các giải pháp ứng xử lâu dài để khắc phục ảnh 

hƣởng của sự cố tràn dầu lên hệ sinh thái ven biển Việt 

Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

1

22
Đánh giá tác động của sự cố dầu tràn đến diện tích phân 

bố của các hệ sinh thái biển ven bờ tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_02

2

23

Đánh giá tác động của sự cố dầu tràn đến diện tích phân 

bố của các hệ sinh thái biển ven bờ và biến dạng cảnh 

quan sinh thái

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

3

24

Bƣớc đầu đánh giá tác động của hiện tƣợng tràn dầu tới 

quần xã vi sinh vật, đặc biệt nhóm phân hủy 

hydrocarbon trong vùng nƣớc biển ven bờ tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

4

25

Bƣớc đầu đánh giá tác động của hiện tƣợng tràn dầu tới 

quần xã vi sinh vật trầm tích biển ven bờ tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

5

26

Đánh giá sự biến đổi quần xã động vật phù du trên hệ 

sinh thái cửa sông, thảm cỏ biển Cửa Đại góp phần đánh 

giá tác động của dầu tràn lên các hệ sinh thái ven bờ 

Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

6

27

Đánh giá sự biến đổi quần xã động vật phù du trên hệ 

sinh thái rạn san hô góp phần đánh giá tác động của dầu 

tràn lên các hệ sinh thái ven bờ

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

7

28

Đánh giá sự biến đổi quần xã nguồn giống cá, góp phần 

đánh giá tác động của dầu tràn lên các hệ sinh thái biển 

ven bờ vùng biển tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

8

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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29

Đánh giá sự biến đổi quần xã nguồn giống tôm, góp 

phần đánh giá tác động của dầu tràn lên các hệ sinh thái 

biển ven bờ vùng biển tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_02

9

30
Đánh giá sự biến đổi của quần xã động vật đáy Quảng 

Nam sau sự cố tràn dầu
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_03

0

5
31

Đánh giá sự tác động dầu tràn lên quần xã động vật giáp 

xác sống đáy
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_03

1

32

Dịch thuật tài liệu về phƣơng pháp luận đã đƣợc quốc tế 

sử dụng trong đánh giá thiệt hại của sự cố tràn dầu lên 

các hệ sinh thái ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_03

2

33

Thu thập tài liệu, phƣơng pháp điều tra, đánh giá tác 

động của sự cố dầu tràn lên các hệ sinh thái biển ven bờ 

Việt Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_03

3

34
Phụ lục tổng quan các yếu tố khí tƣợng thủy văn vùng 

biển tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_03

4

35
Đặc điểm nguồn lợi tài nguyên sinh vật vùng ven biển 

tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_03

5

36
Điều kiện tự nhiên và môi trƣờng vùng ven biển tỉnh 

Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_03

6

37

Phân tích, đánh giá mức độ suy giảm nguồn lợi và đa 

dạng sinh học khi mất đi nơi sinh cƣ, mất nguồn cung 

cấp thức ăn tại vùng biển Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_03

7

38

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp lâm thủy hải sản bị mất đi do ảnh hƣởng của sự cố 

tràn dầu

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_03

8

39

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp thực phẩm phân bón bị mất đi do ảnh hƣởng của sự 

cố tràn dầu

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_03

9

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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40

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp thuốc chữa bệnh, năng lƣợng bị mất đi do ảnh 

hƣởng của sự cố tràn dầu

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_04

0

41

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp của du lịch bị mất đi do ảnh hƣởng của sự cố tràn 

dầu

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_04

1

42

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp của tham quan, giải trí bị mất đi do ảnh hƣởng của 

sự cố tràn dầu

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_04

2

43

Xây dựng thiết kế điều tra và thu thập thông tin về sự 

suy giảm các lợi ích sử dụng trực tiếp hệ sinh thái sau sự 

cố dầu tràn

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_04

3

5

44

Xây dựng thiết kế điều tra và thu thập thông tin về sự 

suy giảm các lợi ích sử dụng gián tiếp và lợi ích phi sử 

dụng của hệ sinh thái sau sự cố dầu tràn

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_04

4

45

Thu thập các thông tin tƣ liệu về các phƣơng pháp 

lƣợng giá kinh tế tài nguyên môi trƣờng đã đƣợc sử 

dụng cho một số hệ sinh thái của Việt Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_04

5

46
Phƣơng pháp lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế 

do các tác động từ xói lở bờ biển, gió bão, nƣớc dâng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_04

6

47
Phƣơng pháp lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế 

do các tác động từ bồi tụ trầm tích, mở mang đất đai
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_04

7

48
Phƣơng pháp lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế 

do các tác động từ suy giảm đa dạng sinh học
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_04

8

49
Phƣơng pháp lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế 

do suy giảm và mất đi các nhóm giá trị chƣa sử dụng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_04

9

50

Phân tích, đánh giá và dự báo những tác động đến tài 

nguyên, môi trƣờng do suy giảm và mất đi nhóm giá trị 

chƣa sử dụng

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_05

0

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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51

Dự báo những tổn thất tài nguyên môi trƣờng do tác 

động của xói lở bờ biển, gió bão, nƣớc dâng tại các 

vùng ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_05

1

52
Đánh giá và dự báo những diễn biến của xói lở bờ biển, 

gió bão, nƣớc dâng ở các vùng ven biển
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_05

2

53
Đánh giá và dự báo diễn biến quá trình bồi tụ mở mang 

đất đai ở các vùng ven biển
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_05

3

54

Phân tích, đánh giá và dự báo những tác động đến môi 

trƣờng do sự giảm bồi tụ mở mang đất đai ở các vùng 

ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_05

4

55

Nhận dạng giá trị chƣa sử dụng mang lại từ các dạng tài 

nguyên (ven biển), đánh giá, dự báo diễn biến quá trình 

suy giảm và mất đi các nhóm giá trị chƣa sử dụng

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_05

5

56
Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng ven biển tỉnh Quảng 

Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_05

6

5

57

Đề xuất các giải pháp ứng xử trƣớc mắt để khắc phục 

ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu lên các hệ sinh thái ven 

biển Việt Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_05

7

58

Bƣớc đầu đánh giá tác động của hiện trƣợng tràn dầu tới 

quần xã vi sinh vật trầm tích biển ven bờ tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_05

8

59
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ thành lập các 

bản đồ chuyên đề vùng ven biển Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_05

9

60
Tổng quan tài nguyên sinh vật vùng biển tỉnh Quảng 

Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_06

0

61
Tổng quan tài nguyên và môi trƣờng khu vực nghiên 

cứu vùng biển tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_06

1

62

Đánh giá ảnh hƣởng của đồng, chì, kẽm trong trầm tích 

lên các hệ sinh thái cửa sông ven bờ khu vực Cửa Đại 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_06

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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63
Đánh giá ảnh hƣởng của dầu trong trầm tích lên hệ sinh 

thái cửa sông ven bờ khu vực Cửa Đại tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_06

3

64

Nghiên cứu, ứng dụng vi sinh vật phân hủy 

Hydrocarbon làm chỉ thị sinh học cho sự ô nhiễm dầu 

khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_06

4

65

Đánh giá ảnh hƣởng của Cadmi, asen, thủy ngân trong 

trầm tích lên các hệ sinh thái cửa sông - ven biển khu 

vực Cửa Đại tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_06

5

66
Lƣợng giá và dự báo các tổn thất kinh tế do tác động 

của nƣớc biển dâng đến tài nguyên môi trƣờng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_06

6

67
Báo cáo tổng hợp phần lƣợng giá kinh tế các tổn thất 

kinh tế tài nguyên môi trƣờng do sự cố dầu tràn
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_06

7

68
Đặc điểm trầm tích tầng mặt ven bờ khu vực Cửa Đại 

tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_06

8

69
Biến đổi quần xã cá rạn san hô sau sự cố tràn dầu tại 

khu bảo tồn biển đảo Cù Lao Chàm
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_06

9

70
Phƣơng pháp lƣợng giá nhanh tổn thất từ các giá trị sử 

dụng trực tiếp
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_07

0

5
71

Phƣơng pháp lƣợng giá nhanh tổn thất từ các giá trị phi 

sử dụng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_07

1

72
Đánh giá dự báo diễn biến quá trình suy giảm và mất đi 

các nhóm giá trị chƣa sử dụng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_07

2

73 Các hình thức quản lý môi trƣờng hiệu quả Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_07

3

74

Nhận dạng giá trị chƣa sử dụng mang lại từ các dạng tài 

nguyên (ven biển), đánh giá, dự báo diễn biến quá trình 

suy giảm và mất đi các nhóm giá trị chƣa sử dụng của 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_07

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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75
Đánh giá tác động của sự cố tràn dầu lên rạn san hô Cù 

Lao Chàm tỉnh Quảng Nam sau sự cố dầu tràn năm 2007
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_07

5

76

Đánh giá ảnh hƣởng của sự cố dầu tràn đến chất lƣợng 

môi trƣờng nƣớc hệ sinh thái ven bờ khu vực Cửa Đại 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_07

6

77
Ô nhiễm kim loại nặng khi xảy ra sự cố tràn dầu khu 

vực Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_07

7

78

Đánh giá ảnh hƣởng của sự cố dầu tràn đến đặc điểm 

trầm tích tầng mặt ven bờ khu vực Cửa Đại tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_07

8

79
Đánh giá thảm cỏ biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam sau sự 

cố dầu tràn năm 2007
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_07

9

80
Ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu đến nguồn lợi các trong 

thảm cỏ biến ven bờ tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_08

0

81
Biến đổi cấu trúc quần xã cá rạn san hô sau sự cố tràn 

dầu tại khu bảo tồn biển đảo Cù Lao Chàm
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_08

1

82
Mô hình làn truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu vùng 

biển Quảng Nam - mùa mƣa
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_08

2

83
Xây dựng nội dung và phƣơng pháp thành lập bản đồ 

địa hình vùng nghiên cứu thuộc tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_08

3

84

Giải đoán, tính toán diện tích suy giảm của các hệ sinh 

thái biển ven bờ tỉnh Quảng Nam do tác động của sự cố 

dầu tràn 2007

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_08

4

5

85

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số kim loại nặng trong môi trƣờng 

trầm tích biển cho các vùng xảy ra sự cố tràn dầu (các 

thông số Cu, Pb, Zn)

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_08

5

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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86

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (động vật 

đáy) khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_08

6

87

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (nguồn 

giống tôm, cá) khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng 

ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_08

7

88

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (rong biển) 

khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_08

8

89

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (vi sinh vật) 

khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_08

9

90

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (thực vật 

ngập mặn) khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng 

ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_09

0

91

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (cỏ biển) 

khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_09

1

92

Xây dựng tờ trình hƣớng dẫn các giải pháp ứng xử và 

khắc phục khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven 

biển (nhóm giải pháp cộng đồng)

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_09

2

93

Xây dựng tờ trình hƣớng dẫn các giải pháp ứng xử và 

khắc phục khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven 

biển (nhóm giải pháp kỹ thuật)

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_09

3

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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5

94

Đánh giá các tổn thất về tài nguyên sinh vật các HST 

biển tại các khu vực thuộc vùng biển Cửa Đại và Cù 

Lao Chàm - Quảng Nam sau sự cố tràn dầu 2007

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_09

4

95

Đánh giá các tổn thất về môi trƣờng nƣớc của các HST 

biển tại các khu vực thuộc vùng biển Cửa Đại và Cù 

Lao Chàm - Quảng Nam sau sự cố tràn dầu 2007

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_09

5

96

Đánh giá các tổn thất về môi trƣờng trầm tích của các 

HST biển tại các khu vực thuộc vùng biển Cửa Đại và 

Cù Lao Chàm - Quảng Nam sau sự cố tràn dầu 2007

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_09

6

97
Đánh giá tổn thất giá trị nguồn lợi cá vùng biển Quảng 

Nam sau sự cố dầu tràn
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_09

7

98
Đánh giá tổn thất giá trị nguồn lợi tôm vùng biển Quảng 

Nam sau sự cố dầu tràn
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_09

8

99

Đề xuất các giải pháp ứng xử lâu dài để khắc phục ảnh 

hƣởng của sự cố tràn dầu lên các hệ sinh thái ven biển 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_09

9

100

Đề xuất các giải pháp ứng xử trƣớc mắt để khắc phục 

ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu lên các hệ sinh thái ven 

biển tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_10

0

101 Mô hình thủy động lực vùng biển Quảng Nam - mùa khô Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_10

1

102
Mô hình thủy động lực vùng biển Quảng Nam - mùa 

mƣa
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_10

2

103
Mô hình lan truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu vùng 

biển Quảng Nam - mùa khô
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_10

3

104

Đánh giá mức độ suy giảm nguồn lợi, đa dạng sinh học 

và cơ sở lý thuyết mô hình dự báo suy giảm nguồn lợi 

có thể ứng dụng cho vùng biển Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_10

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

105

Đánh giá và dự báo ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu đến 

diễn biến quá trình bồi tụ mở mang đất đai vùng ven 

biển Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_10

5

5

106

Phân tích, đánh giá và dự báo những tác động đến tài 

nguyên, môi trƣờng do suy giảm và mất đi các nhóm giá 

trị chƣa sử dụng của tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_10

6

107

Phân tích đánh giá và dự báo những tác động đến nguồn 

lợi sinh vật do sự suy giảm đa dạng sinh học, mất nơi 

sinh cƣ, nguồn thức ăn

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_10

7

108

Đánh giá dự báo diễn biến quá trình suy giảm đa dạng 

sinh học, mất nơi sinh cƣ, nguồn thức ăn do sự cố dầu 

tràn

Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_10

8

109
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp từ thuốc chữa bệnh
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_10

9

110
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp lâm thủy hải sản thực phẩm
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_11

0

111
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp từ phân bón
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_11

1

112
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp từ năng lƣợng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_11

2

113
Lƣợng giá và dự báo các tổn thất kinh tế do tác động 

của sóng gió sóng bão đến tài nguyên môi trƣờng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_11

3

114
Phân tích dự báo các tác động đến tài nguyên môi 

trƣờng do nƣớc biển dâng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_11

4

115 Đánh giá dự báo tổn thất môi trƣờng do xói lở bờ biển Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_11

5

116 Lƣợng hóa và dự báo tổn thất kinh tế do xói lở bờ biển Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_11

6

117 Đánh giá dự báo các tác động do giảm bồi tụ trầm tích Chuyên đề giấy
08_01_02_CDG_11

7

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

118
Lƣợng hóa và dự báo tổn thất kinh tế do sự suy giảm bồi 

tụ trầm tích mở mang đất đến tài nguyên môi trƣờng
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_11

8

119
Lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế do giảm đa 

dạng sinh học mất nơi sinh cƣ trú
Chuyên đề giấy

08_01_02_CDG_11

9

5 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

120
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp từ thủy hải sản
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_00

1

121
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp du lịch, tham quan, giải trí và giáo dục
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_00

2

122

Phân tích đánh giá và dự báo những tác động đến tài 

nguyên môi trƣờng do sự suy giảm và mất đi các nhóm 

giá trị chƣa sử dụng

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_00

3

123
Ô nhiễm kim loại nặng khi xảy ra sự cố tràn dầu khu 

vực Cửa Đại, Hội An - Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_00

4

124
Ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu đến nguồn lợi cá trong 

thảm cỏ biển ven bờ tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_00

5

125

Đánh giá sự biến đổi quần xã động vật phù du trên hệ 

sinh thái cửa sông, thảm cỏ biển Cửa Đại góp phần đánh 

gia tác động của dầu tràn lên các hệ sinh thái ven bờ

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_00

6

126
Đánh giá ảnh hƣởng của sự cố dầu tràn đến chất lƣợng 

môi trƣờng nƣớc hệ sinh thái đảo Cù Lao Chàm
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_00

7

127
Biến đổi quần xã động vật đáy tại khu vực Cửa Đại - 

Quảng Nam sau sự cố dầu tràn 2007
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_00

8

128
Biến đổi quần xã động vật đáy tại khu vực Đảo Cù Lao 

Chàm - Quảng Nam sau sự cố dầu tràn 2007
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_00

9

129 Đánh giá thảm cỏ biển Cửa Đại - Quảng Nam Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

0

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

280 



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

130
Nghiên cứu vi tảo biển độc hại tại các khu vực có sự cố 

dầu tràn thuộc vùng biển Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_01

1

131

Biến động vi tảo biển độc hại tại các khu vực thuộc 

vùng biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam sau sự cố tràn 

dầu 2007

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

2

132

Xây dựng tờ trình hƣớng dẫn các giải pháp ứng xử và 

khắc phục khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven 

biển (nhóm giải pháp chính sách, tổ chức quản lý)

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

3

5 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

133

Xây dựng tờ trình hƣớng dẫn các giải pháp ứng xử và 

khắc phục khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven 

biển (nhóm giải pháp tài chính)

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

4

134

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số môi trƣờng nƣớc cho các vùng xảy 

ra sự cố tràn dầu (các thông số thủy lý, thủy hóa)

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

5

135

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (san hô) khi 

có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

6

136

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số kim loại nặng trong môi trƣờng 

trầm tích biển cho các vùng xảy ra sự cố tràn dầu (các 

thông số Cd, Hg, As)

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

7

137

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số môi trƣờng nƣớc cho các vùng xảy 

ra sự cố tràn dầu (thông số váng dầu trên mặt nƣớc)

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

8

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

281 



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

138

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số kim loại nặng (Cd, Hg, As) trong 

môi trƣờng nƣớc biển cho các vùng xảy ra sợ cố tràn dầu

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_01

9

139

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số kim loại nặng (Cu, Zn, Pb) trong 

môi trƣờng nƣớc biển cho các vùng xảy ra sợ cố tràn dầu

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

0

140

Đề xuất các giải pháp ứng xử lâu dài để khắc phục ảnh 

hƣởng của sự cố tràn dầu lên hệ sinh thái ven biển Việt 

Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

1

141
Đánh giá tác động của sự cố dầu tràn đến diện tích phân 

bố của các hệ sinh thái biển ven bờ tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_02

2

5

142

Đánh giá tác động của sự cố dầu tràn đến diện tích phân 

bố của các hệ sinh thái biển ven bờ và biến dạng cảnh 

quan sinh thái

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

3

143

Bƣớc đầu đánh giá tác động của hiện tƣợng tràn dầu tới 

quần xã vi sinh vật, đặc biệt nhóm phân hủy 

hydrocarbon trong vùng nƣớc biển ven bờ tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

4

144

Bƣớc đầu đánh giá tác động của hiện tƣợng tràn dầu tới 

quần xã vi sinh vật trầm tích biển ven bờ tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

5

145

Đánh giá sự biến đổi quần xã động vật phù du trên hệ 

sinh thái cửa sông, thảm cỏ biển Cửa Đại góp phần đánh 

giá tác động của dầu tràn lên các hệ sinh thái ven bờ 

Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

6

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

282 



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

146

Đánh giá sự biến đổi quần xã động vật phù du trên hệ 

sinh thái rạn san hô góp phần đánh giá tác động của dầu 

tràn lên các hệ sinh thái ven bờ

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

7

147

Đánh giá sự biến đổi quần xã nguồn giống cá, góp phần 

đánh giá tác động của dầu tràn lên các hệ sinh thái biển 

ven bờ vùng biển tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

8

148

Đánh giá sự biến đổi quần xã nguồn giống tôm, góp 

phần đánh giá tác động của dầu tràn lên các hệ sinh thái 

biển ven bờ vùng biển tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_02

9

149
Đánh giá sự biến đổi của quần xã động vật đáy Quảng 

Nam sau sự cố tràn dầu
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_03

0

150
Đánh giá sự tác động dầu tràn lên quần xã động vật giáp 

xác sống đáy
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_03

1

151

Dịch thuật tài liệu về phƣơng pháp luận đã đƣợc quốc tế 

sử dụng trong đánh giá thiệt hại của sự cố tràn dầu lên 

các hệ sinh thái ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_03

2

152

Thu thập tài liệu, phƣơng pháp điều tra, đánh giá tác 

động của sự cố dầu tràn lên các hệ sinh thái biển ven bờ 

Việt Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_03

3

5
153

Phụ lục tổng quan các yếu tố khí tƣợng thủy văn vùng 

biển tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_03

4

154
Đặc điểm nguồn lợi tài nguyên sinh vật vùng ven biển 

tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_03

5

155
Điều kiện tự nhiên và môi trƣờng vùng ven biển tỉnh 

Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_03

6

156

Phân tích, đánh giá mức độ suy giảm nguồn lợi và đa 

dạng sinh học khi mất đi nơi sinh cƣ, mất nguồn cung 

cấp thức ăn tại vùng biển Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_03

7

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

283 



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

157

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp lâm thủy hải sản bị mất đi do ảnh hƣởng của sự cố 

tràn dầu

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_03

8

158

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp thực phẩm phân bón bị mất đi do ảnh hƣởng của sự 

cố tràn dầu

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_03

9

159

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp thuốc chữa bệnh, năng lƣợng bị mất đi do ảnh 

hƣởng của sự cố tràn dầu

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_04

0

160

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp của du lịch bị mất đi do ảnh hƣởng của sự cố tràn 

dầu

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_04

1

161

Phƣơng pháp lƣợng giá kinh tế các giá trị sử dụng trực 

tiếp của tham quan, giải trí bị mất đi do ảnh hƣởng của 

sự cố tràn dầu

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_04

2

162

Xây dựng thiết kế điều tra và thu thập thông tin về sự 

suy giảm các lợi ích sử dụng trực tiếp hệ sinh thái sau sự 

cố dầu tràn

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_04

3

163

Xây dựng thiết kế điều tra và thu thập thông tin về sự 

suy giảm các lợi ích sử dụng gián tiếp và lợi ích phi sử 

dụng của hệ sinh thái sau sự cố dầu tràn

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_04

4

164

Thu thập các thông tin tƣ liệu về các phƣơng pháp 

lƣợng giá kinh tế tài nguyên môi trƣờng đã đƣợc sử 

dụng cho một số hệ sinh thái của Việt Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_04

5

165
Phƣơng pháp lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế 

do các tác động từ xói lở bờ biển, gió bão, nƣớc dâng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_04

6

5
166

Phƣơng pháp lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế 

do các tác động từ bồi tụ trầm tích, mở mang đất đai
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_04

7

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu
284 



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

167
Phƣơng pháp lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế 

do các tác động từ suy giảm đa dạng sinh học
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_04

8

168
Phƣơng pháp lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế 

do suy giảm và mất đi các nhóm giá trị chƣa sử dụng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_04

9

169

Phân tích, đánh giá và dự báo những tác động đến tài 

nguyên, môi trƣờng do suy giảm và mất đi nhóm giá trị 

chƣa sử dụng

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_05

0

170

Dự báo những tổn thất tài nguyên môi trƣờng do tác 

động của xói lở bờ biển, gió bão, nƣớc dâng tại các 

vùng ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_05

1

171
Đánh giá và dự báo những diễn biến của xói lở bờ biển, 

gió bão, nƣớc dâng ở các vùng ven biển
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_05

2

172
Đánh giá và dự báo diễn biến quá trình bồi tụ mở mang 

đất đai ở các vùng ven biển
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_05

3

173

Phân tích, đánh giá và dự báo những tác động đến môi 

trƣờng do sự giảm bồi tụ mở mang đất đai ở các vùng 

ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_05

4

174

Nhận dạng giá trị chƣa sử dụng mang lại từ các dạng tài 

nguyên (ven biển), đánh giá, dự báo diễn biến quá trình 

suy giảm và mất đi các nhóm giá trị chƣa sử dụng

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_05

5

175
Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng ven biển tỉnh Quảng 

Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_05

6

176

Đề xuất các giải pháp ứng xử trƣớc mắt để khắc phục 

ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu lên các hệ sinh thái ven 

biển Việt Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_05

7

177

Bƣớc đầu đánh giá tác động của hiện trƣợng tràn dầu tới 

quần xã vi sinh vật trầm tích biển ven bờ tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_05

8

178
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ thành lập các 

bản đồ chuyên đề vùng ven biển Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_05

9

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

285 



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

179
Tổng quan tài nguyên sinh vật vùng biển tỉnh Quảng 

Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_06

0

5
180

Tổng quan tài nguyên và môi trƣờng khu vực nghiên 

cứu vùng biển tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_06

1

181

Đánh giá ảnh hƣởng của đồng, chì, kẽm trong trầm tích 

lên các hệ sinh thái cửa sông ven bờ khu vực Cửa Đại 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_06

2

182
Đánh giá ảnh hƣởng của dầu trong trầm tích lên hệ sinh 

thái cửa sông ven bờ khu vực Cửa Đại tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_06

3

183

Nghiên cứu, ứng dụng vi sinh vật phân hủy 

Hydrocarbon làm chỉ thị sinh học cho sự ô nhiễm dầu 

khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_06

4

184

Đánh giá ảnh hƣởng của Cadmi, asen, thủy ngân trong 

trầm tích lên các hệ sinh thái cửa sông - ven biển khu 

vực Cửa Đại tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_06

5

185
Lƣợng giá và dự báo các tổn thất kinh tế do tác động 

của nƣớc biển dâng đến tài nguyên môi trƣờng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_06

6

186
Báo cáo tổng hợp phần lƣợng giá kinh tế các tổn thất 

kinh tế tài nguyên môi trƣờng do sự cố dầu tràn
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_06

7

187
Đặc điểm trầm tích tầng mặt ven bờ khu vực Cửa Đại 

tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_06

8

188
Biến đổi quần xã cá rạn san hô sau sự cố tràn dầu tại 

khu bảo tồn biển đảo Cù Lao Chàm
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_06

9

189
Phƣơng pháp lƣợng giá nhanh tổn thất từ các giá trị sử 

dụng trực tiếp
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_07

0

190
Phƣơng pháp lƣợng giá nhanh tổn thất từ các giá trị phi 

sử dụng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_07

1

191
Đánh giá dự báo diễn biến quá trình suy giảm và mất đi 

các nhóm giá trị chƣa sử dụng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_07

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

286 



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

192 Các hình thức quản lý môi trƣờng hiệu quả Chuyên đề số
08_01_02_CDS_07

3

5

193

Nhận dạng giá trị chƣa sử dụng mang lại từ các dạng tài 

nguyên (ven biển), đánh giá, dự báo diễn biến quá trình 

suy giảm và mất đi các nhóm giá trị chƣa sử dụng của 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_07

4

194
Đánh giá tác động của sự cố tràn dầu lên rạn san hô Cù 

Lao Chàm tỉnh Quảng Nam sau sự cố dầu tràn năm 2007
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_07

5

195

Đánh giá ảnh hƣởng của sự cố dầu tràn đến chất lƣợng 

môi trƣờng nƣớc hệ sinh thái ven bờ khu vực Cửa Đại 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_07

6

196
Ô nhiễm kim loại nặng khi xảy ra sự cố tràn dầu khu 

vực Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_07

7

197

Đánh giá ảnh hƣởng của sự cố dầu tràn đến đặc điểm 

trầm tích tầng mặt ven bờ khu vực Cửa Đại tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_07

8

198
Đánh giá thảm cỏ biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam sau sự 

cố dầu tràn năm 2007
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_07

9

199
Ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu đến nguồn lợi các trong 

thảm cỏ biến ven bờ tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_08

0

200
Biến đổi cấu trúc quần xã cá rạn san hô sau sự cố tràn 

dầu tại khu bảo tồn biển đảo Cù Lao Chàm
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_08

1

201
Mô hình làn truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu vùng 

biển Quảng Nam - mùa mƣa
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_08

2

202
Xây dựng nội dung và phƣơng pháp thành lập bản đồ 

địa hình vùng nghiên cứu thuộc tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_08

3

203

Giải đoán, tính toán diện tích suy giảm của các hệ sinh 

thái biển ven bờ tỉnh Quảng Nam do tác động của sự cố 

dầu tràn 2007

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_08

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

287 



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

204

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn quy trình công nghệ 

điều tra các thông số kim loại nặng trong môi trƣờng 

trầm tích biển cho các vùng xảy ra sự cố tràn dầu (các 

thông số Cu, Pb, Zn)

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_08

5

205

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (động vật 

đáy) khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_08

6

5

206

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (nguồn 

giống tôm, cá) khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng 

ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_08

7

207

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (rong biển) 

khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_08

8

208

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (vi sinh vật) 

khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_08

9

209

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (thực vật 

ngập mặn) khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng 

ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_09

0

210

Xây dựng tờ trình bản hƣớng dẫn các phƣơng pháp điều 

tra, thu mẫu và phân tích các nhóm sinh vật (cỏ biển) 

khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven biển

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_09

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

288 



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

211

Xây dựng tờ trình hƣớng dẫn các giải pháp ứng xử và 

khắc phục khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven 

biển (nhóm giải pháp cộng đồng)

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_09

2

212

Xây dựng tờ trình hƣớng dẫn các giải pháp ứng xử và 

khắc phục khi có sự cố tràn dầu xảy ra cho các vùng ven 

biển (nhóm giải pháp kỹ thuật)

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_09

3

213

Đánh giá các tổn thất về tài nguyên sinh vật các HST 

biển tại các khu vực thuộc vùng biển Cửa Đại và Cù 

Lao Chàm - Quảng Nam sau sự cố tràn dầu 2007

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_09

4

214

Đánh giá các tổn thất về môi trƣờng nƣớc của các HST 

biển tại các khu vực thuộc vùng biển Cửa Đại và Cù 

Lao Chàm - Quảng Nam sau sự cố tràn dầu 2007

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_09

5

5

215

Đánh giá các tổn thất về môi trƣờng trầm tích của các 

HST biển tại các khu vực thuộc vùng biển Cửa Đại và 

Cù Lao Chàm - Quảng Nam sau sự cố tràn dầu 2007

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_09

6

216
Đánh giá tổn thất giá trị nguồn lợi cá vùng biển Quảng 

Nam sau sự cố dầu tràn
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_09

7

217
Đánh giá tổn thất giá trị nguồn lợi tôm vùng biển Quảng 

Nam sau sự cố dầu tràn
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_09

8

218

Đề xuất các giải pháp ứng xử lâu dài để khắc phục ảnh 

hƣởng của sự cố tràn dầu lên các hệ sinh thái ven biển 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_09

9

219

Đề xuất các giải pháp ứng xử trƣớc mắt để khắc phục 

ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu lên các hệ sinh thái ven 

biển tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_10

0

220 Mô hình thủy động lực vùng biển Quảng Nam - mùa khô Chuyên đề số
08_01_02_CDS_10

1

221
Mô hình thủy động lực vùng biển Quảng Nam - mùa 

mƣa
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_10

2

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

289 



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

222
Mô hình lan truyền dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu vùng 

biển Quảng Nam - mùa khô
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_10

3

223

Đánh giá mức độ suy giảm nguồn lợi, đa dạng sinh học 

và cơ sở lý thuyết mô hình dự báo suy giảm nguồn lợi 

có thể ứng dụng cho vùng biển Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_10

4

224

Đánh giá và dự báo ảnh hƣởng của sự cố tràn dầu đến 

diễn biến quá trình bồi tụ mở mang đất đai vùng ven 

biển Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_10

5

225

Phân tích, đánh giá và dự báo những tác động đến tài 

nguyên, môi trƣờng do suy giảm và mất đi các nhóm giá 

trị chƣa sử dụng của tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_10

6

226

Phân tích đánh giá và dự báo những tác động đến nguồn 

lợi sinh vật do sự suy giảm đa dạng sinh học, mất nơi 

sinh cƣ, nguồn thức ăn

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_10

7

5

227

Đánh giá dự báo diễn biến quá trình suy giảm đa dạng 

sinh học, mất nơi sinh cƣ, nguồn thức ăn do sự cố dầu 

tràn

Chuyên đề số
08_01_02_CDS_10

8

228
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp từ thuốc chữa bệnh
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_10

9

229
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp lâm thủy hải sản thực phẩm
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_11

0

230
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp từ phân bón
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_11

1

231
Lƣợng giá kinh tế tổn thất từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp từ năng lƣợng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_11

2

232
Lƣợng giá và dự báo các tổn thất kinh tế do tác động 

của sóng gió sóng bão đến tài nguyên môi trƣờng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_11

3

233
Phân tích dự báo các tác động đến tài nguyên môi 

trƣờng do nƣớc biển dâng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_11

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

22.08/QĐ-

CMT

Điều tra, khảo sát, đánh giá 

thiệt hại về kinh tế, môi 

trƣờng và ảnh hƣởng đến các 

hệ sinh thái biển, đề xuất biện 

pháp trƣớc mắt và lâu dài để 

phục hồi môi trƣờng các khu 

vực bị ô nhiễm dầu

290 



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

234 Đánh giá dự báo tổn thất môi trƣờng do xói lở bờ biển Chuyên đề số
08_01_02_CDS_11

5

235 Lƣợng hóa và dự báo tổn thất kinh tế do xói lở bờ biển Chuyên đề số
08_01_02_CDS_11

6

236 Đánh giá dự báo các tác động do giảm bồi tụ trầm tích Chuyên đề số
08_01_02_CDS_11

7

237
Lƣợng hóa và dự báo tổn thất kinh tế do sự suy giảm bồi 

tụ trầm tích mở mang đất đến tài nguyên môi trƣờng
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_11

8

238
Lƣợng giá và dự báo những tổn thất kinh tế do giảm đa 

dạng sinh học mất nơi sinh cƣ trú
Chuyên đề số

08_01_02_CDS_11

9

6 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

26.07/QĐ-

CMT

1

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra và kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trƣờng một số cơ sở sản xuất trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ năm 2007

Tổng hợp giấy
07_01_04_THG_00

1

2

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra và kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trƣờng một số cơ sở sản xuất trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ năm 2007

Tổng hợp số
07_01_04_THS_00

1

7 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

27.08/QĐ-

CMT

1

Đặc điểm địa mạo - tân kiến tạo các vùng: Nho Quan - 

Gia Viễn, Vĩnh Lộc - Thạch Thành, Thanh Chƣơng - Đô 

Lƣơng, Kỳ Anh và Quảng Trạch

Chuyên đề giấy
08_01_05_CDG_00

1

2

Đặc điểm cấu trúc - thạch học các vùng: Nho Quan - 

Gia Viễn, Vĩnh Lộc - Thạch Thành, Thanh Chƣơng - Đô 

Lƣơng, Kỳ Anh và Quảng Trạch

Chuyên đề giấy
08_01_05_CDG_00

2

3

Đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục hậu quả môi trƣờng trong thiên tai (bão, lũ 

lụt) (giải pháp dài hạn)

Chuyên đề giấy
08_01_05_CDG_00

3

Thanh tra, kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trƣờng tại các cơ 

sở tỉnh Phú Thọ

Điều tra, xác định nguyên 

nhân và ảnh hƣởng của thiên 

tai (bão, lũ lụt) đến môi 

trƣờng và đề xuất giải pháp 

trƣớc mắt và lâu dài nhằm 

phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phụ ô nhiễm tại các vùng 

đông dân cƣ, phân lũ, thoát lũ 

và khu vực thƣờng xuyên bị 

ảnh hƣởng bởi lũ lụt
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

4

Đánh giá thực trạng và phát hiện các vấn đề bất cập của 

hệ thống thể chế, chính sách trong công tác khắc phục 

hậu quả môi trƣờng sau thiên tai (bão, lũ lụt). Đề xuất 

khung thể chế chính sách, văn bản pháp quy nhằm khắc 

phục các bất cập

Chuyên đề giấy
08_01_05_CDG_00

4

5

Đặc điểm địa mạo - tân kiến tạo các vùng: Nho Quan - 

Gia Viễn, Vĩnh Lộc - Thạch Thành, Thanh Chƣơng - Đô 

Lƣơng, Kỳ Anh và Quảng Trạch

Chuyên đề số
08_01_05_CDS_00

1

6

Đặc điểm cấu trúc - thạch học các vùng: Nho Quan - 

Gia Viễn, Vĩnh Lộc - Thạch Thành, Thanh Chƣơng - Đô 

Lƣơng, Kỳ Anh và Quảng Trạch

Chuyên đề số
08_01_05_CDS_00

2

7

Đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục hậu quả môi trƣờng trong thiên tai (bão, lũ 

lụt) (giải pháp dài hạn)

Chuyên đề số
08_01_05_CDS_00

3

7 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

27.08/QĐ-

CMT

8

Đánh giá thực trạng và phát hiện các vấn đề bất cập của 

hệ thống thể chế, chính sách trong công tác khắc phục 

hậu quả môi trƣờng sau thiên tai (bão, lũ lụt). Đề xuất 

khung thể chế chính sách, văn bản pháp quy nhằm khắc 

phục các bất cập

Chuyên đề số
08_01_05_CDS_00

4

8
1

Phân tích biến động đất ngập nƣớc khu vực Côn Đảo 

giai đoạn 1996-2000-2006
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_00

1

2
Phân tích biến động đƣờng bờ biển khu vực Côn Đảo 

giai đoạn 1996-2000-2006
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_00

2

3
Phân tích biến động lớp phủ thực vật rừng khu vực Côn 

Đảo giai đoạn 1996-2000-2006
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_00

3

4

Chuyên đề số 3 Kết quả ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động 

đƣờng bờ, đất ngập nƣớc, diện tích rừng Côn Đảo; xây 

dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên-môi trƣờng vùng Côn 

Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_00

4

Điều tra, xác định nguyên 

nhân và ảnh hƣởng của thiên 

tai (bão, lũ lụt) đến môi 

trƣờng và đề xuất giải pháp 

trƣớc mắt và lâu dài nhằm 

phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phụ ô nhiễm tại các vùng 

đông dân cƣ, phân lũ, thoát lũ 

và khu vực thƣờng xuyên bị 

ảnh hƣởng bởi lũ lụt

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5

Tiểu dự án 2: Điều tra, khảo sát hiện trạng tài nguyên - 

môi trƣờng Côn Đảo (môi trƣờng không khí, nƣớc mặt, 

nƣớc ngầm, môi trƣờng đất, tài nguyên du lịch) và thành 

lập bộ bản đổ chuyên đề về hiện trạng TN&MT tỷ lệ 

1/25.000

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_00

5

6
Đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí huyện Côn 

Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_00

6

7
Báo cáo tổng hợp đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng Côn Đảo đối với môi trƣờng không khí
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_00

7

8
Báo cáo tổng hợp đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng Côn Đảo đối với môi trƣờng nƣớc
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_00

8

9
Báo cáo tổng hợp đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng Côn Đảo đối với môi trƣờng đa dạng sinh học
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_00

9

10
Tổng hợp, phân tích đánh giá sự phát triển của khách du 

lịch đến môi trƣờng của Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

0

8
11

Tổng hợp, phân tích đánh giá sự phát triển của dân số 

đến môi trƣờng của Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

1

12
Báo cáo tổng hợp đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng Côn Đảo đối với môi trƣờng đất
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

2

13
Xây dựng mô hình chịu tải của môi trƣờng không khí 

Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

3

14
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của nuôi trồng 

hải sản tới môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

4

15
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của du lịch tới 

môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

5

16
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của giao thông 

tới môi trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

6

17
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của giao thông 

tới môi trƣờng không khí Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

7

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

293 



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

18

Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của quy hoạch 

phát triển công nghiệp - Dịch vụ tới môi trƣờng đất Côn 

Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_01

8

19
Dự báo tác động của quy hoạch du lịch đến môi trƣờng 

khí Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_01

9

20

Kiến nghị các biện pháp giảm thiểu tác động của quy 

hoạch phát triển giao thông tới môi trƣờng nƣớc, không 

khí Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_02

0

21
Dự báo ảnh hƣởng của phát triển du lịch tới môi trƣờng 

nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_02

1

22
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của sự phát 

triển du lịch tới môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_02

2

23
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của vận tải biển 

tới môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_02

3

24

Nghiên cứu đánh giá lợi ích về kinh tế, xã hội của việc 

lồng ghép BVMT vào các quy hoạch phát triển du lịch 

côn đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_02

4

8

25

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Đầu tƣ xây dựng hệ 

thống thu gom nƣớc thải, trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng ở khu đô thị đầm tre"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_02

5

26

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Bảo tồn, phát triển san 

hô và cỏ biển Côn Đảo, nghiên cứu đề xuất phƣơng 

pháp bảo vệ rạn san hô và thảm cỏ biển Côn Đảo"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_02

6

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

294 



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

27

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Tính toán phân vùng 

ngập lụt cho các kịch bản cực đoan của biến đổi khí hậu 

và nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang 

an toàn phục vụ phát triển bền vững. Đánh giá dự báo 

ảnh hƣởng của nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, 

các hệ sinh thái vùng biển và ven biển Côn Đảo và đề 

xuất các giải pháp giảm thiểu và thích ứng"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_02

7

28

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Xây dựng các chính 

sách và ban hành quy chế bảo vệ môi trƣờng cho huyện 

Côn Đảo"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_02

8

29

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Điều tra, nghiên cứu 

điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi 

thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh huyện Côn 

Đảo, đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_02

9

30

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Đầu tƣ xây dựng hệ 

thống thu gom nƣớc thải, trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng ở khu sản xuất dịch vụ bến 

đầm"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_03

0

31

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Đầu tƣ xây dựng hệ 

thống thu gom nƣớc thải, trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng ở khu đô thị cỏ ống"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_03

1

32

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Quy hoạch phát triển 

rừng ngập mặn phục vụ mục đích phát triển bền vững 

huyện Côn Đảo"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_03

2

33 Tổng quan về điều kiện tự nhiên huyện Côn Đảo Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_03

3

8
34 Tổng quan về tài nguyên nhiên huyện Côn Đảo Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_03

4

35
Xây dựng các quy định về bảo vệ môi trƣờng tại khu 

vực cảng biển
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_03

5

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 
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36
Xây dựng các quy định về bảo vệ môi trƣờng các khu di 

tích lịch sử trên đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_03

6

37 Xây dựng các quy định về xử lý nƣớc thải trên đảo Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_03

7

38 Xây dựng quy định cho khu bảo tồn biển Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_03

8

39
Xây dựng khung dự thảo quy chế bảo vệ môi trƣờng 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_03

9

40
Tổng hợp, xây dựng quy chế bảo vệ môi trƣờng huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_04

0

41

Xây dựng các quy định về bảo vệ khu vực rừng quốc 

gia, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên và phát triển rừng tái 

sinh để phục vụ cho ngành du lịch sinh thái của huyện 

Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_04

1

42
Tổng hợp các quy chế bảo vệ môi trƣờng của một số 

đảo của Việt Nam và một số quốc gia đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_04

2

43
Phƣơng pháp lồng ghép các yếu tố môi trƣờng vào quy 

hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_04

3

44
Tổng hợp bản đề xuất lồng ghép các yếu tố môi trƣờng 

vào quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_04

4

45
Xây dựng các chỉ tiêu môi trƣờng lồng ghép vào quy 

hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_04

5

46
Xây dựng cơ sở khoa học lồng ghép các yếu tố môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_04

6

47
Xây dựng, phƣơng pháp luận lồng ghép các yếu tố môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_04

7

8

48

Nghiên cứu đánh giá lợi ích về kinh tế, xã hội của việc 

lồng ghép BVMT vào các quy hoạch phát triển Kinh tế - 

Xã hội Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_04

8

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 
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đến năm 2030
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49
Đánh giá mức độ cấp thiết cần lồng ghép BVMT vào 

các quy hoạch phát triển KT-XH Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_04

9

50

Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí môi trƣờng cần lồng 

ghép vào quy hoạch phát triển KT-XH của huyện Côn 

Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_05

0

51

Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép vào quy hoạch phát triển KT-XH của huyện Côn 

Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_05

1

52
Cơ sở khoa học lồng ghép môi trƣờng vào quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_05

2

53
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép môi trƣờng vào quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_05

3

54
Đánh giá nhu cầu lồng ghép yếu tố môi trƣờng vào quy 

hoạch phát triển du lịch Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_05

4

55

Xây dựng các phƣơng pháp luận, cơ sở khoa học và 

phƣơng pháp lồng ghép các yếu tố môi trƣờng vào quy 

hoạch phát triển du lịch Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_05

5

56

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "cải tạo và bảo vệ 

nguồn nƣớc các hồ chứa nƣớc ngọt trên địa bàn huyện 

Côn Đảo"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_05

6

57
Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Xây dựng mới hồ chứa 

nƣớc ngọt khu trung tâm và khu cỏ ống"
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_05

7

58 Đề xuất dự án ƣu tiên số 6 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_05

8

59
Đề xuất dự án ƣu tiên số 7 thuộc nhóm phòng ngừa và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_05

9

60
Đề xuất dự án ƣu tiên số 8 thuộc nhóm phòng ngừa và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_06

0

61 Đề xuất dự án ƣu tiên số 5 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_06

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng
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8
62 Đề xuất dự án ƣu tiên số 4 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_06

2

63 Đề xuất dự án ƣu tiên số 3 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_06

3

64 Đề xuất dự án ƣu tiên số 2 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_06

4

65
Những sự cố môi trƣờng, các tai biến địa chất và các 

biện pháp phòng tránh
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_06

5

66
Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng đối với chất thải 

rắn
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_06

6

67
Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng không khí huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_06

7

68
Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng nƣớc tại Côn 

Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_06

8

69 Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng đất tại Côn Đảo Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_06

9

70
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển công nghiệp-

dịch vụ tới môi trƣờng không khí Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_07

0

71
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển công nghiệp-

dịch vụ tới môi trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_07

1

72

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển công nghiệp-dịch vụ tới môi 

trƣờng không khí huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_07

2

73

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển công nghiệp-dịch vụ tới đa dạng 

sinh học Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_07

3

74

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

của quy hoạch phát triển công nghiệp-dịch vụ tới môi 

trƣờng nƣớc Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_07

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 
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75
Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý về cơ sở 

vật chất kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_07

5

8
76

Báo cáo tổng hợp đề xuất xây dựng bộ máy tổ chức 

quản lý bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_07

6

77
Quy trình xây dựng tổ chức quản lý bảo vệ môi trƣờng 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_07

7

78
Kế hoạch xây dựng tổ chức quản lý bảo vệ môi trƣờng 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_07

8

79
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển công nghiệp-

dịch vụ tới đa dạng sinh học Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_07

9

80
Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý về nhân 

lực bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_08

0

81 Đề xuất dự án ƣu tiên số 1 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_08

1

82
Đánh giá tổng hợp các nguồn thải gây ô nhiễm môi 

trƣờng tại khu vực
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_08

2

83 Dự báo các nguồn phát sinh nƣớc thải tại Côn Đảo Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_08

3

84 Dự báo các nguồn phát sinh khí thải tại Côn Đảo Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_08

4

85

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển du lịch tới môi trƣờng không 

khí huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_08

5

86

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

của quy hoạch phát triển du lịch tới môi trƣờng nƣớc 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_08

6

87

Kiến nghị các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển du lịch tới đa dạng sinh học 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_08

7

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 
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88
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển du lịch đến 

môi trƣờng không khí Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_08

8

89
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển du lịch đến đa 

dạng sinh học Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_08

9

8
90

Dự báo ảnh hƣởng của quy hoạch phát triển du lịch tới 

môi trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_09

0

91
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển giao thông 

vận tải đến đa dạng sinh học của Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_09

1

92
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển giao thông 

vận tải tới môi trƣờng không khí Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_09

2

93
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển giao thông 

vận tải tới môi trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_09

3

94

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển giao thông vận tải tới môi 

trƣờng không khí tại Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_09

4

95

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

của quy hoạch phát triển giao thông vận tải tới môi 

trƣờng nƣớc tại Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_09

5

96

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu tác động của quy 

hoạch phát triển giao thông vận tải tới đa dạng sinh học 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_09

6

97
Những vấn đề tài nguyên, môi trƣờng bức xúc của 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_09

7

98
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khu di tích 

lịch sử huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_09

8

99
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khu vực 

khai thác thủy hải sản huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_09

9

100
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khu du lịch 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

0

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 
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101
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đất huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

1

102
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nƣớc dƣới 

đất  huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

2

103
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nƣớc mặt 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

3

8
104

Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng không khí 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

4

105
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng ven biển 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

5

106
Đề xuất giải pháp giảm thiểu xói mòn, sụt lở đất huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

6

107
Xây dựng các nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng huyện Côn 

Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

7

108
Xây dựng phƣơng án tổ chức thực hiện đề án tổng thể 

bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

8

109
Bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo đến năm 2020 và 

định hƣớng đến năm 2030
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_10

9

110
Xây dựng dự thảo quyết định trình thủ tƣớng chính phủ 

phê duyệt đề án
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

0

111
Xây dựng quan điểm, mục tiêu và phạm vi đề án tổng 

thể bảo vệ môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

1

112
Tổng hợp các nội dung đƣa vào tờ trình thủ tƣớng chính 

phủ về đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

2

113
Báo cáo tổng hợp đề xuất mạng lƣới quan trắc, giám sát 

môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

3

114
Xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 
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Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

301 



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

115
Xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng nƣớc biển 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

5

116
Xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng không khí 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

6

117
Xây dựng cơ sở xây dựng mạng lƣới quan trắc, giám sát 

môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

7

8
118

Xây dựng cơ sở xây dựng mạng lƣới quan trắc môi 

trƣờng nƣớc ngầm huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

8

119
Xây dựng cơ sở xây dựng mạng lƣới quan trắc môi 

trƣờng đất  huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_11

9

120
Xây dựng các phƣơng pháp xây dựng mạng lƣới quan 

trắc, giám sát môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_12

0

121
Phân tích đánh giá các văn bản hƣớng dẫn quy hoạch 

mạng lƣới quan trắc, giám sát môi trƣờng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_12

1

122
Xây dựng mạng lƣới quan trắc đa dạng sinh học huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_12

2

123

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Tăng cƣờng năng lực 

về cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và kinh 

phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị làm công tác bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_12

3

124
Tổng hợp bản đề xuất lồng ghép các yếu tố môi trƣờng 

vào quy hoạch phát triển du lịch Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_12

4

125
Xây dựng các chỉ tiêu môi trƣờng lồng ghép vào quy 

hoạch phát triển du lịch Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_12

5

126
Kết quả điều tra, khảo sát, lấy và phân tích mẫu về hiện 

trạng tài nguyên, môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_12

6

127
Nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận hệ thống phân vùng 

lãnh thổ Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_12

7

128 Nghiên cứu phƣơng pháp phân vùng lãnh thổ Côn Đảo Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_12

8

Văn 
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129
Nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận sinh thái phân vùng 

lãnh thổ Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_12

9

130
Đánh giá nhu cầu lồng ghép yếu tố môi trƣờng vào quy 

hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_13

0

131 Tiêu chí phân vùng lãnh thổ Côn Đảo Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_13

1

8
132

Nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận sinh thái, hệ thống, 

phân vùng lãnh thổ Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_13

2

133 Nguyên tắc phân vùng lãnh thổ Côn Đảo Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_13

3

134
Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng huyện Côn 

Đảo đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_13

4

135
Đánh giá hiện trạng môi trƣờng, năng lực quản lý, hạ 

tầng kỹ thuật môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_13

5

136

Dự báo diễn biến chất lƣợng môi trƣờng không khí và 

tiếng ồn đối với dự án quy hoạch tổng thể phát triển Côn 

Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_13

6

137
Dự báo diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_13

7

138

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về môi trƣờng 

trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải (Đƣờng 

bộ, đƣờng biển, đƣờng hàng không) Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_13

8

139

Đánh giá môi trƣờng đối với các quy hoạch phát triển 

Côn Đảo đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 và 

xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_13

9

140

Đánh giá sức chịu tải của đa dạng sinh học và cảnh quan 

thiên nhiên của vƣơn quốc gia Côn Đảo đối với du lịch 

sinh thái

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_14

0

141
Đánh giá khả năng chịu tải (sức chứa) của tài nguyên 

môi trƣờng đất Côn Đảo về phát triển du lịch
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_14

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 
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142
Đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện 

chất lƣợng không khí và tiếng ồn của Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_14

2

143

Đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện 

chất lƣợng nƣớc mặt và nƣớc ngầm Côn Đảo, đảm bảo 

nguồn nƣớc ngọt

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_14

3

144
Đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện 

chất lƣợng nƣớc biển ven bờ Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_14

4

8
145

Đề xuất phƣơng pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm, 

chƣơng trình quản lý giám sát môi trƣờng nƣớc
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_14

5

146
Đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và quản lý 

chất thải rắn ở Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_14

6

147

Dự báo diễn biến về tổng lƣợng chất thải rắn phát sinh 

của quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 2030 theo 3 

kịch bản

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_14

7

148

Dự báo các tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và ĐDSH 

ở vƣờn quốc gia Côn Đảo, do dự án quy hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_14

8

149
Dự báo diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc biển ven 

bờ
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_14

9

150

Đánh giá tác động và dự báo diễn biến môi trƣờng theo 

3 kịch bản của quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 

2030

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_15

0

151
Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trƣờng để đảm bảo 

phát triển bền vững Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_15

1

152

Đề mục 1: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá về môi trƣờng đối 

với các quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 2020 và 

2030

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_15

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 
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153

Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Chƣơng trình hỗ trợ kỹ 

thuật cho việc phân tích chính sách, đánh giá các tiêu 

chí môi trƣờng lồng ghép với chiến lƣợc phát triển kinh 

tế xã hội Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_15

3

154

Chuyên đề số 1: Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng và 

dự báo biến động môi trƣờng biển Côn Đảo đến năm 

2020 và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_15

4

155

Chuyên đề số 4: Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc đối với 

các quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 2020 và 

định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_15

5

156

Chuyên đề số 6: Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng 

huyện Côn Đảo đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 

2030 kèm theo tờ trình và dự thảo quyết định của thủ 

tƣớng chính phủ phê duyệt đề án

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_15

6

8

157

Chuyên đề số 3: Kết quả ứng dụng công nghệ viễn thám 

và Gis trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động 

đƣờng bờ, đất ngập nƣớc, diện tích rừng Côn Đảo; Xây 

dựng cơ sở dữ liệu về Tài nguyên-môi trƣờng vùng Côn 

Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_15

7

158

Chuyên đề 3.4: Xây dựng các biện pháp bảo vệ rừng 

ngập mặn rạn san hô, thảm cỏ biển, các động thực vật 

vùng đất ngập nƣớc ở Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_15

8

159
Chuyên đề 2.1.2: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_15

9

160

Chuyên đề 2.1.1: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờngkhông khí và tiếng ồn đối với dự án quy hoạch 

tổng thể phát triển Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_16

0

161
Chuyên đề 2.1.3: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc mặt huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_16

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 
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10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

305 



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

162

Chuyên đề 1.5: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải (đƣờng bộ, đƣờng biển, đƣờng hàng không) Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_16

2

163
Chuyên đề 3.3.1: Xây dựng các biện pháp bảo tồn đa 

dạng sinh học dƣới biển
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_16

3

164

Chuyên đề 2.2.1: Tổng hợp, phân tích đánh giá sự phát 

triển của dân số, khách du lịch đến môi trƣờng của Côn 

Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_16

4

165

Chuyên đề 3.1: Phân tích đánh giá các văn bản, tài liệu 

có liên quan đến công tác quy hoạch và bảo tồn đa dạng 

sinh học Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_16

5

166
Chuyên đề 3.2.2: Tổng hợp danh mục thành phần loài 

thực vật phát hiện ở Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_16

6

167
Chuyên đề 3.2.1: Tổng hợp danh mục thành phần loài 

động vật phát hiện ở Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_16

7

168
Chuyên đề 3.3.2: Xây dựng các biện pháp bảo vệ đa 

dạng sinh học trên đất liền
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_16

8

8
169

Chuyên đề 3.5: Xây dựng các biện pháp bảo vệ  tài 

nguyên rừng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_16

9

170

Chuyên đề 2.2.2.1: Đánh giá khả năng chịu tải (sức 

chứa) của Tài nguyên môi trƣờng đất Côn Đảo về phát 

triển du lịch

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_17

0

171

Chuyên đề 2.2.2.3: Đánh giá sức chịu tải của đa dạng 

sinh học và cảnh quan thiên nhiên của vƣờn quốc gia 

Côn Đảo đối với du lịch sinh thái

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_17

1

172
Chuyên đề 2.2.2.2: Xây dựng mô hình đánh giá mức 

chịu tải môi trƣờng nƣớc
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_17

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng
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173

Chuyên đề 1.1: Phân tích các nghiên cứu hiện có trong 

xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi trƣờng trong 

các quy hoạch phát triển

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_17

3

174

Chuyên đề 1.2: Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp xây 

dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi trƣờng trong quy 

hoạch phát triển Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_17

4

175

Chuyên đề 1.3: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 

Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_17

5

176
Chuyên đề 1.4: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển du lịch Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_17

6

177

Chuyên đề 1.6: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 

Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_17

7

178
Chuyên đề 1.7: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi 

trƣờng trong quy hoạch phát triển đô thị
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_17

8

179
Chuyên đề 1.8: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi 

trƣờng trong quy hoạch phát triển công nghiệp
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_17

9

180

Chuyên đề 1.9: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi 

trƣờng trong quy hoạch phát triển nông nghiệp và thủy 

lợi

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_18

0

181
Chuyên đề 1.10: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển ngƣ nghiệp
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_18

1

8

182

Chuyên đề 1.11: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch xử lý nƣớc thải (công 

nghiệp, đô thị, bệnh viện, du lịch…)

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_18

2

183
Chuyên đề 1.12: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch xử lý chất thải rắn
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_18

3
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184

Chuyên đề 1.13: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch mạng lƣới quan trắc, giám 

sát môi trƣờng đất, không khí Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_18

4

185

Chuyên đề 1.14: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch mạng lƣới quan trắc, giám 

sát môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm và nƣớc biển ven 

bờ

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_18

5

186

Chuyên đề: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về môi 

trƣờng trong quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho 

Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_18

6

187

Chuyên đề 1.16: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng, 

tai biến thiên nhiên do biến đổi khí hậu toàn cầu, các 

kịch bản đáp ứng mực nƣớc biển dâng, hệ thống dự báo, 

cảnh báo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_18

7

188

Chuyên đề 1.17: Các vấn đề môi trƣờng bức xúc của 

huyện Côn Đảo, đề xuất lộ trình và phƣơng pháp khắc 

phục

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_18

8

189

Chuyên đề 1.18: Trình diễn mẫu về lồng ghép vấn đề 

môi trƣờng vào quy hoạch và đề xuất điều chỉnh quy 

hoạch phát triển huyện Côn Đảo theo định hƣớng phát 

triển bền vững đến năm 2020

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_18

9

190

Chuyên đề: Đề xuất cơ chế quản lý, triển khai thực hiện 

các nhóm chỉ tiêu về môi trƣờng trong quy hoạch phát 

triển

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_19

0

191

Chuyên đề 1.2: Đề xuất chính sách nhằm thu hút đầu tƣ 

và khuyến khích phát triển ổn định kinh tế hải đảo kết 

hợp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_19

1
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8

192

Chuyên đề 1.21: Phân tích vấn đề về sinh kế và đói 

nghèo tại địa phƣơng lồng ghép vấn đề xóa đói giảm 

nghèo và môi trƣờng theo hƣớng phát triển bền vững

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_19

2

193

Chuyên đề 1.22: Đề xuất quan điểm và ý tƣởng sử dụng 

tài nguyên sinh vật biển đảo Côn Đảo theo định hƣớng 

phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_19

3

194

Chuyên đề 2.1.1.2: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng không khí và tiếng ồn Côn Đảo với phƣơng án 

thực hiện quy hoạch nhƣng không xử lý ô nhiễm

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_19

4

195

Chuyên đề 2.1.2.2: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ Côn Đảo với phƣơng án thực 

hiện quy hoạch nhƣng không xử lý ô nhiễm

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_19

5

196

Chuyên đề 2.1.2.3: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ Côn Đảo với phƣơng án thực 

hiện quy hoạch kèm theo xử lý ô nhiễm môi trƣờng triệt 

để

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_19

6

197
Chuyên đề 2.1.2.1: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ Côn Đảo với phƣơng án số "0"
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_19

7

198
Chuyên đề 2.1.3.1: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc mặt huyện Côn Đảo với phƣơng án số "0"
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_19

8

199

Chuyên đề 1.5.1: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

về môi trƣờng trong quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải đƣờng bộ Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_19

9

200

Chuyên đề 1.5.3: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

về môi trƣờng trong quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải đƣờng hàng không Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_20

0
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201

Chuyên đề 1.5.2: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

về môi trƣờng trong quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải đƣờng biển Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_20

1

8

202

Chuyên đề 2.1.1.1: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng không khí và tiếng ồn huyện Côn Đảo với 

phƣơng án số "0"

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_20

2

203
Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do vận tải biển tới môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_20

3

204
Tổng hợp, phân tích đánh giá ảnh hƣởng của vận tải 

biển tới môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_20

4

205
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển đô thị tới môi 

trƣờng không khí  tại Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_20

5

206
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển đô thị tới môi 

trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_20

6

207

Kiến nghị các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị Côn Đảo tới đa dạng sinh 

học huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_20

7

208

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị  tới môi trƣờng nƣớc 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_20

8

209

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị  tới môi trƣờng không khí 

tại Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_20

9

210
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển đô thị tới đa 

dạng sinh học huyện Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_21

0

211
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển đô thị tới môi 

trƣờng không khí tại Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_21

1

212

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị tới môi trƣờng không khí 

tại Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_21

2
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213

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị tới môi trƣờng nƣớc 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_21

3

214

Chuyên đề 2.1.1.3: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng không khí và tiếng ồn Côn Đảo với phƣơng án 

thực hiện quy hoạch kèm theo xử lý ô nhiễm môi trƣờng 

triệt để

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_21

4

8
215

Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của sụt lở
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_21

5

216
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của xói mòn
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_21

6

217
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của cháy rừng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_21

7

218
Đánh giá xác định vùng chịu ảnh hƣởng nhằm ứng phó 

nƣớc biển dâng phục vụ quy hoạch Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_21

8

219
Đánh giá, xác định vùng vành đai an toàn nhằm ứng phó 

với nƣớc biển dâng phục vụ quy hoạch Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_21

9

220
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của địa hình sụt bậc
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_22

0

221
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của nƣớc xoáy có dòng chảy mạnh
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_22

1

222
Phân tích, dự báo, đánh giá các đối tƣợng môi trƣờng bị 

tác động bởi nƣớc biển dâng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_22

2

223
Phân tích, dự báo, đánh giá các đối tƣợng hệ sinh thái bị 

tác động bởi nƣớc biển dâng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_22

3

224
Phân tích, dự báo, đánh giá các đối tƣợng kinh tế bị tác 

động bởi nƣớc biển dâng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_22

4

225
Thu thập các kết quả minh chứng về dự báo ngập lụt do 

mực nƣớc biển dâng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_22

5
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226

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch công nghiệp-dịch vụ

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_22

6

227

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_22

7

8

228

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch phát triển rừng

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_22

8

229

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch  sử dụng đất

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_22

9

230

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch giao thông

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_23

0

231

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch xây dựng

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_23

1

232

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch du lịch

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_23

2

233 Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_23

3

234 Giải pháp phát triển nguồn lực Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_23

4

235
Giải pháp và thể chế chính sách thích ứng với nƣớc biển 

dâng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_23

5

236
Giải pháp tăng cƣờng khoa học công nghệ của nƣớc 

biển dâng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_23

6

Văn 
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237 Giải pháp đánh giá tác động của nƣớc biển dâng Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_23

7

238 Báo cáo thu thập thông tin Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_23

8

239 Xây dựng quy trình khai thác Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_23

9

240
Xây dựng chƣơng trình tra cứu thông tin kiết xuất kết 

quả đầu ra
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_24

0

241 Xây dựng chƣơng trình cập nhật lƣu trữ thông tin Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_24

1

8
242 Phân tích thiết kế cấu trúc dữ liệu cho CSDL Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_24

2

243 Nghiên cứu xây dựng quy trình các tiêu chí đầu ra Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_24

3

244 Khảo sát, nghiên cứu quy trình cập nhật số liệu Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_24

4

245 Khảo sát, nghiên cứu quy trình kiểm tra số liệu Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_24

5

246
Đánh giá, dự báo các tai biến, sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của lỗ thoát khí ở đáy biển
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_24

6

247
Đánh giá, dự báo các tai biến, sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của bão từ và lốc xoáy
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_24

7

248
Thu thập các kết quả nghiên cứu về dự báo mức độ biển 

dâng do nhiệt độ tăng tại Việt Nam
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_24

8

249
Thu thập các kết quả minh chứng về xu thế nhiệt độ 

tăng tại Việt Nam nói chung và tại Côn Đảo nói riêng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_24

9

250 Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật vào, ra Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_25

0

251 Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_25

1
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252 Xây dựng các phƣơng án xuất nhập dữ liệu Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_25

2

253 Thiết kế giao diện chƣơng trình Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_25

3

254

Khảo sát nghiên cứu quy trình hệ thống Chƣơng trình 

hỗ trợ kỹ thuật cho việc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu 

môi trƣờng lồng ghép với chiến lƣợc phát triển kinh tế 

xã hội Côn Đảo theo định hƣớng phát triển bền vững

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_25

4

8
255

Xây dựng thuật toán giải bài toán hỗ trợ quyết định phục 

vụ quy hoạch phát triển bền vững Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_25

5

256
Nghiên cứu xây dựng bài toán hỗ trợ xây dựng quyết 

định
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_25

6

257
Đánh giá tác động của nƣớc biển dâng đến môi trƣờng 

Côn Đảo và đề xuất giải pháp thích ứng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_25

7

258
Giải pháp thích ứng với việc chung sống với lũ trong 

trƣờng hợp nƣớc biển dâng
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_25

8

259 Khai thác thử nghiệm hệ thống Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_25

9

260
Đề mục 2: Đánh giá khả năng chịu tải của môi trƣờng 

và tài nguyên của Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_26

0

261
Đánh giá hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_26

1

262
Kết quả quan trắc thủy sinh huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu (Đợt 1)
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_26

2

263
Kết quả quan trắc thủy sinh huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu (Đợt 2)
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_26

3

264

Báo cáo điều tra, đánh giá, dự báo sự cố môi trƣờng, đề 

xuất kế hoạch phòng chống; Điều tra, đánh giá và dự 

báo các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng bức xúc huyện Côn 

Đảo

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_26

4
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265
Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, lấy và phân tích mẫu 

về hiện trạng Tài nguyên, môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_26

5

266
Dự thảo số 2: Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng huyện 

Côn Đảo đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_26

6

267

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện tiểu dự án. Điều tra, 

đánh giá hiện trạng và dự báo biến động môi trƣờng 

biển Côn Đảo đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 

2030 tỉ lệ 1/50.000

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

1

8
268

Điều tra, đánh giá hiện trạng và dự báo  biến động môi 

trƣờng biển Côn Đảo đến năm 2010 tỉ lệ 1/50.000
Chuyên đề giấy

09_01_10_CDG_26

7

269

Nghiên cứu đánh giá tác động của nƣớc biển dâng đến 

môi trƣờng Côn Đảo và đề xuất các giải pháp thích ứng 

và xây dựng chƣơng trình hỗ trợ kỹ thuật cho việc phân 

tích, đánh giá các chỉ tiêu môi trƣờng lồng ghép với 

chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo theo định 

hƣớng phát triển bền vững

Chuyên đề giấy
09_01_10_CDG_26

8

270

Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng: Chƣơng trình hỗ trợ kỹ 

thuật cho việc phân tích chính sách, đánh giá các tiêu 

chí môi trƣờng lồng ghép với chiến lƣợc phát triển kinh 

tế xã hội Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

2

271
Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trƣờng, năng lực quản 

lý, hạ tầng kỹ thuật môi trƣờng huyện Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

3

272
Báo cáo tóm tắt về đánh giá hiện trạng, năng lực quản 

lý, hạ tầng kỹ thuật môi trƣờng huyện Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

4

273
Chuyên đề đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất huyện 

Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

5

274
Chuyên đề đánh giá hiện trạng nƣớc ngầm huyện Côn 

Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

6

275 Chuyên đề đánh giá hiện trạng nƣớc mặt huyện Côn Đảo
Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

7
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276
Chuyên đề đánh giá hệ thống quan trắc môi trƣờng 

huyện Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

8

277
Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, lấy và phân tích mẫu 

về hiện trạng tài nguyên, môi trƣờng Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_00

9

278

Báo cáo điều tra, đánh giá, dự báo sự cố môi trƣờng, đề 

xuất kế hoạch phòng chống; điều tra, đánh giá và dự báo 

các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng bức xúc huyện Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_01

0

279
Chuyên đề Đánh giá hệ thống ứng phó sự cố môi trƣờng 

huyện Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_01

1

8
280

Chuyên đề Đánh giá hệ thống thu gom, xử lý chất thải 

rắn và chất thải nguy hại huyện Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_01

2

281
Đánh giá hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải  và rác thải 

huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_01

3

282
Chuyên đề Đánh giá trang thiết bị của các tổ chức dịch 

vụ môi trƣờng

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_01

4

283
Chuyên đề Đánh giá năng lực các tổ chức dịch vụ môi 

trƣờng huyện Côn Đảo

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_01

5

284
Chuyên đề Đánh giá hệ thống phân tích môi trƣờng 

huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_01

6

285

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện tiểu dự án 2 "Điều tra, 

khảo sát hiện trạng tài nguyên môi trƣờng huyện Côn 

Đảo"

Tƣ liệu khác 

giấy

09_01_10_BKG_01

7

286
Phân tích biến động đất ngập nƣớc khu vực Côn Đảo 

giai đoạn 1996-2000-2006
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_00

1

287
Phân tích biến động đƣờng bờ biển khu vực Côn Đảo 

giai đoạn 1996-2000-2006
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_00

2

288
Phân tích biến động lớp phủ thực vật rừng khu vực Côn 

Đảo giai đoạn 1996-2000-2006
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_00

3
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289

Chuyên đề số 3 Kết quả ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động 

đƣờng bờ, đất ngập nƣớc, diện tích rừng Côn Đảo; xây 

dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên-môi trƣờng vùng Côn 

Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_00

4

290

Tiểu dự án 2: Điều tra, khảo sát hiện trạng tài nguyên - 

môi trƣờng Côn Đảo (môi trƣờng không khí, nƣớc mặt, 

nƣớc ngầm, môi trƣờng đất, tài nguyên du lịch) và thành 

lập bộ bản đổ chuyên đề về hiện trạng TN&MT tỷ lệ 

1/25.000

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_00

5

291
Đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí huyện Côn 

Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_00

6

8
292

Báo cáo tổng hợp đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng Côn Đảo đối với môi trƣờng không khí
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_00

7

293
Báo cáo tổng hợp đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng Côn Đảo đối với môi trƣờng nƣớc
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_00

8

294
Báo cáo tổng hợp đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng Côn Đảo đối với môi trƣờng đa dạng sinh học
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_00

9

295
Tổng hợp, phân tích đánh giá sự phát triển của khách du 

lịch đến môi trƣờng của Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

0

296
Tổng hợp, phân tích đánh giá sự phát triển của dân số 

đến môi trƣờng của Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

1

297
Báo cáo tổng hợp đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng Côn Đảo đối với môi trƣờng đất
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

2

298
Xây dựng mô hình chịu tải của môi trƣờng không khí 

Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

3

299
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của nuôi trồng 

hải sản tới môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

4

300
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của du lịch tới 

môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

5
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301
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của giao thông 

tới môi trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

6

302
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của giao thông 

tới môi trƣờng không khí Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

7

303

Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của quy hoạch 

phát triển công nghiệp - Dịch vụ tới môi trƣờng đất Côn 

Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_01

8

304
Dự báo tác động của quy hoạch du lịch đến môi trƣờng 

khí Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_01

9

305

Kiến nghị các biện pháp giảm thiểu tác động của quy 

hoạch phát triển giao thông tới môi trƣờng nƣớc, không 

khí Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_02

0

8
306

Dự báo ảnh hƣởng của phát triển du lịch tới môi trƣờng 

nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_02

1

307
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của sự phát 

triển du lịch tới môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_02

2

308
Phân tích, tổng hợp đánh giá ảnh hƣởng của vận tải biển 

tới môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_02

3

309

Nghiên cứu đánh giá lợi ích về kinh tế, xã hội của việc 

lồng ghép BVMT vào các quy hoạch phát triển du lịch 

côn đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_02

4

310

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Đầu tƣ xây dựng hệ 

thống thu gom nƣớc thải, trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng ở khu đô thị đầm tre"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_02

5

311

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Bảo tồn, phát triển san 

hô và cỏ biển Côn Đảo, nghiên cứu đề xuất phƣơng 

pháp bảo vệ rạn san hô và thảm cỏ biển Côn Đảo"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_02

6

Văn 
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312

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Tính toán phân vùng 

ngập lụt cho các kịch bản cực đoan của biến đổi khí hậu 

và nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang 

an toàn phục vụ phát triển bền vững. Đánh giá dự báo 

ảnh hƣởng của nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, 

các hệ sinh thái vùng biển và ven biển Côn Đảo và đề 

xuất các giải pháp giảm thiểu và thích ứng"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_02

7

313

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Xây dựng các chính 

sách và ban hành quy chế bảo vệ môi trƣờng cho huyện 

Côn Đảo"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_02

8

314

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Điều tra, nghiên cứu 

điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi 

thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh huyện Côn 

Đảo, đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_02

9

315

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Đầu tƣ xây dựng hệ 

thống thu gom nƣớc thải, trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng ở khu sản xuất dịch vụ bến 

đầm"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_03

0

8

316

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Đầu tƣ xây dựng hệ 

thống thu gom nƣớc thải, trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng ở khu đô thị cỏ ống"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_03

1

317

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Quy hoạch phát triển 

rừng ngập mặn phục vụ mục đích phát triển bền vững 

huyện Côn Đảo"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_03

2

318 Tổng quan về điều kiện tự nhiên huyện Côn Đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_03

3

319 Tổng quan về tài nguyên nhiên huyện Côn Đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_03

4

320
Xây dựng các quy định về bảo vệ môi trƣờng tại khu 

vực cảng biển
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_03

5

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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321
Xây dựng các quy định về bảo vệ môi trƣờng các khu di 

tích lịch sử trên đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_03

6

322 Xây dựng các quy định về xử lý nƣớc thải trên đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_03

7

323 Xây dựng quy định cho khu bảo tồn biển Chuyên đề số
09_01_10_CDS_03

8

324
Xây dựng khung dự thảo quy chế bảo vệ môi trƣờng 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_03

9

325
Tổng hợp, xây dựng quy chế bảo vệ môi trƣờng huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_04

0

326

Xây dựng các quy định về bảo vệ khu vực rừng quốc 

gia, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên và phát triển rừng tái 

sinh để phục vụ cho ngành du lịch sinh thái của huyện 

Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_04

1

327
Tổng hợp các quy chế bảo vệ môi trƣờng của một số 

đảo của Việt Nam và một số quốc gia đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_04

2

328
Phƣơng pháp lồng ghép các yếu tố môi trƣờng vào quy 

hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_04

3

8
329

Tổng hợp bản đề xuất lồng ghép các yếu tố môi trƣờng 

vào quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_04

4

330
Xây dựng các chỉ tiêu môi trƣờng lồng ghép vào quy 

hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_04

5

331
Xây dựng cơ sở khoa học lồng ghép các yếu tố môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_04

6

332
Xây dựng, phƣơng pháp luận lồng ghép các yếu tố môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_04

7

333

Nghiên cứu đánh giá lợi ích về kinh tế, xã hội của việc 

lồng ghép BVMT vào các quy hoạch phát triển Kinh tế - 

Xã hội Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_04

8

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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334
Đánh giá mức độ cấp thiết cần lồng ghép BVMT vào 

các quy hoạch phát triển KT-XH Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_04

9

335

Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí môi trƣờng cần lồng 

ghép vào quy hoạch phát triển KT-XH của huyện Côn 

Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_05

0

336

Nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép vào quy hoạch phát triển KT-XH của huyện Côn 

Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_05

1

337
Cơ sở khoa học lồng ghép môi trƣờng vào quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_05

2

338
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép môi trƣờng vào quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_05

3

339
Đánh giá nhu cầu lồng ghép yếu tố môi trƣờng vào quy 

hoạch phát triển du lịch Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_05

4

340

Xây dựng các phƣơng pháp luận, cơ sở khoa học và 

phƣơng pháp lồng ghép các yếu tố môi trƣờng vào quy 

hoạch phát triển du lịch Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_05

5

341

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Cải tạo và bảo vệ 

nguồn nƣớc các hồ chứa nƣớc ngọt trên địa bàn huyện 

Côn Đảo"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_05

6

342
Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Xây dựng mới hồ chứa 

nƣớc ngọt khu trung tâm và khu cỏ ống"
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_05

7

8
343 Đề xuất dự án ƣu tiên số 6 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề số

09_01_10_CDS_05

8

344
Đề xuất dự án ƣu tiên số 7 thuộc nhóm phòng ngừa và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_05

9

345
Đề xuất dự án ƣu tiên số 8 thuộc nhóm phòng ngừa và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_06

0

346 Đề xuất dự án ƣu tiên số 5 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề số
09_01_10_CDS_06

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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347 Đề xuất dự án ƣu tiên số 4 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề số
09_01_10_CDS_06

2

348 Đề xuất dự án ƣu tiên số 3 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề số
09_01_10_CDS_06

3

349 Đề xuất dự án ƣu tiên số 2 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề số
09_01_10_CDS_06

4

350
Những sự cố môi trƣờng, các tai biến địa chất và các 

biện pháp phòng tránh
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_06

5

351
Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng đối với chất thải 

rắn
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_06

6

352
Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng không khí huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_06

7

353
Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng nƣớc tại Côn 

Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_06

8

354
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển công nghiệp-

dịch vụ tới môi trƣờng không khí Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_06

9

355
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển công nghiệp-

dịch vụ tới môi trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_07

0

356

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển công nghiệp-dịch vụ tới môi 

trƣờng không khí huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_07

1

8

357

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển công nghiệp-dịch vụ tới đa dạng 

sinh học Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_07

2

358

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

của quy hoạch phát triển công nghiệp-dịch vụ tới môi 

trƣờng nƣớc Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_07

3

359
Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý về cơ sở 

vật chất kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_07

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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360
Báo cáo tổng hợp đề xuất xây dựng bộ máy tổ chức 

quản lý bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_07

5

361
Quy trình xây dựng tổ chức quản lý bảo vệ môi trƣờng 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_07

6

362
Kế hoạch xây dựng tổ chức quản lý bảo vệ môi trƣờng 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_07

7

363
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển công nghiệp-

dịch vụ tới đa dạng sinh học Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_07

8

364
Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý về nhân 

lực bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_07

9

365 Đề xuất dự án ƣu tiên số 1 thuộc nhóm quy hoạch Chuyên đề số
09_01_10_CDS_08

0

366
Đánh giá tổng hợp các nguồn thải gây ô nhiễm môi 

trƣờng tại khu vực
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_08

1

367 Dự báo các nguồn phát sinh nƣớc thải tại Côn Đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_08

2

368 Dự báo các nguồn phát sinh khí thải tại Côn Đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_08

3

369

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển du lịch tới môi trƣờng không 

khí huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_08

4

370

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

của quy hoạch phát triển du lịch tới môi trƣờng nƣớc 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_08

5

8

371

Kiến nghị các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển du lịch tới đa dạng sinh học 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_08

6

372
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển du lịch đến 

môi trƣờng không khí Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_08

7

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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373
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển du lịch đến đa 

dạng sinh học Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_08

8

374
Dự báo ảnh hƣởng của quy hoạch phát triển du lịch tới 

môi trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_08

9

375
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển giao thông 

vận tải đến đa dạng sinh học của Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_09

0

376
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển giao thông 

vận tải tới môi trƣờng không khí Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_09

1

377
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển giao thông 

vận tải tới môi trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_09

2

378

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển giao thông vận tải tới môi 

trƣờng không khí tại Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_09

3

379

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

của quy hoạch phát triển giao thông vận tải tới môi 

trƣờng nƣớc tại Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_09

4

380

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu tác động của quy 

hoạch phát triển giao thông vận tải tới đa dạng sinh học 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_09

5

381
Những vấn đề tài nguyên, môi trƣờng bức xúc của 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_09

6

382
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khu di tích 

lịch sử huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_09

7

383
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khu vực 

khai thác thủy hải sản huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_09

8

384
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khu du lịch 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_09

9

8
385

Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đất huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

0

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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386
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nƣớc dƣới 

đất  huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

1

387
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nƣớc mặt 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

2

388
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng không khí 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

3

389
Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng ven biển 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

4

390
Đề xuất giải pháp giảm thiểu xói mòn, sụt lở đất huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

5

391
Xây dựng các nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng huyện Côn 

Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

6

392
Xây dựng phƣơng án tổ chức thực hiện đề án tổng thể 

bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

7

393
Bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo đến năm 2020 và 

định hƣớng đến năm 2030
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

8

394
Xây dựng dự thảo quyết định trình thủ tƣớng chính phủ 

phê duyệt đề án
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_10

9

395
Xây dựng quan điểm, mục tiêu và phạm vi đề án tổng 

thể bảo vệ môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

0

396
Tổng hợp các nội dung đƣa vào tờ trình thủ tƣớng chính 

phủ về đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

1

397
Báo cáo tổng hợp đề xuất mạng lƣới quan trắc, giám sát 

môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

2

398
Xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

3

8
399

Xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng nƣớc biển 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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400
Xây dựng mạng lƣới quan trắc môi trƣờng không khí 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

5

401
Xây dựng cơ sở xây dựng mạng lƣới quan trắc, giám sát 

môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

6

402
Xây dựng cơ sở xây dựng mạng lƣới quan trắc môi 

trƣờng nƣớc ngầm huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

7

403
Xây dựng cơ sở xây dựng mạng lƣới quan trắc môi 

trƣờng đất  huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

8

404
Xây dựng các phƣơng pháp xây dựng mạng lƣới quan 

trắc, giám sát môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_11

9

405
Phân tích đánh giá các văn bản hƣớng dẫn quy hoạch 

mạng lƣới quan trắc, giám sát môi trƣờng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_12

0

406
Xây dựng mạng lƣới quan trắc đa dạng sinh học huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_12

1

407

Đề xuất dự án ƣu tiên thực hiện "Tăng cƣờng năng lực 

vế cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và kinh 

phí hoạt động cho các cwo quan, đơn vị làm công tác 

bảo vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_12

2

408
Tổng hợp bản đề xuất lồng ghép các yếu tố môi trƣờng 

vào quy hoạch phát triển du lịch Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_12

3

409
Xây dựng các chỉ tiêu môi trƣờng lồng ghép vào quy 

hoạch phát triển du lịch Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_12

4

410
Kết quả điều tra, khảo sát, lấy và phân tích mẫu về hiện 

trạng tài nguyên, môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_12

5

411
Nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận hệ thống phân vùng 

lãnh thổ Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_12

6

412 Nghiên cứu phƣơng pháp phân vùng lãnh thổ Côn Đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_12

7

8
413

Nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận sinh thái phân vùng 

lãnh thổ Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_12

8

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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414
Đánh giá nhu cầu lồng ghép yếu tố môi trƣờng vào quy 

hoạch sử dụng đất Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_12

9

415 Tiêu chí phân vùng lãnh thổ Côn Đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_13

0

416
Nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận sinh thái, hệ thống, 

phân vùng lãnh thổ Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_13

1

417 Nguyên tắc phân vùng lãnh thổ Côn Đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_13

2

418
Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng huyện Côn 

Đảo đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_13

3

419
Đánh giá hiện trạng môi trƣờng, năng lực quản lý, hạ 

tầng kỹ thuật môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_13

4

420

Dự báo diễn biến chất lƣợng môi trƣờng không khí và 

tiếng ồn đối với dự án quy hoạch tổng thể phát triển Côn 

Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_13

5

421
Dự báo diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_13

6

422

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về môi trƣờng 

trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải (Đƣờng 

bộ, đƣờng biển, đƣờng hàng không) Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_13

7

423

Đánh giá môi trƣờng đối với các quy hoạch phát triển 

Côn Đảo đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 và 

xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trƣờng

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_13

8

424

Đánh giá sức chịu tải của đa dạng sinh học và cảnh quan 

thiên nhiên của vƣơn quốc gia Côn Đảo đối với du lịch 

sinh thái

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_13

9

425
Đánh giá khả năng chịu tải (sức chứa) của tài nguyên 

môi trƣờng đất Côn Đảo về phát triển du lịch
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_14

0

8
426

Đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện 

chất lƣợng không khí và tiếng ồn của Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_14

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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427

Đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện 

chất lƣợng nƣớc mặt và nƣớc ngầm Côn Đảo, đảm bảo 

nguồn nƣớc ngọt

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_14

2

428
Đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện 

chất lƣợng nƣớc biển ven bờ Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_14

3

429
Đề xuất phƣơng pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm, 

chƣơng trình quản lý giám sát môi trƣờng nƣớc
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_14

4

430
Đề xuất các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và quản lý 

chất thải rắn ở Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_14

5

431

Dự báo diễn biến về tổng lƣợng chất thải rắn phát sinh 

của quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 2030 theo 3 

kịch bản

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_14

6

432

Dự báo các tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và ĐDSH 

ở vƣờn quốc gia Côn Đảo, do dự án quy hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_14

7

433
Dự báo diễn biến chất lƣợng môi trƣờng nƣớc biển ven 

bờ
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_14

8

434

Đánh giá tác động và dự báo diễn biến môi trƣờng theo 

3 kịch bản của quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 

2030

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_14

9

435
Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trƣờng để đảm bảo 

phát triển bền vững Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_15

0

436

Đề mục 1: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá về môi trƣờng đối 

với các quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 2020 và 

2030

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_15

1

437

Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng Chƣơng trình hỗ trợ kỹ 

thuật cho việc phân tích chính sách, đánh giá các tiêu 

chí môi trƣờng lồng ghép với chiến lƣợc phát triển kinh 

tế xã hội Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_15

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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438

Chuyên đề số 1: Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng và 

dự báo biến động môi trƣờng biển Côn Đảo đến năm 

2020 và định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_15

3

8

439

Chuyên đề số 4: Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc đối với 

các quy hoạch phát triển Côn Đảo đến năm 2020 và 

định hƣớng đến năm 2030

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_15

4

440

Chuyên đề số 6: Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng 

huyện Côn Đảo đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 

2030 kèm theo tờ trình và dự thảo quyết định của thủ 

tƣớng chính phủ phê duyệt đề án

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_15

5

441

Chuyên đề số 3: Kết quả ứng dụng công nghệ viễn thám 

và Gis trong giải đoán, thành lập bản đồ biến động 

đƣờng bờ, đất ngập nƣớc, diện tích rừng Côn Đảo; Xây 

dựng cơ sở dữ liệu về Tài nguyên-môi trƣờng vùng Côn 

Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_15

6

442

Chuyên đề 3.4: Xây dựng các biện pháp bảo vệ rừng 

ngập mặn rạn san hô, thảm cỏ biển, các động thực vật 

vùng đất ngập nƣớc ở Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_15

7

443
Chuyên đề 2.1.2: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_15

8

444

Chuyên đề 2.1.1: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờngkhông khí và tiếng ồn đối với dự án quy hoạch 

tổng thể phát triển Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_15

9

445
Chuyên đề 2.1.3: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc mặt huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_16

0

446

Chuyên đề 1.5: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải (đƣờng bộ, đƣờng biển, đƣờng hàng không) Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_16

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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447
Chuyên đề 3.3.1: Xây dựng các biện pháp bảo tồn đa 

dạng sinh học dƣới biển
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_16

2

448

Chuyên đề 2.2.1: Tổng hợp, phân tích đánh giá sự phát 

triển của dân số, khách du lịch đến môi trƣờng của Côn 

Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_16

3

449

Chuyên đề 3.1: Phân tích đánh giá các văn bản, tài liệu 

có liên quan đến công tác quy hoạch và bảo tồn đa dạng 

sinh học Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_16

4

8
450

Chuyên đề 3.2.2: Tổng hợp danh mục thành phần loài 

thực vật phát hiện ở Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_16

5

451
Chuyên đề 3.2.1: Tổng hợp danh mục thành phần loài 

động vật phát hiện ở Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_16

6

452
Chuyên đề 3.3.2: Xây dựng các biện pháp bảo vệ đa 

dạng sinh học trên đất liền
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_16

7

453
Chuyên đề 3.5: Xây dựng các biện pháp bảo vệ  tài 

nguyên rừng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_16

8

454

Chuyên đề 2.2.2.1: Đánh giá khả năng chịu tải (sức 

chứa) của Tài nguyên môi trƣờng đất Côn Đảo về phát 

triển du lịch

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_16

9

455

Chuyên đề 2.2.2.3: Đánh giá sức chịu tải của đa dạng 

sinh học và cảnh quan thiên nhiên của vƣờn quốc gia 

Côn Đảo đối với du lịch sinh thái

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_17

0

456
Chuyên đề 2.2.2.2: Xây dựng mô hình đánh giá mức 

chịu tải môi trƣờng nƣớc
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_17

1

457

Chuyên đề 1.1: Phân tích các nghiên cứu hiện có trong 

xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi trƣờng trong 

các quy hoạch phát triển

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_17

2

458

Chuyên đề 1.2: Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp xây 

dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi trƣờng trong quy 

hoạch phát triển Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_17

3

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-
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459

Chuyên đề 1.3: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 

Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_17

4

460
Chuyên đề 1.4: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển du lịch Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_17

5

461

Chuyên đề 1.6: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 

Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_17

6

462
Chuyên đề 1.7: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi 

trƣờng trong quy hoạch phát triển đô thị
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_17

7

8
463

Chuyên đề 1.8: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi 

trƣờng trong quy hoạch phát triển công nghiệp
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_17

8

464

Chuyên đề 1.9: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi 

trƣờng trong quy hoạch phát triển nông nghiệp và thủy 

lợi

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_17

9

465
Chuyên đề 1.10: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch phát triển ngƣ nghiệp
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_18

0

466

Chuyên đề 1.11: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch xử lý nƣớc thải (công 

nghiệp, đô thị, bệnh viện, du lịch…)

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_18

1

467
Chuyên đề 1.12: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch xử lý chất thải rắn
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_18

2

468

Chuyên đề 1.13: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch mạng lƣới quan trắc, giám 

sát môi trƣờng đất, không khí Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_18

3

469

Chuyên đề 1.14: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch mạng lƣới quan trắc, giám 

sát môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm và nƣớc biển ven 

bờ

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_18

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng
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470

Chuyên đề: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về môi 

trƣờng trong quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho 

Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_18

5

471

Chuyên đề 1.16: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

môi trƣờng trong quy hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng, 

tai biến thiên nhiên do biến đổi khí hậu toàn cầu, các 

kịch bản đáp ứng mực nƣớc biển dâng, hệ thống dự báo, 

cảnh báo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_18

6

472

Chuyên đề 1.17: Các vấn đề môi trƣờng bức xúc của 

huyện Côn Đảo, đề xuất lộ trình và phƣơng pháp khắc 

phục

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_18

7

473

Chuyên đề 1.18: Trình diễn mẫu về lồng ghép vấn đề 

môi trƣờng vào quy hoạch và đề xuất điều chỉnh quy 

hoạch phát triển huyện Côn Đảo theo định hƣớng phát 

triển bền vững đến năm 2020

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_18

8

8

474

Chuyên đề: Đề xuất cơ chế quản lý, triển khai thực hiện 

các nhóm chỉ tiêu về môi trƣờng trong quy hoạch phát 

triển

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_18

9

475

Chuyên đề 1.2: Đề xuất chính sách nhằm thu hút đầu tƣ 

và khuyến khích phát triển ổn định kinh tế hải đảo kết 

hợp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_19

0

476

Chuyên đề 1.21: Phân tích vấn đề về sinh kế và đói 

nghèo tại địa phƣơng lồng ghép vấn đề xóa đói giảm 

nghèo và môi trƣờng theo hƣớng phát triển bền vững

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_19

1

477

Chuyên đề 1.22: Đề xuất quan điểm và ý tƣởng sử dụng 

tài nguyên sinh vật biển đảo Côn Đảo theo định hƣớng 

phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_19

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-
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478

Chuyên đề 2.1.1.2: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng không khí và tiếng ồn Côn Đảo với phƣơng án 

thực hiện quy hoạch nhƣng không xử lý ô nhiễm

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_19

3

479

Chuyên đề 2.1.2.2: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ Côn Đảo với phƣơng án thực 

hiện quy hoạch nhƣng không xử lý ô nhiễm

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_19

4

480

Chuyên đề 2.1.2.3: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ Côn Đảo với phƣơng án thực 

hiện quy hoạch kèm theo xử lý ô nhiễm môi trƣờng triệt 

để

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_19

5

481
Chuyên đề 2.1.2.1: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc biển ven bờ Côn Đảo với phƣơng án số "0"
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_19

6

482
Chuyên đề 2.1.3.1: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc mặt huyện Côn Đảo với phƣơng án số "0"
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_19

7

483

Chuyên đề 1.5.1: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

về môi trƣờng trong quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải đƣờng bộ Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_19

8

8

484

Chuyên đề 1.5.3: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

về môi trƣờng trong quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải đƣờng hàng không Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_19

9

485

Chuyên đề 1.5.2: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

về môi trƣờng trong quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải đƣờng biển Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_20

0

486

Chuyên đề 2.1.1.1: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng không khí và tiếng ồn huyện Côn Đảo với 

phƣơng án số "0"

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_20

1

487
Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do vận tải biển tới môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_20

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT
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488
Tổng hợp, phân tích đánh giá ảnh hƣởng của vận tải 

biển tới môi trƣờng huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_20

3

489
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển đô thị tới môi 

trƣờng không khí  tại Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_20

4

490
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển đô thị tới môi 

trƣờng nƣớc Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_20

5

491

Kiến nghị các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị Côn Đảo tới đa dạng sinh 

học huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_20

6

492

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị  tới môi trƣờng nƣớc 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_20

7

493
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển đô thị tới đa 

dạng sinh học huyện Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_20

8

494
Dự báo tác động của quy hoạch phát triển đô thị tới môi 

trƣờng không khí tại Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_20

9

495

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị tới môi trƣờng không khí 

tại Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_21

0

496

Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng 

do quy hoạch phát triển đô thị tới môi trƣờng nƣớc 

huyện Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_21

1

8

497

Chuyên đề 2.1.1.3: Dự báo diễn biến chất lƣợng môi 

trƣờng không khí và tiếng ồn Côn Đảo với phƣơng án 

thực hiện quy hoạch kèm theo xử lý ô nhiễm môi trƣờng 

triệt để

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_21

2

498
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của sụt lở
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_21

3

499
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của xói mòn
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_21

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 
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500
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của cháy rừng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_21

5

501
Đánh giá xác định vùng chịu ảnh hƣởng nhằm ứng phó 

nƣớc biển dâng phục vụ quy hoạch Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_21

6

502
Đánh giá, xác định vùng vành đai an toàn nhằm ứng phó 

với nƣớc biển dâng phục vụ quy hoạch Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_21

7

503
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của địa hình sụt bậc
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_21

8

504
Đánh giá, dự báo các tai biến sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của nƣớc xoáy có dòng chảy mạnh
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_21

9

505
Phân tích, dự báo, đánh giá các đối tƣợng môi trƣờng bị 

tác động bởi nƣớc biển dâng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_22

0

506
Phân tích, dự báo, đánh giá các đối tƣợng hệ sinh thái bị 

tác động bởi nƣớc biển dâng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_22

1

507
Phân tích, dự báo, đánh giá các đối tƣợng kinh tế bị tác 

động bởi nƣớc biển dâng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_22

2

508
Thu thập các kết quả minh chứng về dự báo ngập lụt do 

mực nƣớc biển dâng tại khu vực Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_22

3

509

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch công nghiệp-dịch vụ

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_22

4

8

510

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_22

5

511

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch phát triển rừng

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_22

6

512

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch  sử dụng đất

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_22

7

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 
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513

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch giao thông

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_22

8

514

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch xây dựng

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_22

9

515

Đề xuất lồng ghép dự báo tác động của nƣớc biển dâng 

vào công tác xây dựng các quy hoạch Côn Đảo: quy 

hoạch du lịch

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_23

0

516 Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng Chuyên đề số
09_01_10_CDS_23

1

517 Giải pháp phát triển nguồn lực Chuyên đề số
09_01_10_CDS_23

2

518
Giải pháp và thể chế chính sách thích ứng với nƣớc biển 

dâng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_23

3

519
Giải pháp tăng cƣờng khoa học công nghệ của nƣớc 

biển dâng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_23

4

520 Giải pháp đánh giá tác động của nƣớc biển dâng Chuyên đề số
09_01_10_CDS_23

5

521 Báo cáo thu thập thông tin Chuyên đề số
09_01_10_CDS_23

6

522 Xây dựng quy trình khai thác Chuyên đề số
09_01_10_CDS_23

7

523
Xây dựng chƣơng trình tra cứu thông tin kiết xuất kết 

quả đầu ra
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_23

8

8
524 Xây dựng chƣơng trình cập nhật lƣu trữ thông tin Chuyên đề số

09_01_10_CDS_23

9

525 Phân tích thiết kế cấu trúc dữ liệu cho CSDL Chuyên đề số
09_01_10_CDS_24

0

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

336 
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526 Nghiên cứu xây dựng quy trình các tiêu chí đầu ra Chuyên đề số
09_01_10_CDS_24

1

527 Khảo sát, nghiên cứu quy trình cập nhật số liệu Chuyên đề số
09_01_10_CDS_24

2

528 Khảo sát, nghiên cứu quy trình kiểm tra số liệu Chuyên đề số
09_01_10_CDS_24

3

529
Đánh giá, dự báo các tai biến, sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của lỗ thoát khí ở đáy biển
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_24

4

530
Đánh giá, dự báo các tai biến, sự cố môi trƣờng do ảnh 

hƣởng của bão từ và lốc xoáy
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_24

5

531
Thu thập các kết quả nghiên cứu về dự báo mức độ biển 

dâng do nhiệt độ tăng tại Việt Nam
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_24

6

532
Thu thập các kết quả minh chứng về xu thế nhiệt độ 

tăng tại Việt Nam nói chung và tại Côn Đảo nói riêng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_24

7

533 Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật vào, ra Chuyên đề số
09_01_10_CDS_24

8

534 Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu Chuyên đề số
09_01_10_CDS_24

9

535 Xây dựng các phƣơng án xuất nhập dữ liệu Chuyên đề số
09_01_10_CDS_25

0

536 Thiết kế giao diện chƣơng trình Chuyên đề số
09_01_10_CDS_25

1

8

537

Khảo sát nghiên cứu quy trình hệ thống Chƣơng trình 

hỗ trợ kỹ thuật cho việc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu 

môi trƣờng lồng ghép với chiến lƣợc phát triển kinh tế 

xã hội Côn Đảo theo định hƣớng phát triển bền vững

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_25

2

538
Xây dựng thuật toán giải bài toán hỗ trợ quyết định phục 

vụ quy hoạch phát triển bền vững Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_25

3

539
Nghiên cứu xây dựng bài toán hỗ trợ xây dựng quyết 

định
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_25

4

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

540
Đánh giá tác động của nƣớc biển dâng đến môi trƣờng 

Côn Đảo và đề xuất giải pháp thích ứng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_25

5

541
Giải pháp thích ứng với việc chung sống với lũ trong 

trƣờng hợp nƣớc biển dâng
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_25

6

542 Khai thác thử nghiệm hệ thống Chuyên đề số
09_01_10_CDS_25

7

543
Đề mục 2: Đánh giá khả năng chịu tải của môi trƣờng 

và tài nguyên của Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_25

8

544
Đánh giá hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải huyện 

Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_25

9

545
Kết quả quan trắc thủy sinh huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu (Đợt 1)
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_26

0

546
Kết quả quan trắc thủy sinh huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu (Đợt 2)
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_26

1

547

Báo cáo điều tra, đánh giá, dự báo sự cố môi trƣờng, đề 

xuất kế hoạch phòng chống; Điều tra, đánh giá và dự 

báo các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng bức xúc huyện Côn 

Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_26

2

548
Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, lấy và phân tích mẫu 

về hiện trạng Tài nguyên, môi trƣờng Côn Đảo
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_26

3

549
Dự thảo số 2: Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng huyện 

Côn Đảo đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_26

4

8

550

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện tiểu dự án. Điều tra, 

đánh giá hiện trạng và dự báo biến động môi trƣờng 

biển Côn Đảo đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 

2030 tỉ lệ 1/50.000

Tƣ liệu khác số
09_01_10_BKS_00

1

551
Điều tra, đánh giá hiện trạng và dự báo  biến động môi 

trƣờng biển Côn Đảo đến năm 2010 tỉ lệ 1/50.000
Chuyên đề số

09_01_10_CDS_26

5

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

552

Nghiên cứu đánh giá tác động của nƣớc biển dâng đến 

môi trƣờng Côn Đảo và đề xuất các giải pháp thích ứng 

và xây dựng chƣơng trình hỗ trợ kỹ thuật cho việc phân 

tích, đánh giá các chỉ tiêu môi trƣờng lồng ghép với 

chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo theo định 

hƣớng phát triển bền vững

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_26

6

553

Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng: Chƣơng trình hỗ trợ kỹ 

thuật cho việc phân tích chính sách, đánh giá các tiêu 

chí môi trƣờng lồng ghép với chiến lƣợc phát triển kinh 

tế xã hội Côn Đảo

Chuyên đề số
09_01_10_CDS_26

7

554
Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trƣờng, năng lực quản 

lý, hạ tầng kỹ thuật môi trƣờng huyện Côn Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_00

2

555
Chuyên đề đánh giá hiện trạng nƣớc ngầm huyện Côn 

Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_00

3

556 Chuyên đề đánh giá hiện trạng nƣớc mặt huyện Côn Đảo Tƣ liệu khác số
09_01_10_BKS_00

4

557
Chuyên đề đánh giá hệ thống quan trắc môi trƣờng 

huyện Côn Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_00

5

558
Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, lấy và phân tích mẫu 

về hiện trạng tài nguyên, môi trƣờng Côn Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_00

6

559

Báo cáo điều tra, đánh giá, dự báo sự cố môi trƣờng, đề 

xuất kế hoạch phòng chống; điều tra, đánh giá và dự báo 

các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng bức xúc huyện Côn Đảo

Tƣ liệu khác số
09_01_10_BKS_00

7

560
Chuyên đề Đánh giá hệ thống ứng phó sự cố môi trƣờng 

huyện Côn Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_00

8

8
561

Chuyên đề Đánh giá hệ thống thu gom, xử lý chất thải 

rắn và chất thải nguy hại huyện Côn Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_00

9

562
Đánh giá hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải  và rác thải 

huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_01

0

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

10.13/QĐ-

TCMT

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

563
Chuyên đề Đánh giá trang thiết bị của các tổ chức dịch 

vụ môi trƣờng
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_01

1

564
Chuyên đề Đánh giá năng lực các tổ chức dịch vụ môi 

trƣờng huyện Côn Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_01

2

565
Chuyên đề Đánh giá hệ thống phân tích môi trƣờng 

huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_01

3

566

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện tiểu dự án 2 "Điều tra, 

khảo sát hiện trạng tài nguyên môi trƣờng huyện Côn 

Đảo"

Tƣ liệu khác số
09_01_10_BKS_01

4

567 Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trƣờng đất tại Côn Đảo Chuyên đề số
09_01_10_CDS_26

8

568
Báo cáo tóm tắt về đánh giá hiện trạng, năng lực quản 

lý, hạ tầng kỹ thuật môi trƣờng huyện Côn Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_01

5

569
Chuyên đề đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất huyện 

Côn Đảo
Tƣ liệu khác số

09_01_10_BKS_01

6

9
1

Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ 

cấp Bộ
Tổng hợp giấy

09_01_08_THG_00

1

2
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Xây dựng bộ chỉ tiêu bảo 

vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất"
Tổng hợp giấy

09_01_08_THG_00

2

3

Nghiên cứu tổng quan về sự tích hợp trong quản lý tài 

nguyên và môi trƣờng (về các mặt: Tổ chức, thể chế, nội 

dung và quy trình quy phạm)

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_00

1

4
Nghiên cứu cách tiếp cận phân vùng lãnh thổ trong xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_00

2

5

Nghiên cứu cơ sở phƣơng pháp luận đánh giá lợi ích của 

việc lồng ghép bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử 

dụng đất

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_00

3

9
6

Đánh giá mức độ cấp thiết cần lồng ghép bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở Quảng Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_00

4

Xây dựng đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng huyện Côn Đảo 

đến năm 2020 và định hƣớng 

đến năm 2030

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững" 340 



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

7

Xây dựng báo cáo kết quả áp dụng thí điểm mô hình 

lồng ghép bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_00

5

8
Nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận hệ thống trong xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_00

6

9

Nghiên cứu cơ sở khoa học lồng ghép các vấn đề môi 

trƣờng vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sử 

dụng đất

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_00

7

10

Nghiên cứu tổng quan về chiến lƣợc và cách tiếp cận 

tổng hợp, lồng ghép trong quản lý tài nguyên và môi 

trƣờng trên thế giới và Việt Nam

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_00

8

11
Phân tích tính liên ngành trong việc xây dựng quy hoạch 

đất
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_00

9

12

Tổng quan về tài liệu, thông tin liên lạc trong nƣớc và 

quốc tế phục vụ xây dựng cơ sở khoa học, phƣơng pháp 

luận lồng ghép các khía cạnh môi trƣờng vào quy hoạch 

sử dụng đất

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_01

0

13
Tiếp cận tổng hợp trong quản lý tài nguyên và môi 

trƣờng trên Thế giới và Việt Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_01

1

14
Xác định nội dung trong quy hoạch sử dụng đất bị tác 

động ảnh hƣởng sự dâng cao mực nƣớc biển, bão, lũ lụt
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_01

2

15
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình thực hiện 

QHSD đất tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_01

3

16
Nghiên cứu nguyên tắc và tiêu chí phân vùng lãnh thổ 

tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_01

4

17
Phân tích các văn bản, chính sách của địa phƣơng về 

phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_01

5

18
Phân tích các văn bản, chính sách của Nhà nƣớc về phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_01

6

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"

341 



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

9
19

Đánh giá tác động tới môi trƣờng của các quy hoạch 

hiện có của tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_01

7

20 Đánh giá hiện trạng môi trƣờng tỉnh Quảng Nam Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_01

8

21
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_01

9

22
Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh 

Quảng Nam
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_02

0

23

Xây dựng báo cáo đánh giá lợi ích của việc lồng ghép 

bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất về mặt 

kinh tế, xã hội và môi trƣờng

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_02

1

24

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp xã đã lập, phê 

duyệt

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_02

2

25

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện đã lập, 

phê duyệt

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_02

3

26

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp tỉnh đã lập, phê 

duyệt

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_02

4

27

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp Quốc gia đã 

lập, phê duyệt

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_02

5

28
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp xã
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_02

6

29
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_02

7

30
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp tỉnh
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_02

8

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

31
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp Quốc gia
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_02

9

9

32

Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong nƣớc 

về lồng ghép bảo vệ môi trƣờng vào QHSD đất trên 

nguyên tắc phát triển bền vững

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_03

0

33
Các bài học kinh nghiệm (nghiên cứu mẫu) của một số 

nƣớc đại diện
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_03

1

34
Quy trình lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trƣờng vào quy 

hoạch sử dụng đất
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_03

2

35
Sổ tay hƣớng dẫn kỹ thuật lồng ghép yêu cầu bảo vệ 

môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất ở các cấp
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_03

3

36

Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm bộ chỉ tiêu lồng 

ghép yêu cầu bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử dụng 

đất tại một số địa phƣơng đƣợc lựa chọn ở Quảng Nam

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_03

4

37

Cơ sở khoa học, phƣơng pháp luận phân tích hợp yêu 

cầu bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất trên 

nguyên tắc phát triển bền vững; phƣơng pháp lồng ghép 

yêu cầu bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_03

5

38

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 1 - Quy hoạch sử dụng đất cần phải phù hợp với 

chức năng môi trƣờng và sinh thái của từng khu đất"

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_03

6

39

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 2 -Quy hoạch sử dụng đất không gây ra tình trạng 

vƣợt quá sức chịu tải ô nhiễm môi trƣờng"

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_03

7

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

9

40

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 3 - Khai thác sử dụng tài nguyên đất và tài nguyên 

nƣớc của vùng quy hoạch không vƣợt quá khả năng đáp 

ứng vốn có của tài nguyên"

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_03

8

41

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 4 - Quy hoạch sử dụng đất trong việc chuyển đổi 

sử dụng đất cần phải xem xét lợi ích/thiệt hại về môi 

trƣờng ngang bằng với lợi ích về kinh tế và xã hội"

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_03

9

42

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 5 - Quy hoạch sử dụng đất phải dành quỹ đất 

tƣơng xứng phục vụ cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng"

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

0

43

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 6 - Quy hoạch sử dụng đất phải bảo tồn đa dạng 

sinh học"

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

1

44

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 7 - Quy hoạch sử dụng đất phải ứng phó và thích 

nghi với thiên tai và biến đổi khí hậu"

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

45

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp Quốc gia

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

3

9

46

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

4

47

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

5

48

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp xã

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

6

49

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạc sử dụng đất đã đƣợc lập, phê duyệt 

ở cấp Quốc gia

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

7

50

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc lập, phê 

duyệt ở cấp tỉnh

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

8

51

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc lập, phê 

duyệt ở cấp huyện

Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_04

9

52 Phân tích liên ngành trong việc xây dựng quy hoạch đất Chuyên đề giấy
09_01_08_CDG_05

0

53
Sổ tay kỹ thuật lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trƣờng 

trong quy hoạch sử dụng đất ở các cấp
Chuyên đề giấy

09_01_08_CDG_05

1

54
Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ 

cấp Bộ
Tổng hợp số

09_01_08_THS_00

1

55
Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Xây dựng bộ chỉ tiêu bảo 

vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất"
Tổng hợp số

09_01_08_THS_00

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"

345 



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

56

Nghiên cứu tổng quan về sự tích hợp trong quản lý tài 

nguyên và môi trƣờng (về các mặt: Tổ chức, thể chế, nội 

dung và quy trình quy phạm)

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_00

1

57
Nghiên cứu cách tiếp cận phân vùng lãnh thổ trong xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_00

2

58

Nghiên cứu cơ sở phƣơng pháp luận đánh giá lợi ích của 

việc lồng ghép bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử 

dụng đất

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_00

3

59
Đánh giá mức độ cấp thiết cần lồng ghép bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở Quảng Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_00

4

9

60

Xây dựng báo cáo kết quả áp dụng thí điểm mô hình 

lồng ghép bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_00

5

61
Nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận hệ thống trong xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_00

6

62

Nghiên cứu cơ sở khoa học lồng ghép các vấn đề môi 

trƣờng vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sử 

dụng đất

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_00

7

63

Nghiên cứu tổng quan về chiến lƣợc và cách tiếp cận 

tổng hợp, lồng ghép trong quản lý tài nguyên và môi 

trƣờng trên thế giới và Việt Nam

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_00

8

64
Phân tích tính liên ngành trong việc xây dựng quy hoạch 

đất
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_00

9

65

Tổng quan về tài liệu, thông tin liên lạc trong nƣớc và 

quốc tế phục vụ xây dựng cơ sở khoa học, phƣơng pháp 

luận lồng ghép các khía cạnh môi trƣờng vào quy hoạch 

sử dụng đất

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_01

0

66
Tiếp cận tổng hợp trong quản lý tài nguyên và môi 

trƣờng trên Thế giới và Việt Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

67
Xác định nội dung trong quy hoạch sử dụng đất bị tác 

động ảnh hƣởng sự dâng cao mực nƣớc biển, bão, lũ lụt
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

2

68
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình thực hiện 

QHSD đất tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

3

69
Nghiên cứu nguyên tắc và tiêu chí phân vùng lãnh thổ 

tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

4

70
Phân tích các văn bản, chính sách của địa phƣơng về 

phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

5

71
Phân tích các văn bản, chính sách của Nhà nƣớc về phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

6

72
Đánh giá tác động tới môi trƣờng của các quy hoạch 

hiện có của tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

7

9
73 Đánh giá hiện trạng môi trƣờng tỉnh Quảng Nam Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

8

74
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_01

9

75
Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh 

Quảng Nam
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_02

0

76

Xây dựng báo cáo đánh giá lợi ích của việc lồng ghép 

bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất về mặt 

kinh tế, xã hội và môi trƣờng

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_02

1

77

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp xã đã lập, phê 

duyệt

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_02

2

78

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện đã lập, 

phê duyệt

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_02

3

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"

347 



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

79

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp tỉnh đã lập, phê 

duyệt

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_02

4

80

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp Quốc gia đã 

lập, phê duyệt

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_02

5

81
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp xã
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_02

6

82
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_02

7

83
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp tỉnh
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_02

8

84
Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất ở cấp Quốc gia
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_02

9

85

Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong nƣớc 

về lồng ghép bảo vệ môi trƣờng vào QHSD đất trên 

nguyên tắc phát triển bền vững

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_03

0

9
86

Các bài học kinh nghiệm (nghiên cứu mẫu) của một số 

nƣớc đại diện
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_03

1

87
Quy trình lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trƣờng vào quy 

hoạch sử dụng đất
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_03

2

88
Sổ tay hƣớng dẫn kỹ thuật lồng ghép yêu cầu bảo vệ 

môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất ở các cấp
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_03

3

89

Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm bộ chỉ tiêu lồng 

ghép yêu cầu bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử dụng 

đất tại một số địa phƣơng đƣợc lựa chọn ở Quảng Nam

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_03

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"

348 



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

90

Cơ sở khoa học, phƣơng pháp luận phân tích hợp yêu 

cầu bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất trên 

nguyên tắc phát triển bền vững; phƣơng pháp lồng ghép 

yêu cầu bảo vệ môi trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_03

5

91

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 1 - Quy hoạch sử dụng đất cần phải phù hợp với 

chức năng môi trƣờng và sinh thái của từng khu đất"

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_03

6

92

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 2 -Quy hoạch sử dụng đất không gây ra tình trạng 

vƣợt quá sức chịu tải ô nhiễm môi trƣờng"

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_03

7

93

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 3 - Khai thác sử dụng tài nguyên đất và tài nguyên 

nƣớc của vùng quy hoạch không vƣợt quá khả năng đáp 

ứng vốn có của tài nguyên"

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_03

8

9

94

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 4 - Quy hoạch sử dụng đất trong việc chuyển đổi 

sử dụng đất cần phải xem xét lợi ích/thiệt hại về môi 

trƣờng ngang bằng với lợi ích về kinh tế và xã hội"

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_03

9

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

95

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 5 - Quy hoạch sử dụng đất phải dành quỹ đất 

tƣơng xứng phục vụ cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng"

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

0

96

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 6 - Quy hoạch sử dụng đất phải bảo tồn đa dạng 

sinh học"

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

1

97

"Xây dựng bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề bảo vệ môi 

trƣờng vào trong quy hoạch sử dụng đất trong từng bƣớc 

của quy trình quy hoạch sử dụng đất

Bƣớc 7 - Quy hoạch sử dụng đất phải ứng phó và thích 

nghi với thiên tai và biến đổi khí hậu"

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

2

98

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp Quốc gia

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

3

99

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

4

100

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

5

101

Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu môi trƣờng cần lồng 

ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp xã

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

6

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"

350 



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

9

102

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạc sử dụng đất đã đƣợc lập, phê duyệt 

ở cấp Quốc gia

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

7

103

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc lập, phê 

duyệt ở cấp tỉnh

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

8

104

Xây dựng phƣơng pháp lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng vào quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc lập, phê 

duyệt ở cấp huyện

Chuyên đề số
09_01_08_CDS_04

9

105 Phân tích liên ngành trong việc xây dựng quy hoạch đất Chuyên đề số
09_01_08_CDS_05

0

106
Sổ tay kỹ thuật lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trƣờng 

trong quy hoạch sử dụng đất ở các cấp
Chuyên đề số

09_01_08_CDS_05

1

10
1 Báo cáo Tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy

092_01_02_THG_0

01

2

Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ (Xây dựng định 

mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan  trắc môi trƣờng 

không khí xung quanh của trạm quan trắc tự động cố 

định và tự động di động)

Tổng hợp giấy
092_01_02_THG_0

02

3

Hoàn thiện định mức vật liệu đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm 

quan trắc tự động cố định

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

01

4

Hoàn thiện định mức vật liệu đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng không khí xung 

quanh của trạm quan trắc tự động di động

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

02

5

Hoàn thiện định mức máy và thiết bị đối với công tác 

quan  trắc và phân tích các thông số môi trƣờng nƣớc 

mặt của trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

03

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

258/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

07.09/QĐ-

CMT

Đề tài nghiên cứu khoa học: 

"Nghiên cứu đề xuất quy trình 

lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng trong quá trình xây 

dựng quy hoạch sử dụng đất 

trên nguyên tắc bền vững"

351 



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

6

Hoàn thiện định mức máy và thiết bị đối với công tác 

quan trắc các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm 

quan trắc tự động di động

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

04

7

Hoàn thiện định mức lao động đối với công tác quan 

trắc và phân tích các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của 

trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

05

10

8

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm 

quan trắc tự động cố định

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

06

9

Hoàn thiện định mức vật liệu đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng không khí xung 

quanh của trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

07

10

Hoàn thiện định mức máy và thiết bị đối với công tác 

quan trắc môi trƣờng và phân tích các thông số môi 

trƣờng không khí xung quanh của trạm quan trắc tự 

động cố định

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

08

11

Hoàn thiện định mức lao động đối với công tác quan 

trắc và phân tích các thông số môi trƣờng không khí 

xung quanh của trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

09

12

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng không khí xung 

quanh của trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

10

13

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng không khí xung 

quanh của trạm quan trắc tự động di động

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

11

14

Hoàn thiện định mức lao động đối với công tác quan 

trắc và phân tích các thông số môi trƣờng không khí 

xung quanh của trạm quan trắc tự động di động

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

12

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

258/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

352 



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

15

Hoàn thiện định mức máy và thiết bị đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng không 

khí xung quanh của  trạm quan trắc tự động di động

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

13

16

Hoàn thiện định mức vật liệu đối với công tác quan trắc 

các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm quan trắc tự 

động di động

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

14

17

Hoàn thiện định mức lao động đối với công tác quan 

trắc các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm quan 

trắc tự động di động

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

15

10

18

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với công tác quan  

trắc các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm quan 

trắc tự động di động

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

16

19

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

hiện trƣờng

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

17

20

Hoàn thiện định mức lao động đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

hiện trƣờng

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

18

21

Hoàn thiện định mức về thiết bị đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

hiện trƣờng

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

19

22

Hoàn thiện định mức về vật liệu đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

hiện trƣờng

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

20

23

Hoàn thiện định mức về thiết bị đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

21

24

Hoàn thiện định mức về vật liệu đối với hoạt động quan  

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp 

trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

22

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

258/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

353 



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

25

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp 

trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

23

26

Hoàn thiện định mức lao động đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp 

trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

24

27

Hoàn thiện những quy định chung đối với định mức 

kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc và phân tích 

môi trƣờng: không khí xung quanh của trạm quan trắc 

tự động cố định, tự động di động; nƣớc mặt của trạm 

quan trắc tự động cố định, tự động di động; nƣớc thải 

công nghiệp

Chuyên đề giấy
092_01_02_CDG_0

25

28
Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc nƣớc thải 

công nghiệp
Chuyên đề giấy

092_01_02_CDG_0

26

29 Báo cáo Tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số
092_01_02_THS_0

01

10

30

Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ (Xây dựng định 

mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan  trắc môi trƣờng 

không khí xung quanh của trạm quan trắc tự động cố 

định và tự động di động)

Tổng hợp số
092_01_02_THS_0

02

31

Hoàn thiện định mức vật liệu đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm 

quan trắc tự động cố định

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

01

32

Hoàn thiện định mức vật liệu đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng không khí xung 

quanh của trạm quan trắc tự động di động

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

02

33

Hoàn thiện định mức máy và thiết bị đối với công tác 

quan  trắc và phân tích các thông số môi trƣờng nƣớc 

mặt của trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

03

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

258/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

354 
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34

Hoàn thiện định mức máy và thiết bị đối với công tác 

quan trắc các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm 

quan trắc tự động di động

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

04

35

Hoàn thiện định mức lao động đối với công tác quan 

trắc và phân tích các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của 

trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

05

36

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm 

quan trắc tự động cố định

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

06

37

Hoàn thiện định mức vật liệu đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng không khí xung 

quanh của trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

07

38

Hoàn thiện định mức máy và thiết bị đối với công tác 

quan trắc môi trƣờng và phân tích các thông số môi 

trƣờng không khí xung quanh của trạm quan trắc tự 

động cố định

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

08

39

Hoàn thiện định mức lao động đối với công tác quan 

trắc và phân tích các thông số môi trƣờng không khí 

xung quanh của trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

09

10

40

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng không khí xung 

quanh của trạm quan trắc tự động cố định

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

10

41

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với công tác quan trắc 

và phân tích các thông số môi trƣờng không khí xung 

quanh của trạm quan trắc tự động di động

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

11

42

Hoàn thiện định mức lao động đối với công tác quan 

trắc và phân tích các thông số môi trƣờng không khí 

xung quanh của trạm quan trắc tự động di động

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

12

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

258/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

355 
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43

Hoàn thiện định mức máy và thiết bị đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng không 

khí xung quanh của  trạm quan trắc tự động di động

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

13

44

Hoàn thiện định mức vật liệu đối với công tác quan trắc 

các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm quan trắc tự 

động di động

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

14

45

Hoàn thiện định mức lao động đối với công tác quan 

trắc các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm quan 

trắc tự động di động

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

15

46

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với công tác quan  

trắc các thông số môi trƣờng nƣớc mặt của trạm quan 

trắc tự động di động

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

16

47

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

hiện trƣờng

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

17

48

Hoàn thiện định mức lao động đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

hiện trƣờng

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

18

49

Hoàn thiện định mức về thiết bị đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

hiện trƣờng

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

19

50

Hoàn thiện định mức về vật liệu đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

hiện trƣờng

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

20

51

Hoàn thiện định mức về thiết bị đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp tại 

phòng thí nghiệm

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

21

10

52

Hoàn thiện định mức về vật liệu đối với hoạt động quan  

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp 

trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

22

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

258/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

356 
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53

Hoàn thiện định mức dụng cụ đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp 

trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

23

54

Hoàn thiện định mức lao động đối với hoạt động quan 

trắc và phân tích các thông số nƣớc thải công nghiệp 

trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

24

55

Hoàn thiện những quy định chung đối với định mức 

kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quan trắc và phân tích 

môi trƣờng: không khí xung quanh của trạm quan trắc 

tự động cố định, tự động di động; nƣớc mặt của trạm 

quan trắc tự động cố định, tự động di động; nƣớc thải 

công nghiệp

Chuyên đề số
092_01_02_CDS_0

25

56
Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc nƣớc thải 

công nghiệp
Chuyên đề số

092_01_02_CDS_0

26

11
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy

092_01_06_THG_0

01

2

Hoàn thiện định mức lao động, dụng cụ đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng chất thải 

rắn trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

01

3

Hoàn thiện định mức lao động, dụng cụ đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng chất thải 

rắn tại hiện trƣờng

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

02

4

Hoàn thiện định mức về thiết bị, vật liệu đối với công 

tác quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng chất 

thải rắn trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

03

5

Hoàn thiện định mức về thiết bị, vật liệu đối với công 

tác quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng chất 

thải rắn tại hiện trƣờng

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

04

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

738/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật hoạt động quan trắc 

môi trƣờng trầm tích đáy, chất 

thải rắn

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

258/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi 

trƣờng: không khí tự động cố 

định, tự động di động; trạm 

quan trắc nƣớc mặt tự động 

cố định, tự động di động; 

nƣớc thải công nghiệp

357 



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

6

Hoàn thiện định mức lao động, dụng cụ đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng trầm tích 

đáy trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

05

11

7

Hoàn thiện định mức lao động, dụng cụ đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng trầm tích 

đáy tại hiện trƣờng

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

06

8

Hoàn thiện định mức về thiết bị, vật liệu đối với công 

tác quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng trầm 

tích đáy trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

07

9

Hoàn thiện định mức về thiết bị, vật liệu đối với công 

tác quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng trầm 

tích đáy tại hiện trƣờng

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

08

10

Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc trầm tích 

đáy (Đã chỉnh sửa và bổ sung theo ý kiến của Hội đồng 

nghiệm thu)

Chuyên đề giấy
092_01_06_CDG_0

09

11 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số
092_01_06_THS_0

01

12

Hoàn thiện định mức lao động, dụng cụ đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng chất thải 

rắn trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

01

13

Hoàn thiện định mức lao động, dụng cụ đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng chất thải 

rắn tại hiện trƣờng

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

02

14

Hoàn thiện định mức về thiết bị, vật liệu đối với công 

tác quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng chất 

thải rắn trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

03

15

Hoàn thiện định mức về thiết bị, vật liệu đối với công 

tác quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng chất 

thải rắn tại hiện trƣờng

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

04

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

738/QĐ-

TCMT

Hoàn thiện và trình Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật hoạt động quan trắc 

môi trƣờng trầm tích đáy, chất 

thải rắn
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16

Hoàn thiện định mức lao động, dụng cụ đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng trầm tích 

đáy trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

05

17

Hoàn thiện định mức lao động, dụng cụ đối với công tác 

quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng trầm tích 

đáy tại hiện trƣờng

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

06

18

Hoàn thiện định mức về thiết bị, vật liệu đối với công 

tác quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng trầm 

tích đáy trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

07

11

19

Hoàn thiện định mức về thiết bị, vật liệu đối với công 

tác quan trắc và phân tích các thông số môi trƣờng trầm 

tích đáy tại hiện trƣờng

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

08

20

Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc trầm tích 

đáy (Đã chỉnh sửa và bổ sung theo ý kiến của Hội đồng 

nghiệm thu)

Chuyên đề số
092_01_06_CDS_0

09

12
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp giấy

092_01_07_THG_0

01

2

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt 

để từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực Miền núi 

Phía Bắc (Bãi rác)

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

01

3

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bãi rác từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Bắc Trung Bộ

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

02

4

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các kho thuốc bảo vệ thực vật  từ nguồn ngân sách nhà 

nƣớc tại khu vực Bắc Trung Bộ

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

03

5

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bệnh viện từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Bắc Trung Bộ

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

04

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

738/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

119.10/QĐ-

CMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

tình hình thực hiện các DA  

XLON triệt để và các điểm 

nóng về môi trƣờng đã đƣợc 

cấp kinh phí hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng 

theo quyết định số 

58/2008/QĐ-TTG
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6

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bãi rác từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Phía Nam

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

05

7

Hoàn thiện dự thảo văn bản quy định về quản lý và sử 

dụng kinh phí hỗ trợ có mục tiêu ngân sách nhà nƣớc 

cho thực hiện các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi 

trƣờng theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

kèm theo tờ trình

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

06

8

Dự thảo văn bản quy định về quản lý và sử dụng kinh 

phí hỗ trợ có mục tiêu ngân sách nhà nƣớc cho thực 

hiện các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trƣờng (Phạm 

vi thực hiện, nguyên tắc thực hiện, phân công trách 

nhiệm thực hiện và tổ chức thực hiện)

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

07

9

Tổng hợp, phân tích việc ban hành các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ vốn cho các dự án xử lý triệt để của Trung 

ƣơng và địa phƣơng

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

08

10
Đánh giá chung về tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô 

nhiễm triệt để từ nguồn ngân sách nhà nƣớc
Chuyên đề giấy

092_01_07_CDG_0

09

12

11

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bãi rác từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

10

12

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt 

để từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực Miền núi 

Phía Bắc (Bệnh viện)

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

11

13

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bãi rác từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Đồng Bằng Bắc Bộ

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

12

14

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt 

để Bệnh viện từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Phía Nam

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

13

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

tình hình thực hiện các DA  

XLON triệt để và các điểm 

nóng về môi trƣờng đã đƣợc 

cấp kinh phí hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng 

theo quyết định số 

58/2008/QĐ-TTG

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

119.10/QĐ-

CMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

tình hình thực hiện các DA  

XLON triệt để và các điểm 

nóng về môi trƣờng đã đƣợc 

cấp kinh phí hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng 

theo quyết định số 

58/2008/QĐ-TTG
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15

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bệnh viện từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Miền trung - Tây nguyên

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

14

16

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các kho thuốc bảo vệ thực vật  từ nguồn ngân sách nhà 

nƣớc tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

15

17

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bệnh viện từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Đồng Bằng Bắc Bộ

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

16

18

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt 

để từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực Miền núi 

Phía Bắc (Kho thuốc bảo vệ thực vật)

Chuyên đề giấy
092_01_07_CDG_0

17

19
Đề xuất bổ sung các loại hình hoạt động cần áp dụng bộ 

tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm  môi trƣờng
Chuyên đề giấy

092_01_07_CDG_0

18

20 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp số
092_01_07_THS_0

01

21

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt 

để từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực Miền núi 

Phía Bắc (Bãi rác)

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

01

22

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bãi rác từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Bắc Trung Bộ

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

02

12

23

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các kho thuốc bảo vệ thực vật  từ nguồn ngân sách nhà 

nƣớc tại khu vực Bắc Trung Bộ

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

03

24

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bệnh viện từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Bắc Trung Bộ

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

04

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

tình hình thực hiện các DA  

XLON triệt để và các điểm 

nóng về môi trƣờng đã đƣợc 

cấp kinh phí hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng 

theo quyết định số 

58/2008/QĐ-TTG

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

119.10/QĐ-

CMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

tình hình thực hiện các DA  

XLON triệt để và các điểm 

nóng về môi trƣờng đã đƣợc 

cấp kinh phí hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng 

theo quyết định số 

58/2008/QĐ-TTG

361 
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25

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bãi rác từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Phía Nam

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

05

26

Hoàn thiện dự thảo văn bản quy định về quản lý và sử 

dụng kinh phí hỗ trợ có mục tiêu ngân sách nhà nƣớc 

cho thực hiện các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi 

trƣờng theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

kèm theo tờ trình

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

06

27

Dự thảo văn bản quy định về quản lý và sử dụng kinh 

phí hỗ trợ có mục tiêu ngân sách nhà nƣớc cho thực 

hiện các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trƣờng (Phạm 

vi thực hiện, nguyên tắc thực hiện, phân công trách 

nhiệm thực hiện và tổ chức thực hiện)

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

07

28

Tổng hợp, phân tích việc ban hành các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ vốn cho các dự án xử lý triệt để của Trung 

ƣơng và địa phƣơng

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

08

29
Đánh giá chung về tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô 

nhiễm triệt để từ nguồn ngân sách nhà nƣớc
Chuyên đề số

092_01_07_CDS_0

09

30

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bãi rác từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

10

31

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt 

để từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực Miền núi 

Phía Bắc (Bệnh viện)

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

11

32

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bãi rác từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Đồng Bằng Bắc Bộ

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

12

33

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt 

để Bệnh viện từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Phía Nam

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

13

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

tình hình thực hiện các DA  

XLON triệt để và các điểm 

nóng về môi trƣờng đã đƣợc 

cấp kinh phí hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng 

theo quyết định số 

58/2008/QĐ-TTG

362 
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12

34

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bệnh viện từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Miền trung - Tây nguyên

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

14

35

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các kho thuốc bảo vệ thực vật  từ nguồn ngân sách nhà 

nƣớc tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

15

36

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt  

các bệnh viện từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực 

Đồng Bằng Bắc Bộ

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

16

37

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt 

để từ nguồn ngân sách nhà nƣớc tại khu vực Miền núi 

Phía Bắc (Kho thuốc bảo vệ thực vật)

Chuyên đề số
092_01_07_CDS_0

17

38
Đề xuất bổ sung các loại hình hoạt động cần áp dụng bộ 

tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm  môi trƣờng
Chuyên đề số

092_01_07_CDS_0

18

13
1

Phân tích, dự báo các hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi 

trƣờng từ quá trình thực hiện dự án
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_00

1

2 Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng sông Dƣơng Đông Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_00

2

3

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để xây dựng 

mô hình dự báo diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Dƣơng 

Đông đến năm 2020

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_00

3

4
Xác định nội dung cần thiết để thực hiện dự báo nhu cầu 

khai thác nƣớc trên sông Dƣơng Đông
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_00

4

5 Tình hình quản lý lƣu vực sông Dƣơng Đông Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_00

5

6
Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng trên huyện đảo Phú 

Quốc
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_00

6

7 Thực trạng sự cố thiên tai trên huyện đảo Phú Quốc Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_00

7

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

119.10/QĐ-

CMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

tình hình thực hiện các DA  

XLON triệt để và các điểm 

nóng về môi trƣờng đã đƣợc 

cấp kinh phí hỗ trợ có mục 

tiêu từ ngân sách trung ƣơng 

theo quyết định số 

58/2008/QĐ-TTG

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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13

8

Tổng quan nghiên cứu trong nƣớc về xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_00

8

9

Tổng quan nghiên cứu trong nƣớc về xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát sự cố thiên tai trên cơ sở ứng dụng 

công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_00

9

10

Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xây dựng hệ 

thống quan trắc, giám sát sự cố thiên tai trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_01

0

11

Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xây dựng hệ 

thống quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_01

1

12

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung 

của dự án: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, sự cần thiết, 

mục tiêu, phạm vi thực hiện của dự án; đơn vị chủ trì, 

phối hợp

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_01

2

13

Xác định cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu dự 

án "Tính toán phân vùng ngập lụt cho các kịch bản cực 

đoan của biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng dị thƣờng 

nhằm xây dựng hành lang an toàn phục vụ phát triển 

bền vững. Đánh giá dự báo ảnh hƣởng của mực nƣớc 

biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ sinh thái vùng 

biển và ven đảo Phú Quốc và đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu và thích ứng

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_01

3

14 Thực trạng các hệ sinh thái biển và ven đảo Phú Quốc Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_01

4

15 Thực trạng môi trƣờng biển và ven đảo Phú Quốc Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_01

5

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

364 



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

13

16

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển 

khai thực hiện dự án "Xây dựng chƣờng trình quản lý 

tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo vệ và cải thiện 

chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là khu vực hạ lƣu 

sông"

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_01

6

17

Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu của dự án 

"Xây dựng chƣờng trình quản lý tổng hợp lƣu vực sông 

Dƣơng Đông, bảo vệ và cải thiện chất lƣợng môi trƣờng 

nƣớc, đặc biệt là khu vực hạ lƣu sông"

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_01

7

18
Tổng quan tình hình xây dựng chƣơng trình quản lý 

tổng hợp lƣu vực sông
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_01

8

19
Thực trạng xây dựng hệ thống quan trắc sự cố thiên tai 

huyện đảo Phú Quốc
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_01

9

20

Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề phân vùng xác 

định hành lang an toàn cho phát triển kinh tế và các 

vùng sinh thái nhạy cảm

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

0

21

Ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi 

trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải trung bình)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

1

22

Ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi 

trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải thấp)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

2

23

Ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi 

trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải cao)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

3

24

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo 

diễn biến đa dạng sinh học vùng nƣớc ven biển quanh 

đảo Phú Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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25

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo 

diễn biến của các hệ sinh thái vùng nƣớc ven biển quanh 

đảo Phú Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

5

13

26

Nội dung cần triển khai thực hiện để xác định các yếu tố 

gây suy thoái hệ sinh thái và đa dạng thủy sinh vật vùng 

nƣớc ven bờ quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

6

27

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo 

diễn biến của môi trƣờng vùng nƣớc ven biển quanh đảo 

Phú Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

7

28

Tổng quan điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh đảo 

Phú Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

8

29

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

nghiên cứu đa dạng sinh học vùng nƣớc ven quanh đảo 

Phú Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_02

9

30

Xác định hoạt động cần thiết triển khai thực hiện để 

điều tra, nghiên cứu điều kiện môi trƣờng vùng nƣớc 

ven quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

0

31

Nội dung cần triển khai thực hiện để xác định các 

nguyên nhân, nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng đảo Phú 

Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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32

Xác định khối lƣợng, sản phẩm giao nộp của dự án và 

cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án "Tính toán phân vùng ngập lụt cho 

các kịch bản cự đoan của biến đổi khí hậu và nƣớc biển 

dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an toàn phục 

vụ phát triển bền vững. Đánh giá dự báo ảnh hƣởng của 

mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ sinh 

thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc và đề xuất các giải 

pháp giảm thiểu và thích ứng"

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

2

33

Xác định nội dung để tiến hành lƣợng giá tổn thất tài 

nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nƣớc 

biển dâng cao (kịch bản 3)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

3

34

Xác định nội dung để tiến hành lƣợng giá tổn thất tài 

nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nƣớc 

biển dâng cao (kịch bản 2)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

4

35

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá 

độ nhạy cảm, tổn thƣơng môi trƣờng và các hệ sinh thái 

do mực nƣớc biển dâng cao (kịch bản 2)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

5

13

36

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá 

độ nhạy cảm, tổn thƣơng môi trƣờng và các hệ sinh thái 

do mực nƣớc biển dâng cao (kịch bản 1)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

6

37

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá 

độ nhạy cảm, tổn thƣơng môi trƣờng và các hệ sinh thái 

do mực nƣớc biển dâng cao (kịch bản 3)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

7

38

Xác định khối lƣợng sản phẩm giao nộp của dự án và cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_03

8

39
Xác định giải pháp bảo vệ và cải thiện lƣu vực sông 

trong khuôn khổ của dự án
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_03

9

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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40

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để đánh giá 

chi tiết về hiện trạng môi trƣờng và các tác động tới tài 

nguyên nƣớc trên lƣu vực sông Dƣơng Đông

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

0

41
Đánh giá tác động do việc nâng cấp hồ chứa Dƣơng 

Đông với khu vực hạ lƣu
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_04

1

42

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển 

khai thực hiện dự án "Xây dựng hệ thống quan trắc, 

giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện 

đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

2

43

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển 

khai thực hiện dự án "Tính toán phân vùng ngập lụt cho 

các kịch bản  cực đoan của biến đổi khí hậu và nƣớc 

biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an toàn 

phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo ảnh hƣởng 

của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ 

sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu và thích ứng

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

3

44

Xác định các nội dung để tiến hành lƣợng giá tổn thất 

tài nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nƣớc 

biển dâng cao (kịch bản 1)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

4

13

45

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển 

khai thực hiện dự án "Điều tra, nghiên cứu điều kiện 

môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

5

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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46

Phân tích, dự báo các hiệu quả chính của dự án "Điều 

tra, nghiên cứu điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học 

và nguồn lợi thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh 

đảo Phú Quốc, đề xuất các giải pháp khai thác và sử 

dụng hợp lý

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

6

47

Xác định nội dung công nghệ phần mềm bảo đảm xây 

dựng hệ thống giám sát sự cố ô nhiễm môi trƣờng và 

thiên tai huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

7

48

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để hoàn 

thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý nền huyện đảo Phú 

Quốc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

8

49

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để thành lập 

bộ bản đồ hiện trạng và biến động chuyên đề khu vực 

đảo Phú Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_04

9

50
Xác định các nội dung cần triển khai thực hiện để thu 

thập ảnh viễn thám
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_05

0

51

Xác định nội dung nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng 

các công nghệ xử lý ảnh viễn thám kết hợp với công 

nghệ GIS nhằm xử lý thông tin đáp ứng nhu cầu giám 

sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện đảo Phú 

Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_05

1

52

Xác định các nội dung nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ 

giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện 

đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng các công nghệ xử lý 

ảnh viễn thám kết hợp với công nghệ GIS

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_05

2

53
Thực trạng xây dựng hệ thống quan trắc giám sát ô 

nhiễm môi trƣờng huyện đảo Phú Quốc
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_05

3

13

54

Xác định nội dung xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, 

tƣ liệu viễn thám vùng biển đáp ứng nhu cầu giám sát sự 

cố thiên tai huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_05

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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55

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung 

của dự án: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học; sự cần thiết; 

mục tiêu; phạm vi thực hiên của dự án, đơn vị chủ trì, 

phối hợp (Dự án phân vùng ngập lụt….)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_05

5

56

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nƣớc biển dâng dị thƣờng số 3 (kịch 

bản phát thải cao)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_05

6

57

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nƣớc biển dâng dị thƣờng số 1 (kịch 

bản phát thải thấp)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_05

7

58

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nƣớc biển dâng dị thƣờng số 2 (kịch 

bản phát thải trung bình)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_05

8

59

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 1 (kịch bản phát 

thải thấp)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_05

9

60

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 3 (kịch bản phát 

thải cao)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

0

61

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 2 (kịch bản phát 

thải cao)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

1

62

Xây dựng kịch bản chi tiết liên quan đến việc tổ chức 

hội nghị triển khai, bao gồm các nội dung: về địa điểm, 

thời gian, lập danh sách các đơn vị liên quan dự kiến 

mời tham dự; trách nhiệm của Bộ tài nguyên và môi 

trƣờng và UBND tỉnh Kiên Giang trong quá trình phối 

hợp tổ chức và kịch bản chi tiết của tất cả các hoạt động 

tổ chức liên quan đến Hội nghị

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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63

Đề xuất kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2010 và 

các giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo các mục tiêu đã 

đề ra trong đề án

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

3

13

64

Xây dựng báo cáo của Bộ TN&MT tại Hội nghị triển 

khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng đảo Phú Quốc 

đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

4

65
Kết quả tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_06

5

66

Phân tích, dự báo các kiệu quả chính của Dự án Xây 

dựng hệ thống quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng 

và sự cố thiên tai huyện đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

6

67

Xác định các đề xuất chiến lƣợc và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản 

mực nƣớc biển dâng (kịch bản 2)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

7

68

Xác định các đề xuất chiến lƣợc và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản 

mực nƣớc biển dâng (kịch bản 3)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

8

69

Xác định các đề xuất chiến lƣợc và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản 

mực nƣớc biển dâng (kịch bản 1)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_06

9

70

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

nghiên cứu nguồn lợi thủy sinh vật vùng nƣớc ven 

quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_07

0

71
Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để thống kê 

hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội (đặc biệt là nghề cá)
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_07

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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72

Xác định cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu Dự 

án Điều tra, nghiên cứu điều kiện môi trƣờng, đa dạng 

sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển 

quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các giải pháp khai thác và 

sử dụng hợp lý

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_07

2

73
Hiện trạng khai thác và sử dụng nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc
Chuyên đề giấy

10_01_08_CDG_07

3

13

74

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung 

của dự án: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học; sự cần thiết; 

mục tiêu; phạm vi thực hiên của dự án, đơn vị chủ trì, 

phối hợp (Dự án Điều tra, nghiên cứu …sử dụng hợp lý)

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_07

4

75

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá 

hiện trạng các yếu tố môi trƣờng, các hệ sinh thái nhạy 

cảm với hiệu ứng mực nƣớc biển dâng cao

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_07

5

76

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

khảo sát và thu thập cơ sở dữ liệu về: hiện trạng và quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_07

6

77

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

khảo sát và thu thập cơ sở dữ liệu về: khí tƣợng thủy 

văn, hải văn, sóng, dòng chảy, địa hình ven biển đảo 

Phú Quốc, vấn đề biến đổi khí hậu

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_07

7

78 Xây dựng khung cấu trúc và bố cục của 4 dự án Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_07

8

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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79

Tài liệu hội thảo lần thứ 10: Hội thảo xin ý kiến hoàn 

thiện khung đề cƣơng dự án "Tính toán phân vùng ngập 

lụt cho các kịch bản cự đoan của biến đổi khí hậu và 

nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an 

toàn phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo ảnh 

hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, 

các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, đề xuất 

các giải pháp giảm thiểu và thích ứng"

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

1

80

Tài liệu hội thảo lần thứ 10 (tập 3): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện khung đề cƣơng dự án Xây dựng chƣơng 

trình quản lý tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo 

vệ và cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là 

khu vực hạ lƣu sông"

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

2

13

81

Tài liệu hội thảo lần thứ 11 (tập 3): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện thuyết minh dự án "Xây dựng chƣơng trình 

quản lý tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo vệ và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là khu 

vực hạ lƣu sông"

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

3

82

Tài liệu hội thảo lần thứ 11 (tập 1): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện thuyết minh dự án điều tra, nghiên cứu điều 

kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy 

sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, đề 

xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

4

83

Thuyết minh dự án: Điều tra, nghiên cứu điều kiện môi 

trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

5

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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84

Thuyết minh dự án: Tính toán phân vùng ngập lụt cho 

các kịch bản cự đoan của biến đổi khí hậu nƣớc biển 

dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an toàn phục 

vụ phát triển bền vững. Đánh giá dự báo ảnh hƣởng của 

mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ sinh 

thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc và đề xuất các giải 

pháp nhằm giảm thiểu và thích ứng

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

6

85

Thuyết minh dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc, giám 

sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện Đảo 

Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và 

GIS

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

7

86

Tài liệu hội thảo lần thứ nhất: hội thảo trù bị nhằm trao 

đổi, thống nhất các nội dung cho hội thảo triển khai 

quyết định số 137/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính 

phủ

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

8

87

Tài liệu hội thảo lần thứ 4: Hội thảo triển khai quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về 

phê duyệt đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng huyện đảo 

Phú Quốc đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_00

9

13

88

Tài liệu hội thảo lần thứ 9 (tập 3): Hội thảo thống nhất 

khung chi tiết thuyết minh dự án: xây dựng chƣơng trình 

quản lý tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo vệ và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là khu 

vực hạ lƣu sông

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

0

89

Tài liệu hội thảo lần thứ 2: Hội thảo trù bị nhằm chuẩn 

bị nội dung hội nghị triển khai quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

1

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

90

Tài liệu hội thảo lần thứ 9 (tập 4): Hội thảo thống nhất 

khung chi tiết thuyết minh dự án Xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên 

tai huyện Đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GIS

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

2

91

Tài liệu hội thảo lần thứ 11 (tập 2): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện thuyết minh dự án Tính toán phân vùng ngập 

lụt cho các kịch bản cực đoan của biến đổi khí hậu và 

nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an 

toàn phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo ảnh 

hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, 

các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, đề xuất 

các giải pháp nhằm giảm thiểu và thích ứng

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

3

92

Tài liệu hội thảo lần thứ 9 (tập 2): Hội thảo thống nhất 

khung chi tiết thuyết minh dự án Tính toán phân vùng 

ngập lụt cho các kịch bản cực đoan của biến đổi khí hậu 

và nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang 

an toàn phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo 

ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi 

trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, 

đề xuất các giải pháp giảm thiểu và thích ứng

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

4

13

93

Tài liệu hội thảo lần thứ 6: Hội thảo thống nhất khung 

sơ bộ thuyết minh dự án Tính toán phân vùng ngập lụt 

cho các kịch bản cực đoan của biến đổi khí hậu và nƣớc 

biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an toàn 

phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo ảnh hƣởng 

của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ 

sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu và thích ứng

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

5

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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94

Tài liệu hội thảo lần thứ 7: Hội thảo thống nhất khung 

sơ bộ thuyết minh dự án Xây dựng chƣơng trình quản lý 

tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo vệ và cải thiện 

chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là lƣu vực hạ lƣu 

sông

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

6

95

Tài liệu hội thảo lần thứ 10 (lần 1): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện khung đề cƣơng dự án "Điều tra, nghiên cứu 

điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi 

thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, 

đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

7

96

Tài liệu hội thảo lần thứ 3: Hội thảo thống nhất kế 

hoạch triển khai xây dựng dự án của đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng đảo Phú Quốc

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

8

97

Tài liệu hội thảo lần thứ 11 (tập 4): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện thuyết minh dự án Xây dựng hệ thống quan 

trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai 

huyện đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GiS

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_01

9

98

Tài liệu hội thảo lần thứ 9 (tập 1): Hội thảo thống nhất 

khung chi tiết thuyết minh dự án Điều tra, nghiên cứu 

điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi 

thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, 

đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_02

0

13

99

Tài liệu hội thảo lần thứ 5: Hội thảo thống nhất khung 

sơ bộ thuyết minh dự án Điều tra, nghiên cứu điều kiện 

môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_02

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

376 
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100

Tài liệu hội thảo lần thứ 8: Hội thảo thống nhất khung 

sơ bộ thuyết minh dự án Xây dựng hệ thống quan trắc, 

giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện 

đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_02

2

101

Tài liệu hội thảo lần thứ 10 (tập 4): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện khung đề cƣơng dự án Xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên 

tai huyện đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GIS

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_02

3

102

Đề cƣơng nhiệm vụ: Triển khai thực hiện Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

đề án tổng thể môi trƣờng đảo Phú Quốc đến năm 2010 

và định hƣớng đến năm 2020

Tƣ liệu khác 

giấy

10_01_08_BKG_02

4

103
Phân tích, dự báo các hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi 

trƣờng từ quá trình thực hiện dự án
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_00

1

104 Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng sông Dƣơng Đông Chuyên đề số
10_01_08_CDS_00

2

105

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để xây dựng 

mô hình dự báo diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Dƣơng 

Đông đến năm 2020

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_00

3

106
Xác định nội dung cần thiết để thực hiện dự báo nhu cầu 

khai thác nƣớc trên sông Dƣơng Đông
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_00

4

107 Tình hình quản lý lƣu vực sông Dƣơng Đông Chuyên đề số
10_01_08_CDS_00

5

108
Thực trạng ô nhiễm môi trƣờng trên huyện đảo Phú 

Quốc
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_00

6

13
109 Thực trạng sự cố thiên tai trên huyện đảo Phú Quốc Chuyên đề số

10_01_08_CDS_00

7

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
377 
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110

Tổng quan nghiên cứu trong nƣớc về xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_00

8

111

Tổng quan nghiên cứu trong nƣớc về xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát sự cố thiên tai trên cơ sở ứng dụng 

công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_00

9

112

Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xây dựng hệ 

thống quan trắc, giám sát sự cố thiên tai trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_01

0

113

Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xây dựng hệ 

thống quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_01

1

114

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung 

của dự án: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, sự cần thiết, 

mục tiêu, phạm vi thực hiện của dự án; đơn vị chủ trì, 

phối hợp

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_01

2

115

Xác định cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu dự 

án "Tính toán phân vùng ngập lụt cho các kịch bản cực 

đoan của biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng dị thƣờng 

nhằm xây dựng hành lang an toàn phục vụ phát triển 

bền vững. Đánh giá dự báo ảnh hƣởng của mực nƣớc 

biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ sinh thái vùng 

biển và ven đảo Phú Quốc và đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu và thích ứng

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_01

3

116 Thực trạng các hệ sinh thái biển và ven đảo Phú Quốc Chuyên đề số
10_01_08_CDS_01

4

117 Thực trạng môi trƣờng biển và ven đảo Phú Quốc Chuyên đề số
10_01_08_CDS_01

5

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

378 



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

13

118

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển 

khai thực hiện dự án "Xây dựng chƣờng trình quản lý 

tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo vệ và cải thiện 

chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là khu vực hạ lƣu 

sông"

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_01

6

119

Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu của dự án 

"Xây dựng chƣờng trình quản lý tổng hợp lƣu vực sông 

Dƣơng Đông, bảo vệ và cải thiện chất lƣợng môi trƣờng 

nƣớc, đặc biệt là khu vực hạ lƣu sông"

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_01

7

120
Tổng quan tình hình xây dựng chƣơng trình quản lý 

tổng hợp lƣu vực sông
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_01

8

121
Thực trạng xây dựng hệ thống quan trắc sự cố thiên tai 

huyện đảo Phú Quốc
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_01

9

122

Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề phân vùng xác 

định hành lang an toàn cho phát triển kinh tế và các 

vùng sinh thái nhạy cảm

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

0

123

Ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi 

trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải trung bình)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

1

124

Ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi 

trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải thấp)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

2

125

Ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi 

trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải cao)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

3

126

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo 

diễn biến đa dạng sinh học vùng nƣớc ven biển quanh 

đảo Phú Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

379 



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

127

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo 

diễn biến của các hệ sinh thái vùng nƣớc ven biển quanh 

đảo Phú Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

5

13

128

Nội dung cần triển khai thực hiện để xác định các yếu tố 

gây suy thoái hệ sinh thái và đa dạng thủy sinh vật vùng 

nƣớc ven bờ quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

6

129

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo 

diễn biến của môi trƣờng vùng nƣớc ven biển quanh đảo 

Phú Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

7

130

Tổng quan điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh đảo 

Phú Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

8

131

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

nghiên cứu đa dạng sinh học vùng nƣớc ven quanh đảo 

Phú Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_02

9

132

Xác định hoạt động cần thiết triển khai thực hiện để 

điều tra, nghiên cứu điều kiện môi trƣờng vùng nƣớc 

ven quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

0

133

Nội dung cần triển khai thực hiện để xác định các 

nguyên nhân, nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng đảo Phú 

Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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134

Xác định khối lƣợng, sản phẩm giao nộp của dự án và 

cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án "Tính toán phân vùng ngập lụt cho 

các kịch bản cự đoan của biến đổi khí hậu và nƣớc biển 

dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an toàn phục 

vụ phát triển bền vững. Đánh giá dự báo ảnh hƣởng của 

mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ sinh 

thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc và đề xuất các giải 

pháp giảm thiểu và thích ứng"

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

2

135

Xác định nội dung để tiến hành lƣợng giá tổn thất tài 

nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nƣớc 

biển dâng cao (kịch bản 3)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

3

136

Xác định nội dung để tiến hành lƣợng giá tổn thất tài 

nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nƣớc 

biển dâng cao (kịch bản 2)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

4

137

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá 

độ nhạy cảm, tổn thƣơng môi trƣờng và các hệ sinh thái 

do mực nƣớc biển dâng cao (kịch bản 2)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

5

13

138

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá 

độ nhạy cảm, tổn thƣơng môi trƣờng và các hệ sinh thái 

do mực nƣớc biển dâng cao (kịch bản 1)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

6

139

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá 

độ nhạy cảm, tổn thƣơng môi trƣờng và các hệ sinh thái 

do mực nƣớc biển dâng cao (kịch bản 3)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

7

140

Xác định khối lƣợng sản phẩm giao nộp của dự án và cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_03

8

141
Xác định giải pháp bảo vệ và cải thiện lƣu vực sông 

trong khuôn khổ của dự án
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_03

9

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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142

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để đánh giá 

chi tiết về hiện trạng môi trƣờng và các tác động tới tài 

nguyên nƣớc trên lƣu vực sông Dƣơng Đông

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

0

143
Đánh giá tác động do việc nâng cấp hồ chứa Dƣơng 

Đông với khu vực hạ lƣu
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_04

1

144

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển 

khai thực hiện dự án "Xây dựng hệ thống quan trắc, 

giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện 

đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

2

145

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển 

khai thực hiện dự án "Tính toán phân vùng ngập lụt cho 

các kịch bản  cực đoan của biến đổi khí hậu và nƣớc 

biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an toàn 

phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo ảnh hƣởng 

của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ 

sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu và thích ứng

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

3

146

Xác định các nội dung để tiến hành lƣợng giá tổn thất 

tài nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nƣớc 

biển dâng cao (kịch bản 1)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

4

13

147

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển 

khai thực hiện dự án "Điều tra, nghiên cứu điều kiện 

môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

5

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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148

Phân tích, dự báo các hiệu quả chính của dự án "Điều 

tra, nghiên cứu điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học 

và nguồn lợi thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh 

đảo Phú Quốc, đề xuất các giải pháp khai thác và sử 

dụng hợp lý

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

6

149

Xác định nội dung công nghệ phần mềm bảo đảm xây 

dựng hệ thống giám sát sự cố ô nhiễm môi trƣờng và 

thiên tai huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

7

150

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để hoàn 

thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý nền huyện đảo Phú 

Quốc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

8

151

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để thành lập 

bộ bản đồ hiện trạng và biến động chuyên đề khu vực 

đảo Phú Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_04

9

152
Xác định các nội dung cần triển khai thực hiện để thu 

thập ảnh viễn thám
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_05

0

153

Xác định nội dung nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng 

các công nghệ xử lý ảnh viễn thám kết hợp với công 

nghệ GIS nhằm xử lý thông tin đáp ứng nhu cầu giám 

sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện đảo Phú 

Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_05

1

154

Xác định các nội dung nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ 

giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện 

đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng các công nghệ xử lý 

ảnh viễn thám kết hợp với công nghệ GIS

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_05

2

155
Thực trạng xây dựng hệ thống quan trắc giám sát ô 

nhiễm môi trƣờng huyện đảo Phú Quốc
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_05

3

13

156

Xác định nội dung xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, 

tƣ liệu viễn thám vùng biển đáp ứng nhu cầu giám sát sự 

cố thiên tai huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_05

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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157

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung 

của dự án: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học; sự cần thiết; 

mục tiêu; phạm vi thực hiên của dự án, đơn vị chủ trì, 

phối hợp (Dự án phân vùng ngập lụt….)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_05

5

158

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nƣớc biển dâng dị thƣờng số 3 (kịch 

bản phát thải cao)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_05

6

159

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nƣớc biển dâng dị thƣờng số 1 (kịch 

bản phát thải thấp)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_05

7

160

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nƣớc biển dâng dị thƣờng số 2 (kịch 

bản phát thải trung bình)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_05

8

161

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 1 (kịch bản phát 

thải thấp)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_05

9

162

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 3 (kịch bản phát 

thải cao)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

0

163

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 2 (kịch bản phát 

thải cao)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

1

164

Xây dựng kịch bản chi tiết liên quan đến việc tổ chức 

hội nghị triển khai, bao gồm các nội dung: về địa điểm, 

thời gian, lập danh sách các đơn vị liên quan dự kiến 

mời tham dự; trách nhiệm của Bộ tài nguyên và môi 

trƣờng và UBND tỉnh Kiên Giang trong quá trình phối 

hợp tổ chức và kịch bản chi tiết của tất cả các hoạt động 

tổ chức liên quan đến Hội nghị

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

2

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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165

Đề xuất kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2010 và 

các giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo các mục tiêu đã 

đề ra trong đề án

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

3

13

166

Xây dựng báo cáo của Bộ TN&MT tại Hội nghị triển 

khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng đảo Phú Quốc 

đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

4

167
Kết quả tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_06

5

168

Tài liệu hội thảo lần thứ 10: Hội thảo xin ý kiến hoàn 

thiện khung đề cƣơng dự án "Tính toán phân vùng ngập 

lụt cho các kịch bản cự đoan của biến đổi khí hậu và 

nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an 

toàn phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo ảnh 

hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, 

các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, đề xuất 

các giải pháp giảm thiểu và thích ứng"

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

1

169

Tài liệu hội thảo lần thứ 10 (tập 3): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện khung đề cƣơng dự án Xây dựng chƣơng 

trình quản lý tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo 

vệ và cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là 

khu vực hạ lƣu sông"

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

2

170

Tài liệu hội thảo lần thứ 11 (tập 3): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện thuyết minh dự án "Xây dựng chƣơng trình 

quản lý tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo vệ và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là khu 

vực hạ lƣu sông"

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

3

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

385 
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171

Tài liệu hội thảo lần thứ 11 (tập 1): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện thuyết minh dự án điều tra, nghiên cứu điều 

kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy 

sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, đề 

xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

4

172

Thuyết minh dự án: Điều tra, nghiên cứu điều kiện môi 

trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

5

13

173

Thuyết minh dự án: Tính toán phân vùng ngập lụt cho 

các kịch bản cự đoan của biến đổi khí hậu nƣớc biển 

dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an toàn phục 

vụ phát triển bền vững. Đánh giá dự báo ảnh hƣởng của 

mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ sinh 

thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc và đề xuất các giải 

pháp nhằm giảm thiểu và thích ứng

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

6

174

Thuyết minh dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc, giám 

sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện Đảo 

Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và 

GIS

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

7

175

Tài liệu hội thảo lần thứ nhất: hội thảo trù bị nhằm trao 

đổi, thống nhất các nội dung cho hội thảo triển khai 

quyết định số 137/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính 

phủ

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

8

176

Tài liệu hội thảo lần thứ 4: Hội thảo triển khai quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về 

phê duyệt đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng huyện đảo 

Phú Quốc đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_00

9

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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177

Tài liệu hội thảo lần thứ 9 (tập 3): Hội thảo thống nhất 

khung chi tiết thuyết minh dự án: xây dựng chƣơng trình 

quản lý tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo vệ và 

cải thiện chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là khu 

vực hạ lƣu sông

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

0

178

Tài liệu hội thảo lần thứ 2: Hội thảo trù bị nhằm chuẩn 

bị nội dung hội nghị triển khai quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

1

179

Tài liệu hội thảo lần thứ 9 (tập 4): Hội thảo thống nhất 

khung chi tiết thuyết minh dự án Xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên 

tai huyện Đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GIS

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

2

13

180

Tài liệu hội thảo lần thứ 11 (tập 2): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện thuyết minh dự án Tính toán phân vùng ngập 

lụt cho các kịch bản cực đoan của biến đổi khí hậu và 

nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an 

toàn phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo ảnh 

hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, 

các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, đề xuất 

các giải pháp nhằm giảm thiểu và thích ứng

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

3

181

Tài liệu hội thảo lần thứ 9 (tập 2): Hội thảo thống nhất 

khung chi tiết thuyết minh dự án Tính toán phân vùng 

ngập lụt cho các kịch bản cực đoan của biến đổi khí hậu 

và nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang 

an toàn phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo 

ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi 

trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, 

đề xuất các giải pháp giảm thiểu và thích ứng

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

4

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

387 
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182

Tài liệu hội thảo lần thứ 6: Hội thảo thống nhất khung 

sơ bộ thuyết minh dự án Tính toán phân vùng ngập lụt 

cho các kịch bản cực đoan của biến đổi khí hậu và nƣớc 

biển dâng dị thƣờng nhằm xây dựng hành lang an toàn 

phục vụ phát triển bền vững; đánh giá dự báo ảnh hƣởng 

của mực nƣớc biển dâng cao đối với môi trƣờng, các hệ 

sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu và thích ứng

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

5

183

Tài liệu hội thảo lần thứ 7: Hội thảo thống nhất khung 

sơ bộ thuyết minh dự án Xây dựng chƣơng trình quản lý 

tổng hợp lƣu vực sông Dƣơng Đông, bảo vệ và cải thiện 

chất lƣợng môi trƣờng nƣớc, đặc biệt là lƣu vực hạ lƣu 

sông

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

6

13

184

Tài liệu hội thảo lần thứ 10 (lần 1): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện khung đề cƣơng dự án "Điều tra, nghiên cứu 

điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi 

thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, 

đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

7

185

Tài liệu hội thảo lần thứ 3: Hội thảo thống nhất kế 

hoạch triển khai xây dựng dự án của đề án tổng thể bảo 

vệ môi trƣờng đảo Phú Quốc

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

8

186

Tài liệu hội thảo lần thứ 11 (tập 4): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện thuyết minh dự án Xây dựng hệ thống quan 

trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai 

huyện đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GiS

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_01

9

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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187

Tài liệu hội thảo lần thứ 9 (tập 1): Hội thảo thống nhất 

khung chi tiết thuyết minh dự án Điều tra, nghiên cứu 

điều kiện môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi 

thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, 

đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_02

0

188

Tài liệu hội thảo lần thứ 5: Hội thảo thống nhất khung 

sơ bộ thuyết minh dự án Điều tra, nghiên cứu điều kiện 

môi trƣờng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các 

giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_02

1

189

Tài liệu hội thảo lần thứ 8: Hội thảo thống nhất khung 

sơ bộ thuyết minh dự án Xây dựng hệ thống quan trắc, 

giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên tai huyện 

đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_02

2

190

Tài liệu hội thảo lần thứ 10 (tập 4): Hội thảo xin ý kiến 

hoàn thiện khung đề cƣơng dự án Xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng và sự cố thiên 

tai huyện đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GIS

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_02

3

13

191

Đề cƣơng nhiệm vụ: Triển khai thực hiện Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

đề án tổng thể môi trƣờng đảo Phú Quốc đến năm 2010 

và định hƣớng đến năm 2020

Tƣ liệu khác số
10_01_08_BKS_02

4

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

389 
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192

Phân tích, dự báo các hiệu quả chính của Dự án Tính 

toán phân vùng ngập lụt cho các kịch bản cự đoan của 

biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây 

dựng hành lang an toàn phục vụ phát triển bền vững. 

Đánh giá dự báo ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng 

cao đối với môi trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và 

ven đảo Phú Quốc và đề xuất các giải pháp giảm thiểu 

và thích ứng

Chuyên đề giấy
10_01_08_CDG_07

9

193

Phân tích, dự báo các kiệu quả chính của Dự án Xây 

dựng hệ thống quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trƣờng 

và sự cố thiên tai huyện đảo Phú Quốc trên cơ sở ứng 

dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

6

194

Xác định các đề xuất chiến lƣợc và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản 

mực nƣớc biển dâng (kịch bản 2)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

7

195

Xác định các đề xuất chiến lƣợc và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản 

mực nƣớc biển dâng (kịch bản 3)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

8

196

Xác định các đề xuất chiến lƣợc và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản 

mực nƣớc biển dâng (kịch bản 1)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_06

9

197

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

nghiên cứu nguồn lợi thủy sinh vật vùng nƣớc ven 

quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_07

0

198
Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để thống kê 

hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội (đặc biệt là nghề cá)
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_07

1

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)

390 
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13

199

Xác định cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu Dự 

án Điều tra, nghiên cứu điều kiện môi trƣờng, đa dạng 

sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật vùng nƣớc ven biển 

quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các giải pháp khai thác và 

sử dụng hợp lý

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_07

2

200
Hiện trạng khai thác và sử dụng nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nƣớc ven biển quanh đảo Phú Quốc
Chuyên đề số

10_01_08_CDS_07

3

201

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung 

của dự án: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học; sự cần thiết; 

mục tiêu; phạm vi thực hiên của dự án, đơn vị chủ trì, 

phối hợp (Dự án Điều tra, nghiên cứu …sử dụng hợp lý)

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_07

4

202

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá 

hiện trạng các yếu tố môi trƣờng, các hệ sinh thái nhạy 

cảm với hiệu ứng mực nƣớc biển dâng cao

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_07

5

203

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

khảo sát và thu thập cơ sở dữ liệu về: hiện trạng và quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_07

6

204

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

khảo sát và thu thập cơ sở dữ liệu về: khí tƣợng thủy 

văn, hải văn, sóng, dòng chảy, địa hình ven biển đảo 

Phú Quốc, vấn đề biến đổi khí hậu

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_07

7

205 Xây dựng khung cấu trúc và bố cục của 4 dự án Chuyên đề số
10_01_08_CDS_07

8

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

06.10/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện quyết 

định số 137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ 

môi trƣờng đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định hƣớng đến 

năm 2020 (4 dự án)
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206

Phân tích, dự báo các hiệu quả chính của Dự án Tính 

toán phân vùng ngập lụt cho các kịch bản cự đoan của 

biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng dị thƣờng nhằm xây 

dựng hành lang an toàn phục vụ phát triển bền vững. 

Đánh giá dự báo ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng 

cao đối với môi trƣờng, các hệ sinh thái vùng biển và 

ven đảo Phú Quốc và đề xuất các giải pháp giảm thiểu 

và thích ứng

Chuyên đề số
10_01_08_CDS_07

9

14 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

593/QĐ-

TCMT

1

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phối hợp với UB 

KH,CN&MT Quốc hội về giám sát việc thực hiện pháp 

luật để bảo vệ môi trƣờng tại các Bộ, ngành và địa 

phƣơng

Tổng hợp giấy
102_01_01_THG_0

01

2

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để tại các cơ sở có tên trong Phụ lục 

1 và 2 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; những khó khăn vƣớng mắc và các giải 

pháp tháo gỡ

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

01

3

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để tại các cơ sở có tên trong Phụ lục 

1 và 2 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; những khó khăn vƣớng mắc và các giải 

pháp tháo gỡ

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

02

4

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để tại các cơ sở có tên trong Phụ lục 

1 và 2 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; những khó khăn vƣớng mắc và các giải 

pháp tháo gỡ

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

03

Phối hợp với Ủy ban khoa 

học công nghệ và môi trƣờng 

Quốc hội về giám sát việc 

thực hiện pháp luật để bảo vệ 

môi trƣờng tại các Bộ, ngành 

và địa phƣơng

392 



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

5

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Công Thƣơng

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

04

6

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Y tế

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

05

7

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Xây dựng

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

06

8

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

07

9

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Quốc phòng

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

08

14 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

593/QĐ-

TCMT

10

Phân tích, đánh giá những bất cập trong pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng đối với các dự án thủy điện, khai thác 

khoáng sản titan

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

09

11

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình ô nhiễm 

môi trƣờng do Công ty TNHH Nhà máy tàu biển 

Hyundai-Vinashin gây ra, các vi phạm về pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng và giải pháp khắc phục

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

10

12
Tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng của các dự án thủy điện tại Miền Trung
Chuyên đề giấy

102_01_01_CDG_0

11

13
Tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng của dự án lọc dầu Dung Quất
Chuyên đề giấy

102_01_01_CDG_0

12

Phối hợp với Ủy ban khoa 

học công nghệ và môi trƣờng 

Quốc hội về giám sát việc 

thực hiện pháp luật để bảo vệ 

môi trƣờng tại các Bộ, ngành 

và địa phƣơng

393 



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

14

Tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng của các dự án khai thác titan tại Bình 

Thuận

Chuyên đề giấy
102_01_01_CDG_0

13

15 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
Tƣ liệu khác 

giấy

102_01_01_BKG_0

01

16

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Phối hợp với UB 

KH,CN&MT Quốc hội về giám sát việc thực hiện pháp 

luật để bảo vệ môi trƣờng tại các Bộ, ngành và địa 

phƣơng

Tổng hợp số
102_01_01_THS_0

01

17

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để tại các cơ sở có tên trong Phụ lục 

1 và 2 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; những khó khăn vƣớng mắc và các giải 

pháp tháo gỡ

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

01

18

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để tại các cơ sở có tên trong Phụ lục 

1 và 2 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; những khó khăn vƣớng mắc và các giải 

pháp tháo gỡ

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

02

19

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để tại các cơ sở có tên trong Phụ lục 

1 và 2 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; những khó khăn vƣớng mắc và các giải 

pháp tháo gỡ

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

03

14 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

593/QĐ-

TCMT

20

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Công Thƣơng

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

04

Phối hợp với Ủy ban khoa 

học công nghệ và môi trƣờng 

Quốc hội về giám sát việc 

thực hiện pháp luật để bảo vệ 

môi trƣờng tại các Bộ, ngành 

và địa phƣơng

394 



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

21

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Y tế

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

05

22

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Xây dựng

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

06

23

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

07

24

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện 

xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg tại Bộ Quốc phòng

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

08

25

Phân tích, đánh giá những bất cập trong pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng đối với các dự án thủy điện, khai thác 

khoáng sản titan

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

09

26

Tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát tình hình ô nhiễm 

môi trƣờng do Công ty TNHH Nhà máy tàu biển 

Hyundai-Vinashin gây ra, các vi phạm về pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng và giải pháp khắc phục

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

10

27
Tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng của các dự án thủy điện tại Miền Trung
Chuyên đề số

102_01_01_CDS_0

11

28
Tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng của dự án lọc dầu Dung Quất
Chuyên đề số

102_01_01_CDS_0

12

29

Tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng của các dự án khai thác titan tại Bình 

Thuận

Chuyên đề số
102_01_01_CDS_0

13

30 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tƣ liệu khác số
102_01_01_BKS_0

01

Phối hợp với Ủy ban khoa 

học công nghệ và môi trƣờng 

Quốc hội về giám sát việc 

thực hiện pháp luật để bảo vệ 

môi trƣờng tại các Bộ, ngành 

và địa phƣơng

395 



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

1

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Hoạt động điều phối triển 

khai nghị quyết số 41-NQ/TW và Quyết định số 

34/2005/QĐ-TTg

Tổng hợp giấy
10_01_07_THG_00

1

2

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Hoạt động điều phối triển 

khai nghị quyết số 41-NQ/TW và Quyết định số 

34/2005/QĐ-TTg

Tổng hợp số
10_01_07_THS_00

1

16
1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp giấy

112_01_04_THG_0

01

2
Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 05/2011/HĐKT-VP 

ngày 3/08/2011)
Chuyên đề giấy

112_01_04_CDG_0

01

3

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

02

4

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

03

5

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

04

6

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

05

15 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

28.10/QĐ-

TCMT

Hoạt động điều phối triển 

khai nghị quyết số 41-NQ/TW 

và Quyết định số 34/2005/QĐ-

TTg

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

396 



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

16

7

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

06

8

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

07

9

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

08

10

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến 

thủy, hải sản đƣợc lựa chọn kiểm tra khu vực Tây Nam 

Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

09

11

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến 

thủy, hải sản đƣợc lựa chọn kiểm tra khu vực Đông 

Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

10

12

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất điện đƣợc 

kiểm tra thuộc khu vực Đông Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

11

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

397 



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

13

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất mía đƣờng - 

nhiệt điện đƣợc lựa chọn kiểm tra khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

12

16

14

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến cao 

su đƣợc lựa chọn kiểm tra thuộc khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

13

15

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến cà 

phê đƣợc lựa chọn kiểm tra thuộc khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

14

16

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất rƣợu, 

bia, nƣớc giải khát đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực 

Đông Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

15

17

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất nông sản 

thực phẩm đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực Đông 

Bắc Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

16

18

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xất nông sản 

thực phẩm đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực phía Tây 

Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

17

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

398 



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

19

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất giấy 

đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực Đông Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

18

20

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất giấy 

đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực trung du miền núi 

phía Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

19

16

21

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở dệt may đƣợc lựa chọn kiểm tra 

(Thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc)

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

20

22

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở dệt may đƣợc lựa chọn kiểm tra 

(Thuộc khu vực Đông Nam Bộ)

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

21

23

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở dệt may đƣợc lựa chọn kiểm tra 

(Thuộc khu vực Đông Bắc)

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

22

24

Đánh giá kết quả xử lý  ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở khai thác than đƣợc 

kiểm tra thuộc khu vực Đông Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

23

25

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đƣợc 

lựa chọn kiểm tra thuộc khu vực Trung du - miền núi 

phía Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

24

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

399 



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

26

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất vật 

liệu xây dựng đƣợc lựa chọn kiểm tra (thuộc khu vực 

Đông Nam Bộ)

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

25

27

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đƣợc 

lựa chọn kiểm tra (Thuộc khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên)

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

26

28

Báo cáo ban chỉ đạo về tình hình thực hiện quyết định 

số 64/2003/QĐ-TTg đối với các cơ sở đƣợc lựa chọn 

kiểm tra trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc vùng 

Trung du miền núi phía Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

27

16

29

Tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đối 

với các cơ sở đƣợc lựa chọn kiểm tra trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

28

30

Tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đối 

với các cơ sở đƣợc lựa chọn kiểm tra trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

29

31

Tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đối 

với các cơ sở đƣợc lựa chọn kiểm tra trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

30

32

Báo cáo ban chỉ đạo về tình hình thực hiện quyết định 

số 64/2003/QĐ-TTg đối với các cơ sở đƣợc lựa chọn 

kiểm tra trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc vùng Tây 

Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

31

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

400 



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

33

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở mía đƣờng đƣợc lựa chọn kiểm 

tra (Thuộc khu vực Tây Nam Bộ)

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

32

34

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở mía đƣờng đƣợc lựa chọn kiểm 

tra (Thuộc khu vực Đông Nam Bộ)

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

33

35

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các bệnh viện đƣợc lựa 

chọn kiểm tra tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

34

36

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bệnh viện đƣợc lựa chọn 

kiểm tra tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

35

16

37

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các bệnh viện đƣợc chọn 

kiểm tra tại khu vực phía Đông Bắc Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

36

38

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bệnh viện đƣợc lựa chọn 

kiểm tra tại khu vực Tây Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

37

39

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực Đông Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

38

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

401 



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

40

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

39

41

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực Tây Nam Bộ

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

40

42

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

41

43

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực phía Đông Bắc

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

42

44

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

43

16

45

Báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ triển khai các dự án xử lý ô 

nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 

58/2008/QĐ-TTg từ năm 2006 đến năm 2011 và đề xuất 

các giải pháp quản lý

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

44

46

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề giấy
112_01_04_CDG_0

45

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

402 



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

47

Các phụ lục của báo cáo (kèm theo Báo cáo Kiểm tra, 

giám sát liên ngành theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg và Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ)

Tƣ liệu khác 

giấy

112_01_04_BKG_0

01

48

Báo cáo kết quả phân tích mẫu môi trƣờng tại các cơ sở 

đƣợc kiểm tra (Hợp đồng số 05/2011/HĐKT-VP ngày 

30/08/2011)

Tƣ liệu khác 

giấy

112_01_04_BKG_0

02

49 Tập tài liệu liên quan
Tƣ liệu khác 

giấy

112_01_04_BKG_0

03

50 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp số
112_01_04_THS_0

01

51
Báo cáo tổng kết (Hợp đồng số 05/2011/HĐKT-VP 

ngày 3/08/2011)
Chuyên đề số

112_01_04_CDS_0

01

52

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách Trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

02

53

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

03

16

54

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

04

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

403 



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

55

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

05

56

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

06

57

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

07

58

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

08

59

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến 

thủy, hải sản đƣợc lựa chọn kiểm tra khu vực Tây Nam 

Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

09

60

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến 

thủy, hải sản đƣợc lựa chọn kiểm tra khu vực Đông 

Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

10

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

404 



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

16

61

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất điện đƣợc 

kiểm tra thuộc khu vực Đông Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

11

62

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất mía đƣờng - 

nhiệt điện đƣợc lựa chọn kiểm tra khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

12

63

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến cao 

su đƣợc lựa chọn kiểm tra thuộc khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

13

64

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến cà 

phê đƣợc lựa chọn kiểm tra thuộc khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

14

65

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất rƣợu, 

bia, nƣớc giải khát đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực 

Đông Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

15

66

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất nông sản 

thực phẩm đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực Đông 

Bắc Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

16

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

405 



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

67

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xất nông sản 

thực phẩm đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực phía Tây 

Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

17

16

68

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất giấy 

đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực Đông Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

18

69

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các cơ sở sản xuất giấy 

đƣợc lựa chọn kiểm tra tại khu vực trung du miền núi 

phía Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

19

70

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở dệt may đƣợc lựa chọn kiểm tra 

(Thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc)

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

20

71

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở dệt may đƣợc lựa chọn kiểm tra 

(Thuộc khu vực Đông Nam Bộ)

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

21

72

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở dệt may đƣợc lựa chọn kiểm tra 

(Thuộc khu vực Đông Bắc)

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

22

73

Đánh giá kết quả xử lý  ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với cơ sở khai thác than đƣợc 

kiểm tra thuộc khu vực Đông Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

23

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

406 



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

74

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đƣợc 

lựa chọn kiểm tra thuộc khu vực Trung du - miền núi 

phía Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

24

75

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất vật 

liệu xây dựng đƣợc lựa chọn kiểm tra (thuộc khu vực 

Đông Nam Bộ)

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

25

16

76

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đƣợc 

lựa chọn kiểm tra (Thuộc khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên)

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

26

77

Báo cáo ban chỉ đạo về tình hình thực hiện quyết định 

số 64/2003/QĐ-TTg đối với các cơ sở đƣợc lựa chọn 

kiểm tra trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc vùng 

Trung du miền núi phía Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

27

78

Tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đối 

với các cơ sở đƣợc lựa chọn kiểm tra trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

28

79

Tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đối 

với các cơ sở đƣợc lựa chọn kiểm tra trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

29

80

Tình hình thực hiện quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đối 

với các cơ sở đƣợc lựa chọn kiểm tra trên địa bàn các 

tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

30

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

407 



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

81

Báo cáo ban chỉ đạo về tình hình thực hiện quyết định 

số 64/2003/QĐ-TTg đối với các cơ sở đƣợc lựa chọn 

kiểm tra trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc vùng Tây 

Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

31

82

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở mía đƣờng đƣợc lựa chọn kiểm 

tra (Thuộc khu vực Tây Nam Bộ)

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

32

83

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trƣờng và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở mía đƣờng đƣợc lựa chọn kiểm 

tra (Thuộc khu vực Đông Nam Bộ)

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

33

84

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các bệnh viện đƣợc lựa 

chọn kiểm tra tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

34

16

85

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bệnh viện đƣợc lựa chọn 

kiểm tra tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

35

86

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với các bệnh viện đƣợc chọn 

kiểm tra tại khu vực phía Đông Bắc Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

36

87

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bệnh viện đƣợc lựa chọn 

kiểm tra tại khu vực Tây Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

37

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

408 



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

88

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực Đông Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

38

89

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

39

90

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực Tây Nam Bộ

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

40

91

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

41

92

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và đề 

xuất hình thức xử lý đối với bãi rác đƣợc lựa chọn kiểm 

tra tại khu vực phía Đông Bắc

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

42

16

93

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

43

94

Báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ triển khai các dự án xử lý ô 

nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 

58/2008/QĐ-TTg từ năm 2006 đến năm 2011 và đề xuất 

các giải pháp quản lý

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

44

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi 

trƣờng

696/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

409 
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95

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí và đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách trung ƣơng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề số
112_01_04_CDS_0

45

96

Các phụ lục của báo cáo (kèm theo Báo cáo Kiểm tra, 

giám sát liên ngành theo Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg và Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ)

Tƣ liệu khác số
112_01_04_BKS_0

01

97

Báo cáo kết quả phân tích mẫu môi trƣờng tại các cơ sở 

đƣợc kiểm tra (Hợp đồng số 05/2011/HĐKT-VP ngày 

30/08/2011)

Tƣ liệu khác số
112_01_04_BKS_0

02

98 Tập tài liệu liên quan Tƣ liệu khác số
112_01_04_BKS_0

03
Tổng số: 1547 sản phẩm

TỔNG CỘNG: 5211

Kiểm tra, giám sát liên ngành 

theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và Quyết 

định số 58/2008/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ

410 


