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1 7

1 Thanh tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hành nghề quản lý chất thải 

nguy hại do Tổng cục Môi trường và địa phương cấp phép

1089/QĐ-TCMT 466.15/GXN-TTTLMT

2 Thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các 

lưu vực sông

1407/QĐ-TCMT 412.15/GXN-TTTLMT

3 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học đối 

với các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển"

1566/QĐ-TCMT 460.15/GXN-TTTLMT

4 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất hóa chất, thuốc trừ sâu

1602/QĐ-TCMT 463.15/GXN-TTTLMT

5 Khảo sát, xây dựng các Quy định về kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường

1614/QĐ-TCMT 413.15/GXN-TTTLMT

6 Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến Titan tại các tỉnh ven 

biển miền Trung và duyên hải Nam Trung bộ; thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

1677/QĐ-TCMT 461.15/GXN-TTTLMT

7 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

868/QĐ-TCMT 462.15/GXN-TTTLMT

2 18

1 Quản lý an toàn POP và hóa chất độc hại tại Việt Nam 1147/QĐ-TCMT 448.15/GXN-TTTLMT

2 Thực hiện Kế hoạch quan trắc các chất hữu cơ khó phân hủy tại khu vực Đông Nam Á 1849/QĐ-TCMT 465.15/GXN-TTTLMT

3 Kiểm tra việc thực hiện quan trắc môi trường quốc gia và địa phương 218/QĐ-TCMT 427.15/GXN-TTTLMT

4 Xây dựng 4 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2014 374/QĐ-TCMT 443.15/GXN-TTTLMT

5 Xây dựng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2014 375/QĐ-TCMT 428.15/GXN-TTTLMT

6 Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2014 376/QĐ-TCMT 445.15/GXN-TTTLMT

7 Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường; đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất 

xi măng tại các địa phương và đề xuất các giải pháp khắc phục

501/QĐ-TCMT 447.15/GXN-TTTLMT

8 Kiểm tra việc thực hiện quy định và cam kết sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 07/2012/TT-

BTNMT

502/QĐ-TCMT 450.15/GXN-TTTLMT

9 Kiểm tra về việc thực hiện quy định và cam kết sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 

19/2010/TT-BTNMT

543/QĐ-TCMT 441.15/GXN-TTTLMT

10 Hoạt động điều phối thực hiện Công ước Stockholm về các chất hữu cơ khó phân hủy 601/QĐ-TCMT 446.15/GXN-TTTLMT

11 Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa chất đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp 602/QĐ-TCMT 444.15/GXN-TTTLMT

12 Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 687/QĐ-TCMT 449.15/GXN-TTTLMT

I. DANH MỤC CHUNG

Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường

Cục Kiểm soát ô nhiễm
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13 Kiểm soát ô nhiễm và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu 688/QĐ-TCMT 456.15/GXN-TTTLMT

14 Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy ngân 693/QĐ-TCMT 438.15/GXN-TTTLMT

15 Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và đất 701/QĐ-TCMT 439.15/GXN-TTTLMT

16 Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ 

tại các làng nghề và các cụm công nghiệp làng nghề

702/QĐ-TCMT 442.15/GXN-TTTLMT

17 Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đề xuất sửa đổi các Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia đã ban hành năm 2008

753/QĐ-TCMT 455.15/GXN-TTTLMT

18 Duy trì, vận hành, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm ô nhiễm và cảnh báo ô nhiễm môi trường" 799/QĐ-TCMT 440.15/GXN-TTTLMT

3 1

1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định hành lang xanh lưu vực sông nhằm phục vụ công tác bảo vệ 

môi trường lưu vực sông

504/QĐ-TCMT 470.15/GXN-TTTLMT

4 385

1 BCĐMT Dự án: "Xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại". Địa điểm: Xã Phù Lãng - huyện 

Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh  

  03/QĐ-BTNMT  368.15/GXN-TTTLMT

2 BCĐMT Dự án: "Mở rộng đầu tư các hạng mục lưu giữ, xử lý chất thải cho nhà máy xử lý chất thải của công 

ty TNHH TM DV Toàn Thắng". Địa điểm: Núi Hang Ốc - TT Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng  

  1219/QĐ-BTNMT  371.15/GXN-TTTLMT

3 BCĐMT Dự án: "Công trình xử lý khống chế ô nhiễm bãi rác và nâng cấp xây dựng mới công trình xủa lý 

chất thải rắn tại bãi rác Thủy Phương". Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  

  1927/QĐ-BTNMT  370.15/GXN-TTTLMT

4  BCĐMT Dự án: "Đầu tư xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp công suất 2000kg/h". Địa điểm: Nam Sơn - 

Sóc Sơn - Hà Nội  

  2347/QĐ-BTNMT  369.15/GXN-TTTLMT

5 BCĐMT Dự án: "Xây dựng lò đốt chất thải nguy hại công suất 50kg/h tại công ty cổ phần thuốc sát trùng 

Cần Thơ". Địa điểm: KM14 quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ  

  790/QĐ-BTNMT  372.15/GXN-TTTLMT

6  BCĐTM Dự án: "Đầu tư nhà máy tái chế nhớt thải và lò đốt chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp Cao 

Gia Quý" - Vị trí: Ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

 1001/QĐ-BTNMT 350.15/GXN-TTTLMT

7 BCĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý và chế biến chất thải Rắn" tại Lô F1, khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

 1013/QĐ-BTNMT 373.15/GXN-TTTLMT

8  BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 tại xã Sơn Mỹ, 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận" 

 1129/QĐ-BTNMT 354.15/GXN-TTTLMT

9  BCĐTM dự án "Xây dựng nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải dân dụng, công nghiệp 100 

tấn/ngày".Địa điểm: Xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 130/QĐ-BTNMT 335.15/GXN-TTTLMT

10  BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải nguy hại"- Địa điểm: Lô CN04 - Khu 

công nghiệp Nam Cầu Kiền - Hải Phòng 

 1577/QĐ-BTNMT 353.15/GXN-TTTLMT

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường

Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường
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11  BCĐTM Dự án: "Bệnh viện đa khoa Tân Tạo quy mô 100 giường"- Tòa nhà Tân Đức Sky, lô 10, đường Đức 

Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 1693/QĐ-BTNMT 355.15/GXN-TTTLMT

12  BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng khu liên hợp luyện - cán thép cao cấp công suất 1.000.000 tấn/năm"  2005/QĐ-BTNMT 351.15/GXN-TTTLMT

13 Báo cáo ĐMT của dự án: "Nhà máy xử lý rác thải, chất thải công nghiệp". Địa điểm: Thị trấn Hương Sơn, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

 2123/QĐ-BTNMT 388.15/GXN-TTTLMT

14 BCĐMT Dự án: "Cơ sở chế biến khoáng chất tổng hợp phục vụ công nghiệp Xi Măng"  2328/QĐ-BTNMT 332.15/GXN-TTTLMT

15  BCĐTM dự án "Đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cụm Chùa Thầy Thỏ cho khu vực Thái Hòa, 

Bình Chuẩn, An Phú, Thuận Giao" 

 37/QĐ-BTNMT 333.15/GXN-TTTLMT

16  BCĐTM Dự án: "đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Hậu" Giai đoạn 1, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang 

 480/QĐ-BTNMT 348.15/GXN-TTTLMT

17  BCĐTM Dự án: " Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN dịch vụ dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang 

(diện tích 285 ha)" Tại xã Gia Thuận, Vàm Láng - Huyện Gò Công Đông - Tỉnh Tiền Giang 

 800/QĐ-BTNMT 349.15/GXN-TTTLMT

18  BCĐTM Dự án: "Nâng cấp mở rộng nhà máy xử lý chất thải nguy hại Sao Việt"  92/2007/QĐ-

UBND 

352.15/GXN-TTTLMT

19 Báo cáo ĐTM Dự án: "Đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát giai đoạn II" 04/QĐ-BTNMT 377.15/GXN-TTTLMT

20 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 nối từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh 

Lâm Đồng"

1017/QĐ-BTNMT 129.15/GXN-TTTLMT

21 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (thuyến số 1), giai đoạn 1 

– Khu tổ hợp Ngọc Hồi"

1028/QĐ-BTNMT 128.15/GXN-TTTLMT

22 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu từ xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu thành phố 

Cần Thơ, quy mô 500 giường"

1034/QĐ-BTNMT 154.15/GXN-TTTLMT

23 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghệ Cao Hòa Lạc - Phần thực hiện bằng 

vốn vay ODA Nhật Bản"

104/QĐ-BTNMT 320.15/GXN-TTTLMT

24 Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi, đá sét Chà Và tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh

106/QĐ-BTNMT 31.15/GXN-TTTLMT

25 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư phát triển mở công ty cổ phần Than Hà Tu - TKV" 1064/QĐ-BTNMT 310.15/GXN-TTTLMT

26 Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đồng Tả Phời tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 1066/QĐ-BTNMT 11.15/GXN-TTTLMT

27 Đường dây 220 kV Vũng Áng – Ba Đồn – Đồng Hới 1074/QĐ-BTNMT 27.15/GXN-TTTLMT

28 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng công trình xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại từ phế liệu kim loại và 

nhựa nhiễm dầu"- Địa điểm: Tại phố Xuân mai I, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

1083/QĐ-BTNMT 304.15/GXN-TTTLMT

29 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ" 1126/QĐ-BTNMT 210.15/GXN-TTTLMT

30 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Khu du lịch sinh thái Nam Núi Chúa" (Phần mở rộng, diện 

tích 48,6552 ha) tại thôn Vĩnh Hy - xã Vĩnh Thái - huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuân.

1129/QĐ-BTNMT 146.15/GXN-TTTLMT
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31 Báo cáo ĐMT của dự án: "Nhà máy xử lý chất thải, tái chế và sản xuất Kim loại màu" 1129/QĐ-BTNMT 387.15/GXN-TTTLMT

32 Báo cáo ĐTM và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ 

Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, công suất khai thác 1.181.825 m3 vật liệu 

nguyên khai/năm (gồm đá xây dựng 606.825 m3/năm, vật liệu san lấp 575.000 m3/năm)"

3003/QĐ - BTNMT 360.15/GXN-TTTLMT

33 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp Đại An mở rộng" - Địa điểm xây dựng: KM49 - Quốc lộ 5, Tỉnh Hải Dương

1148/QĐ-BTNMT 267.15/GXN-TTTLMT

34 Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp", tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam

1160/QĐ-BTNMT 94.15/GXN-TTTLMT

35 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên giai đoạn II" tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

1184/QĐ-BTNMT 145.15/GXN-TTTLMT

36 Nhà máy sản xuất bánh kẹo và nước giải khát URC Việt Nam, công suất: nước giải khát 400 triệu lít/năm; 

bánh kẹo các loại 37.800 tấn/năm tại số 26, đường 6, KCN VSIP, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

1193/QĐ-BTNMT 06.15/GXN-TTTLMT

37 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình cảng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn đến năm 

2015)"

1201/QĐ-BTNMT 56.15/GXN-TTTLMT

38 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Khách sạn Thiên Đường Xanh" tại số 21 đường La Hối, 

phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

1221/QĐ-BTNMT 153.15/GXN-TTTLMT

39 Báo cáo ĐTM dự án:" Đầu tư xây dựng nhà máy bia Tiệp công suất 190.000.000 lít/năm tại khu công nghiệp 

Lạc Thịnh - huyện Yên Thủy - tỉnh Hòa Bình"

1242/QĐ-BTNMT 168.15/GXN-TTTLMT

40 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Cải tạo và mở rộng sản xuất kinh doanh công ty Than Cao 

Sơn"

1257/QĐ-BTNMT 246.15/GXN-TTTLMT

41 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng công trìn nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18, đoạn Bắc Ninh - Uông Bí 

theo hình thức hợp đồng BOT"

1257/QĐ-BTNMT 211.15/GXN-TTTLMT

42 Báo cáo ĐTM của dự án:"Mở rộng công suất Nhà máy bia Phú Bài giai đoạn 3 từ 160 triệu lít/năm lên 360 

triệu lít/năm" tại Lô B8 - KCN Phú Bài - Thị xã Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế

1258/QĐ-BTNMT 197.15/GXN-TTTLMT

43 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng Khu du lịch Tây Bắc Hòn Lớn - Vân Phong 

tại khu Ba Nong, Hòn Dung, Hòn Me và Bãi Dừa - đảo Hòn Lớn - xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa"

1261/QĐ-BTNMT 95.15/GXN-TTTLMT

44 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, đoạn Nghi Sơn (Thanh 

Hóa) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh)" (phụ lục)

1263/QĐ-BTNMT 134.15/GXN-TTTLMT

45 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Cảng Posco SS – Vina" tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu

1264/QĐ-BTNMT 130.15/GXN-TTTLMT

46 Báo cáo ĐTM của dự án:"Nâng công suất từ 300.000 kWh/năm thành 600.000 kWh/năm của xí nghiệp ắc 

quy Đồng Nai", KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1267/QĐ-BTNMT 172.15/GXN-TTTLMT
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47 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh" 1274/QĐ-BTNMT 225.15/GXN-TTTLMT

48 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, 

quy mô 700 giường" tại xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

1277/QĐ-BTNMT 106.15/GXN-TTTLMT

49 Báo cáo ĐTM dự án "Tuyến Cáp quang biển Ba Hòn - Phú Quốc" 1280/QĐ-BTNMT 71.15/GXN-TTTLMT

50 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải Công nghiệp và Nguy hại (bóng đèn, ắc quy, súc 

rửa thùng phuy và lò đốt chất thải công suất 500kg/h"

1295/QĐ-BTNMT 363.15GXN-TTTLMT

51 Báo cáo ĐTM của dự án:" Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo 

hình thức hợp đồng BOT"

1299/QĐ-BTNMT 212.15/GXN-TTTLMT

52 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu công nghiệp Bình Xuyên 1301/QĐ-BTNMT 289.15/GXN-TTTLMT

53 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư nhà máy luyện phôi thép công suất 1.000.000 

tấn/năm tại khu công nghiệp Phú Mỹ I". Công ty cổ phần Thép - Thép Việt

1303/QĐ-BTNMT 279.15/GXN-TTTLMT

54 Báo cáo ĐTM dự án "Khai thác - chế biến nâng công suất đá xây dựng mỏ lô 0 núi Ông Hựu, công suất 

1.000.000 m3 đá nguyên khối/năm tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

1304/QĐ-BTNMT 39.15/GXN-TTTLMT

55 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác, chế biến đá xây dựng tại Mỏ Tân Đông Hiệp, 

xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Công suất 1.000.000 m3 đá thành phẩm/năm)"

1313/QĐ-BTNMT 253.15/GXN-TTTLMT

56 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (quy mô 1.000 

giường)" tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội

132/QĐ-BTNMT 89.15/GXN-TTTLMT

57 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Thường Tân IV mở 

rộng, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương" (Công suất 1.200.000 m3 nguyên khối/năm)

1322/QĐ-BTNMT 36.15/GXN-TTTLMT

58 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác - chế biến Đá Mỏ, Đá xây dựng Tân Vạn, 

phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Công suất 2.000.000 m3/năm)"

134/QĐ-BTNMT 251.15/GXN-TTTLMT

59 Đường dây 220 kV Nam Định – Ninh Bình 1343/QĐ/BTNMT 30.15/GXN-TTTLMT

60 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 x 300 MW" 1343/QĐ-BTNMT 230.15/GXN-TTTLMT

61 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp Gia Lễ - tỉnh Thái Bình"

1355/QĐ-BTNMT 122.15/GXN-TTTLMT

62 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét, duy tu và cải tạo nâng cấp tuyến luồng đường thủy 

nội địa quốc gia sông Sài Gòn, đoạn từ vàm Bến Súc đến cầu Phú Cường"

1356/QĐ-BTNMT 105.15/GXN-TTTLMT

63 Xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp 2, công suất 300.000 m3/ngày tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

1360/QĐ-BTNMT 25.15/GXN-TTTLMT

64 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết" 1367/QĐ-BTNMT 53.15/GXN-TTTLMT

65 Báo cáo ĐTM của dự án "Mở rộng, nâng công suất khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ A, công 

suất 700.000 m3 đá nguyên khối/năm "

1374/QĐ-BTNMT 46.15/GXN-TTTLMT
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66 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn" 1383/QĐ-BTNMT 113.15/GXN-TTTLMT

67 Báo cáo ĐTM dự án "Phân khu hành chính, dịch vụ và nghiên cứu khoa học, vườn quốc gia Phú Quốc" 1384/QĐ-BTNMT 42.15/GXN-TTTLMT

68 Báo cáo ĐTM của dự án: "Đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý và tiêu hủy chất thải công nghiệp và chất thải nguy 

hại". Tại KCN Tràng Bảng, xã An Tĩnh, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh

1389/QĐ-BTNMT 324.15/GXN-TTTLMT

69 Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Nam đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

140/QĐ-BTNMT 13.15/GXN-TTTLMT

70 Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Tây cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng

141/QĐ-BTNMT 14.15/GXN-TTTLMT

71 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng công trình đường ven biển tuyến Nam Roòn 

– Quang Phú, tỉnh Quảng Bình"

1411/QĐ-BTNMT 132.15/GXN-TTTLMT

72 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356, đoạn từ ngã ba Hiền 

Hào đến ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng"

1412/QĐ-BTNMT 131.15/GXN-TTTLMT

73 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Thạch Mỹ 

công suất 3.300 tấn clinker/ngày" tại thị trấn Thạch Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam

1414/QĐ-BTNMT 103.15/GXN-TTTLMT

74 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân SUPE tại Lào 

Cai"

1415/QĐ-BTNMT 263.15/GXN-TTTLMT

75 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Hà Gianh" xã Phương Liễu, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1418/QĐ-BTNMT 199.15/GXN-TTTLMT

76 Đầu tư khai thác và tuyển quặng đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 1421/QĐ-BTNMT 08.15/GXN-TTTLMT

77 BCĐGTĐMT của dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến ống B-T" 1423/QĐ-BTNMT 322.15/GXN-TTTLMT

78 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng 1438/QĐ-BTNMT 296.15/GXN-TTTLMT

79 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Rạch Bắp, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương "

1446/QĐ-BTNMT 224.15/GXN-TTTLMT

80 BCĐGTĐMT dự án "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công nghiệp Việt Khải" - Lô B5, khu công nghiệp Đất 

Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

1447/QĐ-BTNMT 328.15/GXN-TTTLMT

81 Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái bãi nổi La Phù tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ - Giai Đoạn 2 (Quy mô 52,18ha)

1467/QĐ-BTNMT 159.15/GXN-TTTLMT

82 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án:  "Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh" 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

1488/QĐ-BTNMT 98.15/GXN-TTTLMT

83 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư nâng công suất nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh từ 40 triệu lít/năm lên 50 

triệu lít/năm" tại xã Thạch Tân và Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

1492/QĐ-BTNMT 189.15/GXN-TTTLMT
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84 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư mở rộng nâng công suất tiêu thụ Nhà máy bia VBL Đà Nẵng 180 triệu lít 

/năm (Từ 150 triệu lít/năm lên 330 triệu lít/năm), tại đường số 6 và số 2, KCN Hòa Khánh, phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1498/QĐ-BTNMT 167.15/GXN-TTTLMT

85 Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án: "Dự án Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành phố 

Hồ Chí Minh khi điều chỉnh tuyến"

15/QĐ-BTNMT 236.15/GXN-TTTLMT

86 BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy xử lý, tái chế dầu nhớt thải Hà Lộc" tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/QĐ-BTNMT 301.15/GXN-TTTLMT

87 Đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá xây dựng Soklu 5, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 150/QĐ-BTNMT 29.15/GXN-TTTLMT

88 BCĐTM Dự án: "Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ lò điện Hồ Quang" Tại KCN Phú Mỹ 1, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1501/QĐ-BTNMT 343.15/GXN-TTTLMT

89 BCĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý tiêu hủy, tái chế Chất thải nguy hại" Địa điểm: Lô N4, Đường số 2 KCN Hải 

Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

1513/QĐ-BTNMT 356.15/GXN-TTTLMT

90 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng chiến thắng B52 và tôn tạo di tích 

lịch sử Hồ Hữu Tiệp - hạng mục tôn tạo di tích lịch sử  Hồ Hữu Tiệp, tại Ngách 55/44 Hoàng Hoa Thám, 

quận Ba Đình, Hà Nội"

1515/QĐ-BTNMT 101.15/GXN-TTTLMT

91 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư trung tâm làng nghề Tre -Dừa nước xã Cẩm Thanh, 

thành phố Hội An, Quảng Nam"

1517/QĐ-BTNMT 102.15/GXN-TTTLMT

92 BCĐTM Dự án "Khu công nghệ cao (Đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng) Đà Nẵng" 1518/QĐ-BTNMT 337.15/GXN-TTTLMT

93 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải Khu 

công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh- giai đoạn 2 công suất 7.500 m3/ngày.đêm"

1519/QĐ-BTNMT 119.15/GXN-TTTLMT

94 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Quang, tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp 

đồng xây dựng - chuyển giao (BT)"

1519/QĐ-BTNMT 177.15/GXN-TTTLMT

95 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân 

Đức" tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

1520/QĐ-BTNMT 121.15/GXN-TTTLMT

96 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất Ethanol công 

suất 100.000 m3/năm" tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

1521/QĐ-BTNMT 116.15/GXN-TTTLMT

97 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác thu hồi quặng Apatit các khai trường phục vụ 

giải phóng mặt bằng thi công đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai"

1528/QĐ-BTNMT 276.15/GXN-TTTLMT

98 Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án: "Đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất Axit sulfuric 

60.000 tấn/năm"

153/QĐ-BTNMT 257.15/GXN-TTTLMT

99 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú 

Mỹ II diện tích 622ha tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

1531/QĐ-BTNMT 227.15/GXN-TTTLMT
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100 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư tăng độ sâu khai thác đến Cote -60m mỏ huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai" (Công suất 1.500.000 m3/năm)

1547/QĐ-BTNMT 235.15/GXN-TTTLMT

101 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình: Mỏ than Cọc Sáu - Công ty CP than Cọc Sáu - TKV (Quảng 

Ninh)

1550/QĐ-BTNMT 314.15/GXN-TTTLMT

102 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Trảng Bàng - Bước 2 - Giai đoạn 1"

1563/QĐ-BTNMT 223.15/GXN-TTTLMT

103 Báo cáo ĐTM của Dự án:"Nâng cấp công suất Nhà máy sản xuất nước giải khát Coca - Cola tại số 485 đường 

Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh từ 411 triệu lit/năm lên 820 triệu 

lit/năm"

157/QĐ-BTNMT 378.15/GXN-TTTLMT

104 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng Phân khu hành chính - dịch vụ Vườn quốc 

gia Côn Đảo, giai đoạn 1" huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1573/QĐ-BTNMT 151.15/GXN-TTTLMT

105 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét duy tu, cải tạo, nâng cấp tuyến luồng đường thủy nội 

địa quốc gia tắc Ông Trung, sông Đồng Kho, tắc Nha Phương và rạch Ông Trúc" tại xã Phước An, huyện 

Nhơn Trách, tỉnh Đồng Nai.

1577/QĐ-BTNMT 143.15/GXN-TTTLMT

106 BCĐTM  Dự án: "Đầu tư mở rộng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp Ngọc Tân Kiên" Tại Lô MB.2-4, 

KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

1581/QĐ-BTNMT 340.15/GXN-TTTLMT

107 Báo cáo ĐTM dự án "Khu phức hợp giải trí Khang Thông - Diện tích 262,47 ha" 159/QĐ-BTNMT 74.15/GXN-TTTLMT

108 Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt  Nà Rụa. Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Tổng công ty khoáng sản  - 

TKV đạt công suất 350.000 Tấn/năm

1601/QĐ-BTNMT 33.15/GXN-TTTLMT

109 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kĩ thuật 

KCN Phú Mỹ III tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

1620/QĐ-BTNMT 255.15/GXN-TTTLMT

110 Báo cáo ĐTM của dự án: "Nạo vét bãi bồi mở rộng mặt cắt uớt khu vực cồn Liệt Sĩ, trên sông Tiền, thuộc xã 

Vĩnh Hòa, huyện Tân Chân, tỉnh An Giang"

163/QĐ-BTNMT 170.15/GXN-TTTLMT

111 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy thép phía Bắc" 1630/QĐ-BTNMT 226.15/GXN-TTTLMT

112 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu 

Long – Hạng mục cải tạo nâng cấp 13 cầu trên hành lang đường thủy số 2, đoạn từ Km 80 + 000 đến Km 253 

+ 000 (giai đoạn 1) thuộc Hợp Phần B"

1667/QĐ-BTNMT 140.15/GXN-TTTLMT

113 Báo cáo ĐTM của dự án "Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (quy mô 4 làn xe) " 1672/QĐ-BTNMT 57.15/GXN-TTTLMT

114 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cảng tổng hợp số 3 Dung Quất Tại xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

1676/QĐ-BTNMT 285.15/GXN-TTTLMT

115 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư mở rộng nhà máy bia Việt Nam từ 420 triệu lít/năm lên 520 triệu lít/năm" 

tại 170 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12, tp. Hồ Chí Minh

1678/QĐ-BTNMT 196.15/GXN-TTTLMT

116 Khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa (cải tạo, mở rộng). 1679/QĐ-BTNMT 18.15/GXN-TTTLMT

117 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác sớm cụm mỏ sông Đốc - Rạch Tàu - Khánh Mỹ - 

 Phú Tân tại lô 46/02 ngoài khơi Việt Nam"

1681/QĐ-BTNMT 250.15/GXN-TTTLMT
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118 Báo cáo ĐTM dự án công trình cảng nhà máy thép Guang Lian - Dung Quất 1683/QĐ-BTNMT 290.15/GXN-TTTLMT

119 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh 

Phú huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai"

1684/QĐ-BTNMT 238.15/GXN-TTTLMT

120 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư - Diện tích 31.56 ha, tại xã Phú Đông, 

huyện Nhơn Trách, tỉnh Đồng Nai"

169/QĐ-BTNMT 88.15/GXN-TTTLMT

121 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét kết hợp tận thu cát nhiễm mặn luồng vào Cảng Ba 

Ngòi và khu neo đậu tàu, tránh trú bão tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa"

1691/QĐ-BTNMT 152.15/GXN-TTTLMT

122 Hệ thống cấp nước khu trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 1694/QĐ-BTNMT 73.15/GXN-TTTLMT

123 Báo cáo ĐTM của dự án:"Xây dựng cải tạo nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo đạt công suất 200 triệu lít/năm", 

tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

1696/QĐ-BTNMT 188.15/GXN-TTTLMT

124 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng nhà máy bia Sài Gòn - Kiên Giang, công suất 50 triệu lít/năm" tại 

KCN Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

1697/QĐ-BTNMT 195.15/GXN-TTTLMT

125 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) đoạn từ km 0+000 đến 

Km 54+000 thuộc địa phận các tỉnh Long An, Tiền Giang và TP. HCM"

1700/QĐ-BTNMT 136.15/GXN-TTTLMT

126 Báo cáo ĐTM của Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu phi thuế quan và Khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

1700/QĐ-BTNMT 313.15/GXN-TTTLMT

127 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu 

giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1"

171/QĐ-BTNMT 124.15/GXN-TTTLMT

128 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng khu xử lý Chất thải nguy hại"(Phường Lãm Hà - 

Quận Kiến An - TP Hải Phòng

1723/QĐ-BTNMT 275.15/GXN-TTTLMT

129 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Song Tân - Đức Hòa III Xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

1729/QĐ-BTNMT 282.15/GXN-TTTLMT

130 Nạo vét duy tu, nâng cấp đảm bảo chuẩn tắc luồng chạy tàu các đoạn tàu luồng bị bồi cạn trên sông Đồng Nai 

đoạn từ km 44 + 500 đến km 70 + 500 tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương.  Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

1733/QĐ-BTNMT 99.15/GXN-TTTLMT

131 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng Đồn biên phong Hương Quang (567) - Bộ 

chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hà Tĩnh" tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

1734/QĐ-BTNMT 104.15/GXN-TTTLMT

132 Báo cáo ĐTM dự án KCN IGS Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh

1738/QĐ-BTNMT 293.15/GXN-TTTLMT

133 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi – cầu Bến Nhất – Gò Quao – 

Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu (giai đoạn 1)"

1746/QĐ-BTNMT 54.15/GXN-TTTLMT

134 Báo cáo ĐTM dự án "Đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình". Tập 1 1747/QĐ-BTNMT 52.15/GXN-TTTLMT

135 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo 

hình thức hợp đồng BT (giai đoạn 1)"

1748/QĐ-BTNMT 216.15/GXN-TTTLMT
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136 Báo cáo ĐTM của dự án:"Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (Quy mô 780 giường)" tại số 27, 

phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

1758/QĐ-BTNMT 202.15/GXN-TTTLMT

137 Báo cáo ĐTM của dự án:"Nhà máy thứ hai Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam (Nhà máy sản xuất bình ắc 

quy công suất 648.000 Kwh/năm)" tại: Số 38 VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình Dương

1759/QĐ-BTNMT 198.15/GXN-TTTLMT

138 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công 

nghiệp Mỹ Phước II" tại xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

1764/QĐ-BTNMT 32.15/GXN-TTTLMT

139 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng phần sâu Mỏ đá 

Hóa An, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai" (Công suất khai thác: 1.066.000 m3/năm)

1776/QĐ-BTNMT 237.15/GXN-TTTLMT

140 BCĐGTĐMT của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý các sản phẩm Dầu thải"- Địa điểm: CCN Kiến 

Thành, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (có 2 quyển gốc - trùng với số TT69)

1781/QĐ-BTNMT 308.15/GXN-TTLMT

141 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong" Ninh Phước - Ninh 

Hòa - Khánh Hòa

1792/QĐ-BTNMT 264.15/GXN-TTTLMT

142 Báo cáo ĐTM dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lương Sơn – Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng" 1816/QĐ-BTNMT 79.15/GXN-TTTLMT

143 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 4.800 

m3/ngày kết hợp thu hồi Biogas tại nhà máy chế biến tinh bột mỳ Phước Long, tỉnh Bình Phước"

1820/QĐ-BTNMT 248.15/GXN-TTTLMT

144 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Mới – Ngã ba Phú Thịnh, tỉnh Thái 

Nguyên và Tuyên Quang"

1820/QĐ-BTNMT 78.15/GXN-TTTLMT

145 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km 368+400 (Nghi Sơn) - 

Km 402+330 (Cầu Giát), tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An theo hình thức hợp đồng BOT"

1821/QĐ-BTNMT 206.15/GXN-TTTLMT

146 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khu công nghiệp Long Giang (Các hạng mục đầu tư xây 

dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Giang)"

1824/QĐ-BTNMT 261.15/GXN-TTTLMT

147 Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn 1) 1827/QĐ-BTNMT 28.15/GXN-TTTLMT

148 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm tại 

xã Đông Mai - Yên Hưng - Quảng Ninh" (Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long)

1830/QĐ-BTNMT 239.15/GXN-TTTLMT

149 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét thông luồng sông Hậu kết hợp tận thu cát (khu vực 

từ kênh Thầy Ban đến đồn biên phòng Đồng Đức), huyện An Phú, tỉnh An Giang"

1837/QĐ-BTNMT 111.15/GXN-TTTLMT

150 BCĐTM Dự án: "Nhà máy phục hồi và tái chế Tùng Phuy" tại Lô số 8, khu G Đường N4, Khu công nghiệp 

An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

1842/QĐ-BTNMT 357.15/GXN-TTTLMT

151 Nâng công suất nhà máy sản xuất nước giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội” tại Khu công 

nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – Hà Nội

1850/QĐ-BTNMT 16.15/GXN-TTTLMT
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152 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa 

phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT"

1852/QĐ-BTNMT 207.15/GXN-TTTLMT

153 Báo cáo ĐTM của dự án:"Xây dựng Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy" (Quy mô 250 giường), tại 

201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

1856/QĐ-BTNMT 205.15/GXN-TTTLMT

154 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu 

Long" hợp phần B: xây dựng hành lang đường thủy quốc gia số 2 đoạn từ km 80+000 đến km 253 +000 (giai 

đoạn 1)

1861/QĐ-BTNMT 110.15/GXN-TTTLMT

155 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét duy tu tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2013" 1894/QĐBTNMT 147.15/GXN-TTTLMT

156 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải công nghiệp và nguy hại (Hải Phòng) 19/QĐ-BTNMT 326.15/GXN-TTTLMT

157 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Cảng Quốc tế SP - PSA" tại huyện Tân Thành - tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

1904/QĐ-BTNMT 249.15/GXN-TTTLMT

158 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, 

đoạn Cam Ranh (Khánh Hòa) – Phan Rang (Ninh Thuận)"

1909/QĐ-BTNMT 127.15/GXN-TTTLMT

159 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình đoạn tuyến nối Cao Lãnh - Vàm Cống và cầu Vàm 

Cống vị trí mới (Giai đoạn 1: Quy mô 4 làn xe)"

1914/QĐ-BTNMT 48.15/GXN-TTTLMT

160 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư mở rộng và tôn tạo khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Tướng quân 

Cao Bá Điển" tại xã Hoằng Giang, huyện Hoẳng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

1918/QĐ-BTNMT 183.15/GXN-TTTLMT

161 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư sinh thái và nhà vườn Sen Việt diện tích 212,07ha huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

1920/QĐ-BTNMT 61.15/GXN-TTTLMT

162 Báo cáo ĐTM Dự án:" Nhà máy xử lý tái chế chất thải tại Xã Đăk Ru, Huyện Đăk RLấp, Tỉnh Đăk Nông" 1926/QĐ-BTNMT 375.15/GXN-TTTLMT

163 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Phát triển lô 12w ngoài khơi Đông Nam Việt Nam" 1931/QĐ-BTNMT 278.15/GXN-TTTLMT

164 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng xưởng tái chế dầu thải động cơ" - Tổ 13 khu 5 

phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

1932/QĐ-BTNMT 258.15/GXN-TTTLMT

165 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng cải tạo dây chuyền sản xuất Axit 

Sunphuric số 1 sang tiếp xúc kép hấp thụ hai lần" - Tại thị trấn Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

1946/QĐ-BTNMT 259.15/GXN-TTTLMT

166 Báo cáo ĐTM dự án cầu Cửa Đại - tỉnh Quảng Nam 1951/QĐ-BTNMT 50.15/GXN-TTTLMT

167 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL25 các đoạn Km 0 – Km 21+600 

và Km 123 – Km 181, tỉnh Phú Yên và tỉnh Gia Lai"

1959/QĐ-BTNMT 58.15/GXN-TTTLMT

168 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 1000 giường tại huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội"

1962/QĐ-BTNMT 109.15/GXN-TTTLMT

169 BCĐGTĐMT: Dự án "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công nghiệp Như Kiệt" - Lô B5, khu công nghiệp 

Đất Cuốc, xã đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

1977/QĐ-BTNMT 316.15/GXN-TTTLMT
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170 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư mở rộng Nhà máy bia Dung Quất nâng công suất từ 

50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm" tại khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

1990/QĐ-BTNMT 118.15/GXN-TTTLMT

171 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các 

sản phẩm hóa chất khác, tại Cụm công nghiệp xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình"

200/QĐ-BTNMT 86.15/GXN-TTTLMT

172 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Pigment Titan Hà 

Tĩnh"

2018/QĐ-BTNMT 256.15/GXN-TTTLMT

173 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác - chế biến Đá xây dựng mỏ đá Thường 

Tân IV, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

2020/QĐ-BTNMT 234.15/GXN-TTTLMT

174 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác và chế biến Titan" thuộc xã Gio Mỹ, 

huyện Gio Linh, xã Hải Khế, Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

2020/QĐ-BTNMT 243.15/GXN-TTTLMT

175 Báo cáo ĐTM dự án:"Nạo vét, khơi thông luồng hàng hải khu kinh tế Vân Phong, tận thu cát nhiễm mặn để 

xuất khẩu", tại vùng biển từ  đèo Cổ Mã đến núi Hòn Ngang thuộc địa bàn các xã Vạn Thọ và Vạn Thạnh, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

2024/QĐ-BTNMT 165.15/GXN-TTTLMT

176 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Lò đốt Chất thải nguy hại công suất 100Kg/giờ" Tại Nhà máy Nông dược 

Bình Dương, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương" (có 2 bản gốc, Trùng với số TT 109)

204/QĐ-BTNMT 361.15/GXN-TTTLMT

177 BCĐTM Dự án: "Nhà máy tái chế và tiêu hủy Chất thải công nghiệp nguy hại" 2040/QĐ-BTNMT 338.15/GXN-TTTLMT

178 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư khai thác đá xây dựng mỏ Đông Nam núi Ông Ngài (công suất 340.000 m3 

đá nguyên khối/năm), xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

2042/QĐ-BTNMT 174.15/GXN-TTTLMT

179 BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Sao Việt". Tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2047/QĐ-BTNMT 305.15/GXN-TTTLMT

180 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư hạ tầng cơ sở khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Tiền Giang" 2049/QĐ-BTNMT 303.15/GXN-TTTLMT

181 Báo cáo ĐMT dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại khu công nghiệp Bỉm Sơn - tỉnh 

Thanh Hóa"

2060/QĐ-BTNMT 327.15/GXN-TTTLMT

182 Treo dây mạch 2 đường dây 110 kV Sơn La – Thuận Châu – Tuần Giáo 2062/QĐ-BTNMT 15.15/GXN-TTTLMT

183 Đường dây 220 kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An) 2063/QĐ-BTNMT 23.15/GXN-TTTLMT

184 Đầu tư mở rộng nâng công suất kỹ thuật nhà máy bia VBL Tiền Giang lên đến 195 triệu lít/năm (tương 

đương công xuất tiêu thụ 150 triệu lít/năm) tại KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

2067/QĐ-BTNMT 114.15/GXN-TTTLMT

185 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km 587+00 - Km 597+549, 

đoạn Km 605+00 - Km 617+00 và đoạn Km 641+00 - Km 649+700, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình"

2070/QĐ-BTNMT 179.15/GXN-TTTLMT

186 Công viến bến du thuyền quốc tế tại vịnh Nha Trang (Quy mô: 89,3ha), tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

2071/QĐ-BTNMT 158.15/GXN-TTTLMT
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187 BCĐTM Dự án: "Mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý, tái chế dầu nhớt thải Hà Lộc" Tại: Khu xử lý chất 

thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2074/QĐ-BTNMT 342.15/GXN-TTTLMT

188 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương" 208/QĐ-BTNMT 180.15/GXN-TTTLMT

189 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nâng cấp, mở rộng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh" 

tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

2090/QĐ-BTNMT 137.15/GXN-TTTLMT

190 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Long Hương" 2093/QĐ-BTNMT 364.15/GXN-TTTLMT

191 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo môi trường cho dây chuyền sản xuất xút 

50.000 tấn/năm", tại nhà máy Hóa chất Biên Hòa, Khu công nghiệp Biên Hòa I, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2094/QĐ-BTNMT 175.15/GXN-TTTLMT

192 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Phát triển mỏ Cá ngừ vàng tại lô 9-2 ngoài khơi Đông 

Nam Việt Nam"

21/QĐ-BTNMT 260.15/GXN-TTTLMT

193 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, quy mô 

1000 giường" tại xã Phượng Lâu và phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2104/QĐ-BTNMT 141.15/GXN-TTTLMT

194 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư mở rộng và nâng công suất công trình mỏ đá xây 

dựng Phước Vĩnh công suất 680.000m3 Nguyên khối/năm" - Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương

2105/QĐ-BTNMT 244.15/GXN-TTTLMT

195 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy cung Cát Bà và công viên sinh thái Biển" 2115/QĐ-BTNMT 62.15/GXN-TTTLMT

196 BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy lưu trữ, xử lý và tiêu hủy chất thải công nghiệp" 2135/QĐ-BTNMT 307.15/GXN-TTTLMT

197 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến Thủy - Hải sản xuất khẩu (công suất 19.743 tấn/năm)"  

Địa điểm : Ấp Hội, X.Kim Sơn, H. Châu Thành. T. Tiền Giang

2140/QĐ-BTNMT 341.15/GXN-TTTLMT

198 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất" tại 

vịnh Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

2150/QĐ-BTNMT 117.15/GXN-TTTLMT

199 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Đình Tân Hưng" tại xã Lý Văn 

Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

2157/QĐ-BTNMT 138.15/GXN-TTTLMT

200 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia" tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, huyện 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

2161/QĐ-BTNMT 217.15/GXN-TTTLMT

201 Báo cáo ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa hội" thuộc xã 

Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (diện tích 265ha)

2170/QĐ-BTNMT 312.15/GXN-TTTLMT

202 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: :Xây dựng nhà máy sản xuất hợp chất Zirconium Việt Nam" 

tại khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2177/QĐ-BTNMT 115.15/GXN-TTTLMT

203 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường phục 

vụ san lấp"

2221/QĐ-BTNMT 242.15/GXN-TTTLMT

204 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Cam Lộ - Túy Loan" 2222/QĐ-BTNMT 80.15/GXN-TTTLMT

205 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác lộ thiên xuống sâu nâng công suất mỏ than Tây 

bắc Khe Tam"

223/QĐ-BTNMT 280.15/GXN-TTTLMT
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206 Báo cáo ĐTM dự án "Khu lịch sử, văn hóa, tâm linh núi Bà Rá (Quy mô 12,61681 ha)" 2230/QĐ-BTNMT 47.15/GXN-TTTLMT

207 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ 

Ngụy ở biệt khu Hải Yến – Bình Hưng" tại ấp Thanh Đạm, xã Tân Hải, huyệ Phú Tân, tỉnh Cà Mau

2236/QĐ-BTNMT 139.15/GXN-TTTLMT

208 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét , duy tu và cải tạo nâng cao tuyến đường thủy nội địa 

quốc gia sông Đồng Tranh đoạn từ Km 0 đến Km 7 và từ Km 12 đến Km 25,5"

2264/QĐ-BTNMT 108.15/GXN-TTTLMT

209 Đường dây 500 kV Mỹ Tho – Đức Hòa 2271/QĐ-BTNMT 26.15/GXN-TTTLMT

210 Báo cáo ĐTM của dự án:"Tuyến đường từ ngã tư Nam Mẫu xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí đến 

bãi đỗ xe chùa Hồ Thiên, huyện Đông Triều thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường hành hương 

vào khu di tích Yên Tử và di tích Ngọa Vân"

228/QĐ-BTNMT 213.15/GXN-TTTLMT

211 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào" tại bản Lao Khô, 

xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

229/QĐ-BTNMT 218.15/GXN-TTTLMT

212 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Thuận công suất 50 triệu lít/năm" 2297/QĐ-BTNMT 169.15/GXN-TTTLMT

213 Báo cáo ĐTM của dự án:"Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hà Nam tại Cụm công nghiệp Kiện 

Khê I, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam" (Giai đoạn I: Công suất 300 triệu lít sản phẩm/năm)

230/QĐ-BTNMT 193.15/GXN-TTTLMT

214 Báo cáo ĐTM dự án "Khu nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái Hòn Rớ - Nha Trang" 2300/QĐ-BTNMT 40.15/GXN-TTTLMT

215 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao TP.HCM giai đoạn II, diện tích 

587,07 ha" - Tại Phường Tăng Nhơn Phú A, Phường Tăng Nhơn Phú B và Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, 

TP.HCM

2305/QĐ-BTNMT 329.15/GXN-TTTLMT

216 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng phân xưởng sản xuất Cồn" - Địa điểm: Ấp 6, xã 

Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

231/QĐ-BTNMT 229.15/GXN-TTTLMT

217 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư chiều sâu, nâng công suất Nhà máy bia Sài Gòn - Tây Đô từ 40 triệu lít lên 

70 triệu lít/năm", tại KCN Trà Nóc I, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

231/QĐ-BTNMT 192.15/GXN-TTTLMT

218 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Hưng Thịnh giai đoạn 1 - Công suất 

150.000 tấn sản phẩm / Năm

2311/QĐ-BTNMT 64.15/GXN-TTTLMT

219 Báo cáo ĐTM của dự án "Khu du lịch sinh thái Quảng Cư - Giai đoạn 1 2313/QĐ-BTNMT 65.15/GXN-TTTLMT

220 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng hệ thống lò hấp xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình" 

Địa điểm: đường Tuệ Tĩnh - phường Nam Thành - Tp. Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình

2319/QĐ-BTNMT 362.15/GXN-TTTLMT

221 Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần than Hà Lầm – VINACOMIN 2319/QĐ-BTNMT 02.15/GXN-TTTLMT

222 BCĐTM Dự án: "Đầu tư mở rộng Nhà máy xử lý Chất thải nguy hại; tái chế, xử lý chất thải kim loại; tái sinh 

dầu nhớt thải, sản xuất nhiên liệu sạch từ chất thải; kinh doanh, tái chế phế liệu"

2324/QĐ-BTNMT 339.15/GXN-TTTLMT

223 Đầu tư xây dựng khu bảo tồn thuộc khu vực IV khu du lịch - Văn hóa Sóc Sơn (Xã Phù Linh, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội)

2329/QĐ-BTNMT 34.15/GXN-TTTLMT

224 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: Nạo vét Luồng Phà Rừng năm 2013 2349/QĐ-BTNMT 144.15/GXN-TTTLMT

225 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên", phường Vĩnh Nguyên, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2350/QĐ-BTNMT 150.15/GXN-TTTLMT
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226 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và tuyến đường hai đầu cầu" 2354/QĐ-BTNMT 125.15/GXN-TTTLMT

227 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, quan sông 

Lô, trên quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng BOT"

2390/QĐ-BTNMT 178.15/GXN-TTTLMT

228 BCĐGTĐMT dự án "Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường. Địa điểm: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình"

2405/QĐ-BTNMT 35.15/GXN-TTTLMT

229 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Mở rộng và nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản Vinh 

Quang" công suất 14.000 tấn sản phẩm/năm, tại Lô 37-40, khu công nghiệp Mỹ Tho, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

243/QĐ-BTNMT 155.15/GXN-TTTLMT

230 Dự án:"Xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde", công suất tối đa 25.000 tấn sản phẩm/Năm tại nhà máy đạm 

Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2435/QĐ-BTNMT 160.15/GXN-TTTLMT

231 Báo cáo ĐTM của dự án:"Nạo vét duy tu tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2012" 244/QĐ-TTTLMT 162.15/GXN-TTTLMT

232 BCĐGTĐMT dự án "Cụm công nghiệp Bình Đông diện tích 260,5ha (Trong đó: Cụm công nghiệp 211,83ha, 

khu tái định cư 44,20ha và đường kết nối vào cụm công nghiệp 4,5ha)"- Địa điểm: Xã Bình Đông, thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiên Giang

2444/QĐ-BTNMT 306.15/GXN-TTTLMT

233 "Báo cáo ĐTM cỉa dự án ""Xây dựng cơ sở hạ tầng Tổ hợp khu du lịch

 thung lũng Đại Dương, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận"""

2448/QĐ-BTNMT 63.15/GXN-TTTLMT

234 BCĐTM dự án "Xây dựng nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại Chân Lý" 247/QĐ-BTNMT 336.15/GXN-TTTLMT

235 Báo cáo ĐTM  của dự án:"Xây dựng trạm khí tượng Đồng Văn", tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang

248/QĐ-BTNMT 182.15/GXN-TTTLMT

236 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng hạ tầng hai bên đường Kỹ Đồng kéo dài" 

(đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến tuyến đường tránh S1) tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

2482/QĐ-BTNMT 148.15/GXN-TTTLMT

237 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư đô thị mới xã Vũ 

Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình - quy mô 31 ha"

2483/QĐ-BTNMT 149.15/GXN-TTTLMT

238 Báo cáo ĐTM của dự án:"Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ - Giai đoạn 2" 2485/QĐ-BTNMT 181.15/GXN-TTTLMT

239 Báo cáo ĐTM của dự án:"Khu du lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Dray Sáp - Gia Long" 

quy mô 197,5ha, tại xã Đắk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

2488/QĐ-BTNMT 184.15/GXN-TTTLMT

240 Báo cáo ĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý Chất thải công nghiệp và nguy hại Thảo Dương Xanh" tại Ấp Xa Lách, 

xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

2494/QĐ-BTNMT 376.15/GXN-TTTLMT

241 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất nước khoáng Vital và nước khoáng chanh LEO 

công suất 21,9 triệu lít/năm" tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

25/QĐ-BTNMT 204.15/GXN-TTTLMT

242 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo", đoạn từ Km 0+000 ngã ba sông 

Vàm Cỏ đến Km 28+687 ngã ba sông Tiền, thuộc địa phận tỉnh Long An và Tiền Giang

2512/QĐ-BTNMT 185.15/GXN-TTTLMT
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243 Báo cáo ĐTM của Dự án:"Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm". Địa điểm: Khu kinh tế 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2516/QĐ-BTNMT 380.15/GXN-TTTLMT

244 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên II - Tỉnh 

Vĩnh Phúc

2520/QĐ-BTNMT 288.15/GXN-TTTLMT

245 Báo cáo ĐTM dự án:"Nâng công suất nhà máy sản xuất DOP từ 30.000 tấn/năm lên 60.000 tấn/năm" tại xã 

Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

2531/QĐ-BTNMT 173.15/GXN-TTTLMT

246 Báo cáo ĐTM của dự án:"Xây dựng Kho lạnh và Nhà máy chế biến thủy sản Hùng Cá 2" công suất 30.000 

tấn sản phẩm/năm. Tại lô D, Cụm công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

259/QĐ-BTNMT 214.15/GXN-TTTLMT

247 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy Cồn, Gas CO2, Rượu, phân vi 

sinh tổng hợp"

2601/QĐ-BTNMT 232.15/GXN-TTTLMT

248 Báo cáo ĐTM và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án:"Cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn (điều 

chỉnh)" tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

2637/QĐ-BTNMT 186.15/GXN-TTTLMT

249 Báo cáo ĐTM của dự án:"Điều chỉnh khai thác lộ thiên vỉa Dày (tuyến IA-V) mỏ than Tây Khe Sim - Công ty 

TNHH MTV Than Hạ Long - Vinacomin" thuộc địa phận phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

2638/QĐ-BTNMT 187.15/GXN-TTTLMT

250 Báo cáo ĐTM của Dự án: "Đầu tư xây dựng Lò đốt chất thải Y tế công suất 200kg/h". Địa điểm: Nhà máy xử 

lý chất thải rắn thuộc khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát, phường Tràng Cát, quận Hải An, Tp. Hải Phòng

2648/QĐ-BTNMT 381.15/GXN-TTTLMT

251 Báo cáo ĐTM:"Xây dựng hạ tầng kĩ thuật - khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình". 

Địa điểm: xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận"

2649/QĐ-BTNMT 379.15/GXN-TTTLMT

252 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư nâng cấp các đoạn Km 284 - Km 296; Km 299 - Km 339 và đoạn Km 368 - 

Km 388 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 4, đoạn nối Hà Giang - Lào Cai, giai đoạn 1"

2661/QĐ-BTNMT 209.15/GXN-TTTLMT

253 Báo cáo đánh giá tác động Môi trường bổ sung của dự án "Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng" 270/QĐ-BTNMT 317.15/GXN-TTTLMT

254 Báo cáo ĐTM dự án "Khai thác cát tại bãi biển tại cửa Trà lý (khu vực ngoài Cồn Mờ) phục vụ san nền nhà 

máy nhiệt điện - Trung tâm điện lực Thái Bình"

28/QĐ-BTNMT 41.15/GXN-TTTLMT

255 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ Tân Đông Hiệp, xã 

Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương" (Công suất 645.000 m3/năm)

280/QĐ-BTNMT 240.15/GXN-TTTLMT

256 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp"- Địa điểm: Khu công nghiệp 

Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

290/QĐ-BTNMT 309.15/GXN-TTTLMT

257 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng khai thác lộ thiên Mỏ than Núi Béo Công ty cổ 

phần than Núi Béo - Vinacomin

293/QĐ-BTNMT 01.15/GXN-TTTLMT

258 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Quế Võ 3 (Giai đoạn 1)" 295/QĐ-BTNMT 330.15/GXN-TTTLMT

259 Báo cáo ĐTM của dự án "Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hương Tuyết" 298/QĐ-BTNMT 59.15/GXN-TTTLMT
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260 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng công trình mỏ Titan sa khoáng Nam Đê 

Gi" - Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

30/QĐ-BTNMT 245.15/GXN-TTTLMT

261 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng  thuộc dự án tăng cường 

năng lực quản lý dựa vào công đồng của vườn quốc gia  Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng"

302/QĐ-BTNMT 100.15/GXN-TTTLMT

262 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai 

đoạn 1)"

306/QĐ-BTNMT 133.15/GXN-TTTLMT

263 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, đoạn thành phố Ninh 

Bình – Thanh Hóa (Nghi Sơn), giai đoạn 1"

312/QĐ-BTNMT 126.15/GXN-TTTLMT

264 Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh 313/QĐ-TCMT 112.15/GXN-TTTLMT

265 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác thử kéo dài mỏ Sư Tử Trắng" Lô 15-1, ngoài 

khơi Đông nam Việt Nam

3135/QĐ-UBND 269.15/GXN-TTTLMT

266 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả - 

Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa" (Phụ lục)

315/QĐ-BTNMT 123.15/GXN-TTTLMT

267 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư tăng độ sâu khai thác đến Cote -60m mỏ đá xây 

dựng Thiện Tân II, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tính Đồng Nai" (Công suất 1.500.000 m3/năm)

3257/QĐ-UBND 233.15/GXN-TTTLMT

268 Kéo dây mạch 2 đường dây 220 kV Mỹ Tho -  Bến Tre 33/QĐ-BTNMT 20.15/GXN-TTTLMT

269 Đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ lô 13 núi Thị Vải công suất khai thác 

1.000.000 m3 vật liệu nguyên khối/năm (Công suất 1.610.253 m3 vật liệu nguyên khai/năm)

335/QĐ-BTNMT 10.15/GXN-TTTLMT

270 Báo cáo ĐTM dự án "Nâng cấp công suất cảng PV Gas Vũng Tàu" 336/QĐ-BTNMT 55.15/GXN-TTTLMT

271 Báo cáo ĐMT của dự án: "Bổ sung hạng mục: Xử lý bao bì, thùng chứ vào nhà máy sản xuất Dầu Mỡ bôi 

trơn các loại, các chất lỏng chuyên dùng và sản xuất bảo dưỡng xe". Tại ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An

338/QĐ-BTNMT 384.15/GXN-TTTLMT

272 Báo cáo ĐTM dự án "Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV (1959 - 1975) tại 

Nâm Nung, tỉnh Đăk Nông (Giai đoạn 1)"

338/QĐ-BTNMT 44.15/GXN-TTTLMT

273 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng, khai thác phần bổ sung mỏ đá vôi bãi voi, cây xoài từ cốt + 0,0m đến 

cốt - 100m"

339/QĐ-BTNMT 49.15/GXN-TTTLMT

274 Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất phân NPK Nam Định" 370/QĐ-BTNMT 93.15/GXN-TTTLMT

275 Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá ốp lát Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

375/QĐ-BTNMT 04.15/GXN-TTTLMT

276 Báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Lạc cảnh văn hóa lịch sử Đại 

Nam Văn Hiến- Diện tích 261 ha"

379/QĐ-BTNMT 68.15/GXN-TTTLMT

277 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường 

về xã Thượng Trạch - huyện Bố Trạch (Giai đoạn II)"

380/QĐ-BTNMT 66.15/GXN-TTTLMT
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278 Báo cáo ĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5MW". Tại phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

380/QĐ-BTNMT 386.15/GXN-TTTLMT

279 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư nâng cấp mỏ đá xây dựng Soklu 2 - Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai (Công suất 2.000.000 m3 đá nguyên khối/năm)"

381/QĐ-BTNMT 76.15/GXN-TTTLMT

280 Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch sinh thái Bãi Thùng" 382/QĐ-BTNMT 70.15/GXN-TTTLMT

281 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc (DCP) tại 

Cụm công nghiệp Tằng Lỏong - Bảo Thắng - Lào Cai"

390/QĐ-BTNMT 271.15/GXN-TTTLMT

282 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng công trình nhà máy Xi Măng Thăng Long 

2"

392/QĐ-BTNMT 270.15/GXN-TTTLMT

283  Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại Vĩnh Tân công 

suất 10.000 tấn/năm" . Địa điểm: xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

398/QĐ-BTNMT 374.15/GXN-TTTLMT

284 Đề án BVMT của Nhà máy tuyển tinh Ilmenite – Zircon (công suất 100.000 tấn/năm) tại xã Hòa Thắng, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận

400/QĐ-BTNMT 21.15/GXN-TTTLMT

285 BCĐTM Dự án: "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công nghiệp Tiến Thi" (Khu công nghiệp Đất Cuốc, xã 

Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

404/QĐ-BTNMT 347.15/GXN-TTTLMT

286 Báo cáo ĐTM của dự án "Thành phần đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Thuộc dự án đường ven biển Bình Tiên - 

Cà Ná"

405/QĐ-BTNMT 72.15/GXN-TTTLMT

287 BCĐTM Dự án: "Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn công  nghiệp và chất thải nguy hại công suất 50 

tấn/ngày" Địa điểm: Xã Minh Lập, huyện Nhơn Thành, tỉnh Bình Phước

423/QĐ-BTNMT 344.15/GXN-TTTLMT

288 "Báo cáo ĐTM Dự án Khu công nghiệp Vân Trung, các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ 

thuật Khu công nghiệp Vân Trung

huyện Yên Dũng, Việt Yên - Bắc Giang"

427/QĐ-BTNMT 287.15/GXN-TTTLMT

289 Báo cáo ĐTM dự án nhà máy Polypropylene tại khu kinh tế Dung Quất 433/QĐ-BTNMT 297.15/GXN-TTTLMT

290 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế tại xã Trạm Thản, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

458/QĐ-BTNMT 294.15/GXN-TTTLMT

291 Báo cáo ĐTM dự án "Đường từ trung tâm xã Hòa Hải vào đồn biên phòng 569- Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà 

Tĩnh"

461/QĐ-BTNMT 69.15/GXN-TTTLMT

292 Hệ thống xử lý nước thải mỏ than Na Dương 48/QĐ-BTNMT 05.15/GXN-TTTLMT

293 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác chế biến nâng công suất đá xây dựng mỏ 

Núi Ông Trịnh-Công suất 1.000.000m3 đá nguyên khối/năm".Tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu

493/QĐ-BTNMT 274.15/GXN-TTTLMT

294 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của đề án: "Phát triển toàn mỏ cụm mỏ Sư Tử Đen / Sư Tử Vàng tại lô 

15-1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam"

494/QĐ-BTNMT 266.15/GXN-TTTLMT

295 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ An Bình thuộc xã An 

Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Công suất 1.000.000 m3/năm)"

494/QĐ - BTNMT 272.15/GXN-TTTLMT
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296 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Cang 

3, công suất 975.100 m3 vật liệu/năm tại Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai"

502/QĐ-BTNMT 273.15/GXN-TTTLMT

297 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải khu kinh tế Dung Quất. Địa điểm: Xã 

Bình Nguyên - Bình Sơn - Quảng Ngãi

502/QĐ-BTNMT 325.15/GXN-TTTLMT

298 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khu phức hợp sân Golf và dịch vụ du lịch Bãi Vòng, quy mô 576,7433 ha 

(Hạng mục Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng)

506/QĐ-BTNMT 30.15/GXN-TTTLMT

299 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Tân Thắng, công suất 5000 tấn 

Clinker/ngày tương đương 1.96 triệu tấn Xi măng/năm. Tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

51/QĐ-BTNMT 164.15/GXN-TTTLMT

300 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển Quặng Sắt 

mỏ Quý SA - Lào Cai"

514/QĐ-BTNMT 254.15/GXN-TTTLMT

301 Báo cáo ĐTM dự án "Nâng cấp tuyến đường 258 đoạn qua Vườn Quốc gia Ba Bể từ km 51 + 200 đến km 54 

+ 500"

520/QĐ-BTNMT 81.15/GXN-TTTLMT

302 Báo cáo ĐTM dự án "Cải tạo , nâng cấp đường Bờ Hồ đi Quảng Khê" 521/QĐ-BTNMT 82.15/GXN-TTTLMT

303 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đình Vũ - Giai đoạn 2 tại bán đảo Đình Vũ - 

Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - TP Hải Phòng

537/QĐ-BTNMT 315.15/GXN-TTTLMT

304 BCĐTM Dự án: "Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Chất thải công nghiệp không nguy hại công suất 1000 tấn/ngày và 

Chất thải rắn sinh hoạt công suất 700 tấn/ngày". Địa điểm: Khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

544/QĐ-BTNMT 365.15/GXN-TTTLMT

305 Báo cáo ĐTM của dự án:"Nâng công suất Nhà máy sản xuất Polyurethane từ 6.000 tấn sản phẩm/năm lên 

12.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp AMATA, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

545/QĐ-BTNMT 201.15/GXN-TTTLMT

306 Đầu tư, mở rộng nâng công suất mỏ đá hoa đá trắng Châu Cường, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

55/QĐ-BTNMT 17.15/GXN-TTTLMT

307 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng Khu du lịch Camly Măngling" 556/QĐ-BTNMT 85.15/GXN-TTTLMT

308 Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 800 giường tỉnh Bắc Giang" 557/QĐ-BTNMT 92.15/GXN-TTTLMT

309 BCĐGTĐMT bổ sung dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Giang Điền 

diện tích 529,2 ha" - Địa điểm: Huyện Trảng Bom và Huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

572/QĐ-BTNMT 318.15/GXN-TTTLMT

310 Báo cáo ĐTM Dự án "Đầu tư tăng độ sâu khai thác xuống cote - 80m mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai 

thác: 700.000 m3 đá nguyên khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

579/QĐ-BTNMT 03.15/GXN-TTTLMT

311 BCĐTM Dự án: " Mở rộng Nhà máy Ăc Quy GS Việt Nam công suất 1.725.956 kwh/năm". Địa điểm: số 18, 

Đường số 3, KCN Việt Nam Singgapore, Tỉnh Bình Dương

589/QĐ-BTNMT 359.15/GXN-TTTLMT

312 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

599/QĐ-BTNMT 291.15/GXN-TTTLMT
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313 Báo cáo ĐTM của dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng-Sinh thái dã ngoại về nguồn, quy mô 250.000m2. Tại một 

phần khoảnh 3, tiểu khu 162, phuờng 4, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

601/QĐ-BTNMT 157.15/GXN-TTTLMT

314 Báo cáo ĐTM dự án;" Động Tiên Sơn - Phong Nha", tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 603/QĐ-BTNMT 161.15/GXN-TTTLMT

315 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Thường 

Tân V, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

612/QĐ-BTNMT 265.15/GXN-TTTLMT

316 Báo cáo ĐTM Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật KCN Lộc An - Bình Sơn" Diện tích 497,77ha 

Tại các xã Lộc An, Bình Sơn và Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

612/QĐ-BTNMT 323.15/GXN-TTTLMT

317 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ Thường Tân 

Vi" - xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Công suất 1.500.000 m3/năm)

613/QĐ-BTNMT 247.15/GXN-TTTLMT

318 Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu cảu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động Môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức - Năm 2002

624/QĐ-

BKHCNMT

300.15/GXN-TTTLMT

319 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức Hòa và Thạnh Hóa - Mỹ An" 625/QĐ-BTNMT 51.15/GXN-TTTLMT

320 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực núi 

Ngà Voi (núi Ông Hậu), xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

630/QĐ-BTNMT 215.15/GXN-TTTLMT

321 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới và dân cư phường Vĩnh 

Hiệp"

640/QĐ-BTNMT 77.15/GXN-TTTLMT

322 Báo cáo ĐTM của dự án: Nạo vét duy tu cải tạo nâng cấp và thanh thải chướng ngại vật trên tuyến luồng 

đường thủy nội địa Quốc gia sông Đồng Nai đoạn từ km 64+800 đến km 90+500 (giai đoạn 1)

640/QĐ-BTNMT 163.15/GXN-TTTLMT

323 Báo cáo ĐTM Dự án: "Lắp đặt và vận hành thiết bị đốt chất thải nguy hại Khu công nghiệp Tà Noc 1, Thành 

phố Cần Thơ"

664/QĐ-BTNMT 358.15/GXN-TTTLMT

324 Báo cáo ĐTM dự án "Khu đô thị, Thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh, diện tích 1428,356 ha 

- Hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng"

669/QĐ-BTNMT 83.15/GXN-TTTLMT

325 BCĐGTĐMT dự án "Đàu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Đá vôi Liên Sơn xã Liên Sơn và xã Thanh 

Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam"

679/QĐ-BTNMT 302.15/GXN-TTTLMT

326 Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác và tuyển khoáng Bauxite Táp Náp, huyện Thông Nông, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng"

690/QĐ-BTNMT 75.15/GXN-TTTLMT

327 Báo cáo ĐTM của dự án "Bảo tồn, tôn tạo,nâng cấp và phát huy khu di tích lăng mộ và nhà thờ Lễ Thành  

Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh. Công trình: Khu lăng mộ"

691/QĐ-BTNMT 67.15/GXN-TTTLMT

328 BCĐTM Dự án: "Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Khánh An" 693/QĐ-BTNMT 346.15/GXN-TTTLMT

329 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư nâng công suất Nhà máy bia Sài Gòn - Hoàng Quỳnh từ 50 triệu lít/năm lên 

100 triệu lít/năm" tại lô A73/1 KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh

703/QĐ-BNMT 194.15/GXN-TTTLMT

330 Báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo 

tuyến đường từ Chợ Sa (Cổ Loa) đi Chợ Tó, huyện Đông Anh, Hà Nội"

705/QĐ-BTNMT 87.15/GXN-TTTLMT
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331 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị BMC Nam Cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh" 707/QĐ-BTNMT 84.15/GXN-TTTLMT

332 Đầu tư xây dựng công trình mỏ Nikel Bản Phúc (điều chỉnh năm 2014). 711/QĐ-BTNMT 19.15/GXN-TTTLMT

333 Báo cáo ĐTM của dự án:"Dệt Pacific Crystal tại Việt Nam" tại KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương

713/QĐ-BTNMT 203.15/GXN-TTTLMT

334 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Du Long diện tích 407,28ha, tại xã Lợi Hải và xã 

Bắc Phong, huyện Thuận Bắc - Tỉnh Ninh Thuận

715/QĐ-BTNMT 292.15/GXN-TTTLMT

335 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc"

716/QĐ-BTNMT 277.15/GXN-TTTLMT

336 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật CCN Bắc An Thạnh, địa điểm: Xã 

An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

726/QĐ-BTNMT 295.15/GXN-TTTLMT

337 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng- giai đoạn 1" tại phường Vạn 

Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

728/QĐ-BTNMT 96.15/GXN-TTTLMT

338 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ cho 

tàu có trọng tải 80.000DWT tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

732/QĐ-BTNMT 281.15/GXN-TTTLMT

339 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư Xưởng xử lý Acquy chì phế thải và tái chế nhựa, kim loại màu (trùng với 135 - 

có 2 bản gốc)

738/QĐ-BTNMT 286.15/GXN-TTTLMT

340 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất và thu hồi muối kim 

loại từ chất thải công suất 1.350 tấn sản phẩm/tháng tại Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung II, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

747/QĐ-BTNMT 283.15/GXN-TTTLMT

341 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư đồng bộ Nhà máy bia Sài Gòn - Cần Thơ đạt công suất 50 triệu lít/năm" tại 

KCN Trà Nóc I, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

76/QĐ-BTNMT 191.15/GXN-TTTLMT

342 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư chiều sâu Nhà máy bia Phú Yên đạt công suất 50 triệu lít/năm"  tại KCN 

Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

760/QĐ-BTNMT 190.15/GXN-TTTLMT

343 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Xây dựng hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp Trà Nóc, 

công suất 12.000 m3/ngày đêm" tại khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ

775/QĐ-BTNMT 120.15/GXN-TTTLMT

344 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án:  "Nạo vét, duy tu hàng năm và cải tạo nâng cấp tuyến luồng 

đường thủy nội địa quốc gia sông Vàm Cỏ - Vàm Cỏ Đông: đoạn từ ngã ba sông Vàm Cỏ - Soài Rạp đến xã 

Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

778/BTNMT 97.15/GXN-TTTLMT

345 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Bằng Am - Đại Lộc" huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam

786/QDD-BTNMT 91.15/GXN-TTTLMT

346 Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của các loại hình dự án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây dựng khu du lịch, khai thác đất hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

788/QĐ-TCMT 284.15/GXN-TTTLMT
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347 Báo cáo ĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và công nghiệp diện tích: 

1,7856ha". Địa điểm: Xã Hưng Yên Nam - Huyện Hưng Nguyên - Tỉnh Nghệ An

803/QĐ-BTNMT 385.15/GXN-TTTLMT

348 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Khai thác đất sét trong diện tích dự án đầu tư xây dựng 

trung tâm văn hóa, thể thao, thương mại và đô thị Chí Linh"

819/QĐ-BTNMT 241.15/GXN-TTTLMT

349 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá Cát Kết - 

Lộc Trung, tại xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh"

820/QĐ-BTNTM 262.15/GXN-TTTLMT

350 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng đường trục Bắc Nam, tỉnh Hải Dương" 826/QĐ-BTNMT 135.15/GXN-TTTLMT

351 Đầu tư xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải mỏ Núi Béo – Công ty TNHH MTV Môi trường 

VINACOMIN

84/QĐ-BTNMT 07.15/GXN-TTTLMT

352 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Shing Mark - quy mô 

1500 giường bệnh" tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

840/QĐ-BTNMT 156.15/GXN-TTTLMT

353 Báo cáo ĐTM của dự án:"Nhà máy sản xuất phân bón NPK công suất  50.000 tấn/năm và phân vi sinh công 

suất 20.000 tấn/năm" tại KCN Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

841/QĐ-BTNMT 200.15/GXN-TTTLMT

354 "BCĐTM Dự án: ""Đầu tư Nhà máy Luyện Cán Thép chất lượng cao 

- Địa điểm: Khu công nghiệp Khánh Phú - tỉnh Ninh Bình

- Công suất: 1.000.000 tấn/năm"""

842/QĐ-BTNMT 367.15/GXN-TTTLMT

355 BCĐGTĐMT dự án "Khai thác mở rộng và xuống sâu cụm mỏ đá xây dựng Tân Đông Hiệp công suất khai 

thác 2.600.000 m3/năm (nguyên khối)" - Tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

854/QĐ-BTNMT 298.15/GXN-TTTLMT

356 Đề án BVMT chi tiết các đường dây 500 kV – Công ty Truyền tải điện 1 859/QĐ-BTNMT 09.15/GXN-TTTLMT

357 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý và tái chế chất thải" - Tại KCN Xuyên Á, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An

870/QĐ-BTNMT 319.15/GXN-TTTLMT

358 BCĐGTĐMT của dự án "Xây dựng lò đốt rác thải y tế trên địa bàn thành phố Đà Lạt với công suất 1 

tấn/ngày"- Địa điểm thực hiện: Phường 5, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

871/QĐ-BTNMT 321.15/GXN-TTTLMT

359 Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp bãi biển chân núi Chúa, vịnh Cam Ranh, tỉnh 

Ninh thuận"

872/QĐ-BTNMT 45.15/GXN-TTTLMT

360 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hồng (cầu Thái Hà) nối hai tỉnh Thái Bình, Hà 

Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình"

873/QĐ-BTNMT 60.15/GXN-TTTLMT

361 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng nhà máy Bio-Ethanol - Phân hữu cơ sinh học An Thành", tại xã 

An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

893/QĐ-BTNMT 171.15/GXN-TTTLMT

362 Báo cáo ĐTM của dự án "Xây dựng khu nhà nghỉ du lịch cao cấp tại khu hành chính vườn quốc gia Ba Bể" 909/QĐ-BTNMT 43.15/GXN-TTTLMT

363 Đường dây 220 kV Thủy điện Đồng Nai 5 – Đăk Nông và mở rộng ngăn lộ 220 kV tại Trạm biến áp 500 kV 

Đăk Nông

920/QĐ-BTNMT 22.15/GXN-TTTLMT
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364 Báo cáo ĐMT dự án: "Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn-Sóc Sơn-Hà Nội 

(Công suất 75 tấn/ngày)"

93/QĐ-BTNMT 383.15/GXN-TTTLMT

365 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng Bệnh viện Triều An - Vĩnh Long quy mô 

500 giường" tại ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

930/QĐ-BTNMT 142.15/GXN-TTTLMT

366 Báo cáo ĐTM của dự án:"Nâng công suất nhà máy nước giải khát công ty Pepsico Việt Nam - Chi nhánh 

Đồng Nai từ 53.769.000 lít/năm (tương đương 15 triệu két-thùng/năm)", tại KCN Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

937/QĐ-BTNMT 166.15/GXN-TTTLMT

367 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng công trình các tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng tại Vườn quốc 

gia Bù Gia Mập"

940/QĐ-BTNMT 176.15/GXN-TTTLMT

368 Đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2 và mở rộng các ngăn lộ 220 kV 954/QĐ-BTNMT 24.15/GXN-TTTLMT

369 Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động Môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

955/QĐ-TCMT 299.15/GXN-TTTLMT

370 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư mở rộng nâng cao công suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Tân Mỹ B" 957/QĐ-BTNMT 38.15/GXN-TTTLMT

371 Khai thác lộ thiên Khe Hùm, Bù Lù – mỏ Tân Lập 96/QĐ-BTNMT 12.15/GXN-TTTLMT

372 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu công nghiệp 

Sài Gòn - Dung Quất" 

968/QĐ-BTNMT 222.15/GXN-TTTLMT

373 Báo cáo ĐTM của dự án:"Quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn 

Fansipan Sa Pa", huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

977/QĐ-BTNMT 208.15/GXN-TTTLMT

374 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới xã 

Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh"

981/QĐ-BTNMT 107.15/GXN-TTTLMT

375 BCĐGTĐMT bổ sung dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm 

(giai đoạn I)"- Địa điểm: Phường Hòa Thọ Tây - Quận Cầu Giấy - Tp.Đà Nẵng

984/QĐ-BTNMT 331.15/GXN-TTTLMT

376 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phân Đạm từ Than 

Cám công suất 1760 tấn urê/ngày" - Địa điểm: Khu công nghiệp Ninh Phúc - Ninh Bình

987/QĐ-BTNMT 268.15/GXN-TTTLMT

377 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông"

993/QĐ-BTNMT 37.15/GXN-TTTLMT

378 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Núi Pháo - Tập 1: Thuyết minh GT 01/QĐ-BTNMT 228.15/GXN-TTTLMT

379 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của đề án: "Phát triển toàn Mỏ Ruby Lô 01 & 02 ngoài khơi Việt Nam" GT 02/QĐ-BTNMT 231.15/GXN-TTTLMT

380 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Đầu tư mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc theo 

phương thức sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" - Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận 

tải

GT 03/QĐ-BTNMT 252.15/GXN-TTTLMT

381  BCĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và di dời khu vực sản xuất nhà máy Bia số 1" GT 04/QĐ-BTNMT 334.15/GXN-TTTLMT
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382 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: " Đầu tư mới và di dời Nhà máy dầu Trường An Khu công 

nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

GT 05/QĐ-BTNMT 382.15/GXN-TTTLMT

383 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220kV đầu nối Nhà máy thủy điện Trung Sơn vào hệ thống điện Quốc 

gia"

3281/QĐ-BTNMT 311.15/GXN-TTTLMT

384 Đánh giá tác động môi trường của dự án "Đường dây 110kV Bắc Ninh - Quang Châu" 3105/QĐ-BTNMT 345.15/GXN-TTTLMT

385 Đánh giá tác động môi trường của Dự án "Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Hòa Khánh - Huế" 2609/QĐ-BTNMT 366.15/GXN-TTTLMT

5 7

1 Tổ chức cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 11” 554/QĐ-TCMT 391.15/GXN-TTTLMT

2 Tăng cường năng lực hoạt động của Mạng lưới tuyên truyền viên môi trường Việt Nam và tại các lưu vực 

sông

555/QĐ-TCMT 390.15/GXN-TTTLMT

3 Tổ chức cuộc thi: "Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững" thuộc hạng mục "Tổ chức các ngày lễ môi 

trường, các cuộc thi về môi trường năm 2014"

708/QĐ-TCMT 453.15/GXN-TTTLMT

4 Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, mô hình phát triển kinh tế xanh 732/QĐ-TCMT 451.15/GXN-TTTLMT

5 Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và tập huấn kiến thức, nghiệp vụ bảo vệ môi trường 801/QĐ-TCMT 454.15/GXN-TTTLMT

6 Xây dựng và phát sóng chương trình bản tin tiêu điểm môi trường trên sóng Đài Truyền hình 817/QĐ-TCMT 452.15/GXN-TTTLMT

7 Xây dựng bộ tài liệu và kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, tập trung vào phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và vận chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 2015

892/QĐ-TCMT 392.15/GXN-TTTLMT

6 32

1 Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu môi trường 1443/QĐ-TCMT 416.15/GXN-TTTLMT

2 Xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia 1444/QĐ-TCMT 407.15/GXN-TTTLMT

3 Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động Hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông Cầu. 1489/QĐ-TCMT 411.15/GXN-TTTLMT

4 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 1492/QĐ-TCMT 424.15/GXN-TTTLMT

5 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã 1493/QĐ-TCMT 422.15/GXN-TTTLMT

6 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy 1494/QĐ-TCMT 429.15/GXN-TTTLMT

7 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu 1495/QĐ-TCMT 417.15/GXN-TTTLMT

8 Quan trắc tác động của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây Nguyên 1496/QĐ-TCMT 432.15/GXN-TTTLMT

9 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 1497/QĐ-TCMT 425.15/GXN-TTTLMT

10 Quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 1498/QĐ-TCMT 426.15/GXN-TTTLMT

11 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Đà 1499/QĐ-TCMT 423.15/GXN-TTTLMT

12 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 1500/QĐ-TCMT 433.15/GXN-TTTLMT

13 Phê duyệt điều chỉnh dự toán nhiệm vụ "Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn" 1520/QĐ-TCMT 430.15/GXN-TTTLMT

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường

Trung tâm Quan trắc môi trường
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14 Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc gia 1606/QĐ-TCMT 436.15/GXN-TTTLMT

15 Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi trường

319/QĐ-TCMT 405.15/GXN-TTTLMT

16 Quan trắc môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 324/QĐ-TCMT 434.15/GXN-TTTLMT

17 Quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận chuyển Bauxite tại khu vực Tây Nguyên 366/QĐ-TCMT 431.15/GXN-TTTLMT

18 Duy trì và vận hành Phòng Đo lường, hiệu chuẩn thiết bị môi trường theo hệ thống ISO/IEC 17025:2005 

phục vụ cho mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia

367/QĐ-TCMT 402.15/GXN-TTTLMT

19 Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao chất lượng của các trạm quan trắc 

không khí tự động, liên tục (cố định, di động)

368/QĐ-TCMT 403.15/GXN-TTTLMT

20 Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi trường 369/QĐ-TCMT 397.15/GXN-TTTLMT

21 Tổ chức thử nghiệm liên phòng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia 370/QĐ-TCMT 398.15/GXN-TTTLMT

22 Thiết kế chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước lưu vực sông chính của Việt Nam: sông Bằng 

Giang - Kỳ Cùng, sông Cả - La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông Sesan và sông Serepok

371/QĐ-TCMT 421.15/GXN-TTTLMT

23 Duy trì và vận hành phòng thử nghiệm quan trắc hiện trường theo hệ thống ISO/IEC 17025:2005 423/QĐ-TCMT 420.15/GXN-TTTLMT

24 Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 424/QĐ-TCMT 419.15/GXN-TTTLMT

25 Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc nước tự động, cố định tại Phủ Lý, Hà Nam 425/QĐ-TCMT 418.15/GXN-TTTLMT

26 Duy trì, vận hành 02 bảng điện tử Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 487/QĐ-TCMT 409.15/GXN-TTTLMT

27 Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi trường quốc gia: Không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ 488/QĐ-TCMT 435.15/GXN-TTTLNT

28 Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động Hệ thống thông tin giám sát môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy 514/QĐ-TCMT 408.15/GXN-TTTLMT

29 Xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc 

tự động, liên tục môi trường nước và hoạt động xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường

584/QĐ-TCMT 404.15/GXN-TTTLMT

30 Duy trì hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ Mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia 614/QĐ-TCMT 410.15/GXN-TTTLMT

31 Duy trì và vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, di động 680/QĐ-TCMT 415.15/GXN-TTTLMT

32 Thiết kế chương trình quan trắc tổng thể môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu 

Long

714/QĐ-TCMT 437.15/GXN-TTTLMT

7 6

1 Nghiên cứu xác định các đối tượng và xây dựng hệ thống kí hiệu cho các lớp thông tin nền môi trường phục 

vụ xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường dùng chung cho Tổng cục Môi trường

296/QĐ-TCMT 396.15/GXN-TTTLMT

2 Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường đối với các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường

395/QĐ-TCMT 395.15/GXN-TTTLMT

3 Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa cho công tác lưu trữ tư liệu môi trường năm 2014 418/QĐ-TCMT 401.15/GXN-TTTLMT

Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường
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4 Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường 571/QĐ-TCMT 406.15/GXN-TTTLMT

5 Cập nhật thông tin cho Website thông tin dữ liệu không gian môi trường 572/QĐ-TCMT 400.15/GXN-TTTLMT

6 Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2015-

2020 và quy định báo cáo môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường

573/QĐ-TCMT 389.15/GXN-TTTLMT

8 2

1 Dự án: "Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường cho khu 

dân cư đô thị thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy"

1164/QĐ-BTNMT 459.15/GXN-TTTLMT

2 Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương pháp ủ khô kị khí

982/QĐ-BTNMT 414.15/GXN-TTTLMT

9

2

1 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trong điều 

kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

05/2012/HĐ-

KHCN-BĐKH/11-

15

393.15/GXN-TTTLMT

2 Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực 

nước biển dâng

07/2012/HĐ-

KHCN-BĐKH/11-

15

394.15/GXN-TTTLMT

3 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải 

pháp y sinh học khắc phục

KHCN-BĐKH/11-

15

221.15/GXN-TTTLMT

10 3

1 Điều tra, khảo sát, đánh giá xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển dịch vụ môi trường theo 

Quyết định số 249/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

398/QĐ-TCMT 468.15/GXN-TTTLMT

2 Cập nhật thông tin môi trưởng vào các CSDL và đưa lên Cổng thông tin điện tử của TC Môi trường; duy trì 

các hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT (cổng thông tin đối ngoại....)

570/QĐ-TCMT 458.15/GXN-TTTLMT

3 Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-

CP ngày 14/01/2009, đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nói trên

993/QĐ-TCMT 399.15/GXN-TTTLMT

11 1

1 Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ngành công nghiệp Việt Nam 1694/QĐ-BTNMT 219.15/GXN-TTTLMT

12 4

1 Điều tra, đánh giá và đề xuất định hướng, lộ trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh 

tế xanh tại Việt Nam" năm 2014

206/QĐ-TCMT 471.15/GXN-TTTLMT

2 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi trường 458/QĐ-TCMT 467.15/GXN-TTTLMT 

3 Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường"

721/QĐ-TCMT 457.15/GXN-TTTLMT

4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

TNMT 

04.23/HĐKHCN

220.15/GXN-TTTLMT

Văn phòng chương trình KH & CN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường

Viên Khoa học Môi trường

Văn phòng Tổng cục Môi trường

Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường
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STT
Cơ quan 

thực hiện
Tên nhiệm vụ Tổng số Loại TL - Số QĐ Số giấy xác nhận

13 1

1 Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và xây dựng Luật 

Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

2058/QĐ-BTNMT 469.15/GXN-TTTLMT

14 1

1 Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam 549/QĐ-TCMT 464.15/GXN-TTTLM

471

Vụ Chính sách và Pháp chế

Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1614/QĐ-TCMT Khảo sát, xây dựng các Quy định về 

kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_15_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_15_01_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích các văn bản pháp luật liên 

quan quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường làm căn cứ xây dựng thông tư

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích các văn bản pháp luật liên 

quan quy định về xử lý vi phạm hành chính làm căn cứ xây dựng 

thông tư

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía bắc

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng bắc bộ

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường khu vực duyên hải miền trung

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường Tây nguyên

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường Tây Nam Bộ

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_008

II. SẢN PHẨM CHI TIẾT

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1614/QĐ-TCMT Khảo sát, xây dựng các Quy định về 

kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường

11 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích về cơ sở thực tiễn 

cho việc xây dựng Thông tư

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_009

12 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích về cơ sở pháp lý 

cho việc xây dựng Thông tư

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_010

13 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về quy định 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật về môi trường sử dụng trong hoạt 

động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_011

14 Báo cáo chuyên đề: Quy trình hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_012

15 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo hoạt động và trình tự, thủ tục tiến 

hành một cuộc kiểm tra, thanh tra

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_013

16 Báo cáo chuyên đề: Quy trình hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm, 

xác định các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt bổ sung

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_014

2 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1407/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở và cụm 

công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu vực sông

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:"Thanh tra công tác bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên 

các lưu vực sông"

Tổng hợp (giấy) 15_15_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:"Thanh tra công tác bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên 

các lưu vực sông"

Tổng hợp (số) 15_15_02_THS_001

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_001

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_002

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn Tp. 

Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_003
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

2 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1407/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở và cụm 

công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu vực sông

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn  tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_004

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_005

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_006

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_007

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_008

11 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_009

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_010

13 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Đồng Nai

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_011

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_012

15 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_013

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_014
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

2 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1407/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở và cụm 

công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu vực sông

17 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_015

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_016

19 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_017

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_018

21 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Hòa Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_019

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_020

23 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Nam Định

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_021

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_022

25 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Ninh Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_023

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_024
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

2 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1407/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở và cụm 

công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu vực sông

27 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 trường, 

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

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh thuộc lưu vực hệ thống 

sông Đồng Nai

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_025

28 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 trường, 

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

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc 

Kạn thuộc lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_026

29 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 trường, 

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

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Nam 

Định và Ninh Bình thuộc sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_027

30 Thuyết minh điều chỉnh đề cương nhiệm vụ:“Thanh tra công tác 

bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trường trên các lưu vực sông”

Tư liệu khác (số) 15_15_02_BKS_001

31 Phụ lục kết quả phân tích mẫu các cơ sở Tư liệu khác (số) 15_15_02_BKS_002

3 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_15_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_15_03_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ và Thái 

Nguyên thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

3 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

4 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_002

5 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_003

6 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và 

Quảng Trị

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_004

7 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_005

8 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa thành phố Hải Phòng

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_006

9 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa tỉnh Đăk Lăk

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_007

10 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk và Lâm 

Đồng thuộc khu vực Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_008

11 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thuộc vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_009

12 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bản tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_010

13 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bản tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_011

14 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bản tỉnh Ninh Thuận, Lâm 

Đồng và Đăk Nông

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_012
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

3 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

15 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Phòng thuộc 

vùng Đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_013

16 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thuộc vùng Đông Nam 

Bộ

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_014

17 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, 

Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_015

18 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận thuộc 

vùng Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_016

19 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thái 

Nguyên

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_017

20 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_018

21 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Phong Nha - 

 Kẻ Bàng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_001

22 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Bắc 

Hướng Hóa

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_002

23 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Đăkrong

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_003

24 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBT biển đảo 

Cồn Cỏ

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_004
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

3 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

25 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN An 

Toàn, Bình Định

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_005

26 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Bidoup - 

Núi Bà

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_006

27 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Tà Đùng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_007

28 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Nam 

Nung

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_008

29 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Núi Chúa

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_009

30 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Phước Bình

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_010

31 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Chư Yang 

Sin

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_011

32 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG York Đôn

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_012

33 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Ea Sô

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_013

34 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Nam Ka

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_014

35 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại Khu bảo tồn loài 

và sinh cảnh thông nước tỉnh Đăk Lăk

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_015
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

3 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

36 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Cát Bà, Hải 

Phòng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_016

37 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Ba Vì, Hà 

Nội

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_017

38 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Xuân Sơn, 

Phú Thọ

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_018

39 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Tây Yên 

Tử, tỉnh Bắc Giang

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_019

40 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN  Thần Sa 

- Phượng Hoàng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_020

41 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Bến En

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_021

42 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Pù Luông

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_022

43 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Pù Hu

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_023

44 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Xuân 

Liên

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_024

45 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Phú Quốc

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_025

46 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG U Minh 

Thượng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_026
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

3 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

47 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBT biển Phú 

Quốc

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_027

48 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Lò Gò - Xa 

Mát, tỉnh Tây Ninh

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_028

49 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_029

4 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1677/QĐ-TCMT Kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường trong hoạt động thăm dò, 

khai thác và chế biến Titan tại các 

tỉnh ven biển miền Trung và duyên 

hải Nam Trung bộ; thực hiện thanh 

tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh 

đạo Bộ

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_15_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_15_04_THS_001

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

tượng dự kiến được kiểm tra năm 2014 hoạt động trong lĩnh vực 

thăm dò, khai thác và chế biến titan tại các tỉnh ven biển miền 

Trung và duyên hải Nam Trung bộ

Chuyên đề (số) 15_15_04_CDS_001

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

tượng dự kiến được kiểm tra năm 2014 hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề (số) 15_15_04_CDS_002

5 Phân loại danh sách các cơ sở hoạt động thăm dò, khai thác và chế 

biến titan được kiểm tra năm 2014 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_15_04_CDS_003

6 Phân loại danh sách các cơ sở hoạt động sản xuất xi măng trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam được kiểm tra năm 2014 thực hiện tốt hoặc vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_15_04_CDS_004

7 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_04_BKS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

868/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_15_05_THG_001

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_001

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_002

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_003

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Bạc Liêu

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_004

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_005

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_006

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_007

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_008

10 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2013 thực hiện 

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

Hưng Yên năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_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 nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_010
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

868/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

12 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_011

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_012

14 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Sơn La

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_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 nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_014

16 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Điện Biên

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_015

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_016

18 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_017

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_018

20 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Quảng Nam

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_019

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_020

22 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_021
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

868/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_022

24 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_023

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Cà mau năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_024

26 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_025

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_026

28 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Bạc Liêu

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_027

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

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_028

30 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

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

Hậu Giang

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_029

31 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 trường, 

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

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hưng 

Yên, Thái Bình, Sơn La, Điện Biên

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_030
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

5 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

868/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

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 trường, 

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

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_031

33 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 trường, 

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

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố Cần 

Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_032

34 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_15_05_THS_001

35 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_05_BKS_001

6 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1602/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất hóa 

chất, thuốc trừ sâu

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất 

hóa chất, thuốc trừ sâu"

Tổng hợp (giấy) 15_15_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất 

hóa chất, thuốc trừ sâu"

Tổng hợp (số) 15_15_06_THS_001

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

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Hưng Yên 

và Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_001

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

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố 

Hà Nội và Yên Bái

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_002

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

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Lào Cai và 

Hải Phòng

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_003
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6 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1602/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất hóa 

chất, thuốc trừ sâu

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

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Phú Thọ, 

Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_004

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

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Quảng Trị, 

Quảng Bình, Bình Thuận, Đăk Nông và Gia Lai

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_005

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

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, 

Bình Dương và Bình Phước

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_006

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

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Long An, 

Kiên Giang và Tây Ninh

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_007

10 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Hưng Yên và Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_008

11 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Thuận, Đăk Nông và 

Gia Lai

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_009

12 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Bắc Giang, Bình Dương và Bình Phước

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_010

13 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Hà Nội và Yên Bái

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_011

14 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Lào Cai và Hải Phòng

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_012
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6 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1602/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất hóa 

chất, thuốc trừ sâu

15 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_013

16 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Long An, Kiên Giang và Tây Ninh

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_014

17 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_06_BKS_001

7 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1089/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất 

thải nguy hại do Tổng cục Môi 

trường và địa phương cấp phép

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_15_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_15_07_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại được kiểm tra, 

thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý, chất thải nguy hại được kiểm tra, 

thanh tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng 

Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_002

5 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại được kiểm tra, 

thanh tra năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_003

6 Phân loại danh sách các cơ sở được kiểm tra, thanh tra năm 2014 

thực hiện, tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_004

43 Sản phẩm năm 2015 - Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ Môi trường



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

7 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1089/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất 

thải nguy hại do Tổng cục Môi 

trường và địa phương cấp phép

7 Phân tích, đánh giá tình hình đăng ký, quản lý chất thải nguy hại 

đối với các cơ sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_005

8 Phân loại danh sách các cơ sở được kiểm tra, thanh tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn 

tỉnh/thành phố Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá tình hình đăng ký, quản lý chất thải nguy hại 

đối với các cơ sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh/ thành 

phố Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_007

10 Phân loại danh sách các cơ sở được kiểm tra, thanh tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn các tỉnh 

phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá tình hình đăng ký, quản lý chất thải nguy hại 

đối với các cơ sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh 

phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_009

12 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_07_BKS_001
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8 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

218/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện quan trắc 

môi trường quốc gia và địa phương

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_01_THS_001

3 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

Hòa Bình - Sơn La

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

Đăk Lăk, Đăk Nông

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

Long An – Tiền Giang

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

Vĩnh Long, Bến Tre

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

An Giang – Đồng Tháp

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_005

8 Báo cáo: "Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 

việc thực hiện quan trắc môi trường quốc gia và địa phương”

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_006

9 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

375/QĐ-TCMT Xây dựng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia năm 2014

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_02_THG_001

2 Dự thảo 12 TCVN trình bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra Chuyên đề (giấy) 15_07_02_CDG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_02_THS_001

4 TCVN- Môi trường không khí xung quanh - Xác định tổng 

hydrocarbon thơm đa vòng (khí và pha hạt) - Thu gom bằng bộ lọc 

hấp thụ với phép phân tích sắc ký khí/phân tích phối phổ

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_001

5 TCVN- Phát thải nguồn tỉnh - Xác định mẫu và vận tốc Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_002

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

(Năm 2015)
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9 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

375/QĐ-TCMT Xây dựng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia năm 2014

6 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Phương pháp phân tích khí khối 

lượng mol phân tử khí khô

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_003

7 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hàm ẩm của khí thải ống 

khói

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_004

8 TCVN - Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp 

đầu dò điện hóa;

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_005

9 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chất thải lưu huỳnh dioxit 

SO2

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_006

10 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - xác định nitơ oxit NOx Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_007

11 TCVN - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn bảo quản 

và xử lý mẫu

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_008

12 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chất thải Hydro sunphua, 

cacbon sunphua và cacbon đisunfua

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_009

13 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chất thải hợp chất hydro 

halogen và halogen trong nguồn tĩnh. Phương pháp động lực

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_010

14 TCVN - Xác định tổng Dioxin/furan trong lò đốt rác đô thị Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_011

15 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định các chất thải kim loại Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_012

10 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

693/QĐ-TCMT Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm 

giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy và thủy ngân

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_03_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất các giải pháp/phương án lựa chọn đối 

với kho lưu giữ, xử lý chất thải chứa thủy ngân

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất khung quản lý môi trường của Dự án Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu xu hướng, các lĩnh vực ưu tiên và 

yêu cầu của Chu kỳ GEF 6 nhằm đề xuất các bước thực hiện Dự án

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất cơ chế tổ chức xây dựng và thực hiện 

dự án

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các hoạt động có liên quan đã và 

đang được thực hiện tại Việt Nam và các hoạt động dự kiến triển 

khai của các nhiệm vụ, dự án khác và khả năng kết nối, lồng ghép 

đối với Dự án này

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_005
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10 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

693/QĐ-TCMT Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm 

giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy và thủy ngân

8 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất các hoạt động đầu tư, cung cấp trang 

thiết bị cho việc áp dụng BAT/BEP trong quản lý chất thải y tế 

nhằm giảm thiểu POP, PTS và thủy ngân phát thải ra môi trường

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất các hoạt động tăng cường năng lực 

cho việc áp dụng BAT/BEP trong quản lý chất thải y tế nhằm giảm 

thiểu POP, PTS

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất các hoạt động tăng cường hợp tác, 

phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đến quản lý chất thải y tế 

có chứa POP, PTS, thủy ngân và đề xuất mô hình hợp tác công – tư 

trong quản lý chất thải y tế

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Đề cương dự án “Hỗ trợ quản lý chất thải y tế 

nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy 

ngân”

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_009

12 Đề cương dự án “Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm giảm phát thải 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy ngân” của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường

Tư liệu khác (số) 15_07_03_BKS_001

13 Khung quản lý môi trường của dự án “Hỗ trợ quản lý chất thải y tế 

nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy 

ngân”

Tư liệu khác (số) 15_07_03_BKS_002

14 Tài liệu dịch Tư liệu khác (số) 15_07_03_BKS_003

11 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

701/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước 

và đất

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_04_THS_001

3 Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường nước và đất, tập trung vào 

các vấn đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_001

4 Đánh giá năng lực thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm nước và 

đất tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và đề xuất các giải pháp tăng cường 

hiệu quả triển khai các quy định về kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_002

5 Đánh giá năng lực thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm nước và 

đất tại các tỉnh Nam Trung Bộ và đề xuất các giải pháp tăng cường 

hiệu quả triển khai các quy định về kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_003
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11 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

701/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước 

và đất

6 Phân tích, đánh giá hiệu quả thực thi các quy định về kiểm soát ô 

nhiễm nước và đất làm cơ sở đề xuất danh mục các quy định pháp 

luật cần chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung cho giai đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_004

7 Đánh giá thực trạng môi trường trong những năm vừa qua nhằm 

xác định đặc tính diễn biến tình trạng ô nhiễm môi trường và dự 

báo những vấn đề ô nhiễm môi trường phải đối mặt

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường đặc thù theo 

vùng, miền, khu vực

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động, phát triển và tình hình 

thực thi các quy định về kiểm soát ô nhiễm của các ngành nghề, 

lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_007

10 Tổng hợp, đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và áp 

dụng hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát ô nhiễm đối với ngành nghề, 

lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_008

11 Phân tích quy trình sản xuất và đặc thù phát thải của loại hình nuôi 

trồng thủy sản nhằm phân loại các tác nhân gây ô nhiễm theo nguy 

cơ và mức độ ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_009

12 Đề xuất giải pháp kiểm soát, cơ chế giám sát các nguồn thải của 

loại hình nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thực tiễn

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_010

13 Xây dựng Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi 

trường đối với loại hình nuôi trồng thủy sản

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_011

14 Báo cáo tình hình hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường 

nước và đất năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_07_04_BKS_001

12 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

799/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành, cập nhật hệ thống 

cơ sở dữ liệu kiểm ô nhiễm và cảnh 

báo ô nhiễm môi trường"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_05_THS_001

3 Cơ sở dữ liệu kiểm soát ô nhiễm và cảnh báo ô nhiễm môi trường Cơ sở dữ liệu 15_07_05_CSS_001

13 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

543/QĐ-TCMT Kiểm tra về việc thực hiện quy định 

và cam kết sau khi được cấp giấy 

chứng nhận theo Thông tư số 

19/2010/TT-BTNMT

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_06_THG_001
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13 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

543/QĐ-TCMT Kiểm tra về việc thực hiện quy định 

và cam kết sau khi được cấp giấy 

chứng nhận theo Thông tư số 

19/2010/TT-BTNMT

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_06_THS_001

14 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

702/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, 

dịch vụ tại các làng nghề và các cụm 

công nghiệp làng nghề

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_07_THS_001

3 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp 

tăng cường hiệu quả công tác BVMT làng nghề trên địa bàn thành 

phố Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp 

tăng cường hiệu quả công tác BVMT làng nghề trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp 

tăng cường hiệu quả công tác BVMT làng nghề trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_003

6 Đánh giá việc thực hiện Kết luận kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường làng nghề năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

các tỉnh Bắc Giang,  Bắc Ninh và Nam Định

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_004

7 Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất trong làng nghề trên 

cơ sở thu thập, xử lý tổng hợp các văn bản pháp quy liên quan đến 

bảo vệ môi trường và thanh tra chuyên ngành môi trường

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_005

8 Xây dựng quy trình kiểm tra và phân tích, sàng lọc các thông tin, tài 

liệu tại cơ sở

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_006

9 Xây dựng các mẫu biên bản kiểm tra và lưu giữ hồ sơ môi trường 

đối với các cơ sở trong làng nghề

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_007

10 Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm tra công tác BVMT đối với 

các cơ sở trong làng nghề

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_008

11 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra làng nghề Tư liệu khác (số) 15_07_07_BKS_001

12 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_07_07_BKS_002
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15 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

374/QĐ-TCMT Xây dựng 4 Tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia năm 2014

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_08_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_08_THS_001

3 Giải trình việc thực hiện báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_001

4 Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật 

liệu chất dẻo trong môi trường nước – phương pháp đo nhu cầu 

Oxy trong máy đo hô hấp (hô hấp kế) kín

Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_002

5 Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật 

liệu chất dẻo trong môi trường nước – phương pháp phân tích 

lượng Cacbon Dioxit sinh ra

Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_003

6 Hướng dẫn cho tiếp xúc và thử nghiệm chất dẻo phân hủy trong 

môi trường kết hợp quá trình Oxy hóa và phân hủy sinh học

Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_004

7 Chất dẻo – Xác định Cadimi – Phương pháp phân hủy ướt Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_005

16 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

602/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất đối với các cơ sở sản xuất công 

nghiệp

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp"

Tổng hợp (giấy) 15_07_09_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp"

Tổng hợp (số) 15_07_09_THS_001

3 Đánh giá tình hình kiểm soát phát thải hóa chất và bảo vệ môi 

trường tại các cơ sở sản xuất thuốc BVTV

Chuyên đề (số) 15_07_09_CDS_001

4 Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý về môi trường của 

các cơ quan tại địa phương đối với hoạt động sản xuất thuốc BVTV

Chuyên đề (số) 15_07_09_CDS_002

5 Rà soát các quy định pháp lý và đề xuất về chính sách nâng cao 

hiệu quả công tác kiểm soát phát thải hóa chất đối với cơ sở sản 

xuất thuốc BVTV

Chuyên đề (số) 15_07_09_CDS_003

6 Báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong 

vận chuyển hàng nguy hiểm tại các cơ sở và công tác quản lý của 

các cơ quan quản lý tại địa phương

Chuyên đề (số) 15_07_09_CDS_004

7 Báo cáo Đánh giá việc thực hiện thực hiện công tác đảm bảo an 

toàn trong vận chuyển hàng nguy hiểm tại các cơ sở và công tác 

quản lý của các cơ quan tại địa phương

Tư liệu khác (số) 15_07_09_BKS_001
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16 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

602/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất đối với các cơ sở sản xuất công 

nghiệp

8 Báo cáo Đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và 

kiểm soát phát thải hóa chất tại một số cơ sở sản xuất, sang chiết 

thuốc BVTV và công tác quản lý của các cơ quan tại địa phương

Tư liệu khác (số) 15_07_09_BKS_002

17 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

376/QĐ-TCMT Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia năm 2014

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_10_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_10_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Năng lực các phòng thí nghiệm tại Hà Nội Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường đối 

với các thông số trong 6 quy chuẩn

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Phương pháp phân tích trong phòng thí 

nghiệm, giới hạn phát hiện đối với các thông số quy định trong 6 

quy chuẩn

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm 

lượng kim loại nặng trong đất sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ngầm sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước biển ven bờ sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp giấy và bột giấy sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp dệt may sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_009

18 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

601/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ước Stockholm về các chất hữu cơ 

khó phân hủy

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_11_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_11_THS_001

3 Đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch quốc gia Thực hiện công 

ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy giai đoạn 

2006-2014

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_001

4 Đánh giá xu hướng kiểm soát các chất POP và hóa chất độc hại tại 

một số quốc gia trong khu vực và khả năng áp dụng trong điều kiện 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_002
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18 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

601/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ước Stockholm về các chất hữu cơ 

khó phân hủy

5 Đánh giá thực trạng công tác quản lý các chất POP tại các Bộ, 

ngành liên quan

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_003

6 Báo cáo hiện trạng công tác điều phối và triển khai thực hiện Công 

ước Stockholm tại Tổng cục Môi trường

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_004

7 Đánh giá công tác quản lý và các hoạt động kiểm soát POP tại Ninh 

Bình

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_005

8 Đánh giá công tác quản lý và các hoạt động kiểm soát POP tại 

Thừa Thiên Huế

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_006

9 Báo cáo tình hình tiếp nhận thông tin và xây dựng báo cáo định kỳ 

hàng năm và đột xuất triển khai thực hiện công ước Stockholm tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_007

10 Xây dựng báo cáo đánh giá hoạt động điều phối và triển khai thực 

thi Công ước Stockholm tại Việt Nam giai đoạn 2004-2014

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_008

11 Dự thảo đề xuất thành lập Văn phòng thực hiện Công ước 

Stockholm về các chất POP tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_009

19 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

501/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ 

môi trường; đánh giá mức độ ô 

nhiễm môi trường của các cơ sở sản 

xuất xi măng tại các địa phương và 

đề xuất các giải pháp khắc phục

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_12_THG_001

2 Báo cáo đánh giá công tác bảo vệ môi trường, mức độ ô nhiễm môi 

trường và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác BVMT đối với 

ngành công nghiệp xi măng

Tư liệu khác 

(giấy)

15_07_12_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_12_THS_001

4 Báo cáo đánh giá công tác bảo vệ môi trường, mức độ ô nhiễm môi 

trường và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác BVMT đối với 

ngành công nghiệp xi măng

Tư liệu khác (số) 15_07_12_BKS_001

5 Báo cáo đánh giá về hiện trạng sản xuất và kiểm soát ô nhiễm 

không khí trong hoạt động sản xuất xi măng

Chuyên đề (số) 15_07_12_CDS_001

6 Báo cáo đánh giá về hiện trạng ô nhiễm không khí và công tác quản 

lý trong KSON không khí ngành công nghiệp sản xuất xi măng

Chuyên đề (số) 15_07_12_CDS_002

7 Báo cáo đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không 

khí từ hoạt động sản xuất xi măng của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_12_CDS_003
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20 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1147/QĐ-TCMT Quản lý an toàn POP và hóa chất 

độc hại tại Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_13_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_13_THS_001

3 Xác định nội dung về đánh giá rủi ro và quản lý an toàn phù hợp 

tới đặc tính của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)

Chuyên đề (số) 15_07_13_CDS_001

4 Xác định nội dung về đánh giá rủi ro và quản lý an toàn đối với hóa 

chất độc hại  (PTS) và thủy ngân.

Chuyên đề (số) 15_07_13_CDS_002

5 Xây dựng đề cương báo cáo Chuyên đề (số) 15_07_13_CDS_003

21 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

687/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp"

Tổng hợp (giấy) 15_07_14_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp"

Tổng hợp (số) 15_07_14_THS_001

3 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động và chất lượng môi trường 

các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_001

4 Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành và phân công, phối 

hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý môi trường KKT, 

KCN, CCN

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_002

5 Đánh giá tiến độ đầu tư, xây dựng và việc vận hành hệ thống xử lý 

nước thải tập trung tại các KCN, CCN đang hoạt động, đặc biệt ở 

các địa phương có điều kiện khó khăn và đề xuất giải pháp cải thiện 

hiệu quả xây dựng, vận hành hành hệ thống xử lý nước thải tập 

trung

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_003

6 Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật bảo vệ môi trường 

tại các KKT, KCN, CCN; xác định những vướng mắc, bất cập 

trong quản lý và bảo vệ môi trường KKT, KCN, CCN

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_004

7 Đánh giá việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi 

trường và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý và bảo vệ 

môi trường KKT, KCN, CCN

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_005

8 Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT và 

Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT và định hướng sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh thực hiện Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2014

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_006

9 Phụ lục báo cáo kết quả kiểm tra công tác BVMT tại KKT, KCN, 

CCN

Tư liệu khác (số) 15_07_14_BKS_001
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22 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

502/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện quy định và 

cam kết sau khi được cấp giấy 

chứng nhận theo Thông tư số 

07/2012/TT-BTNMT

1 Báo cáo kết quả kiểm tra nhiệm vụ: "Kiểm tra việc thực hiện quy 

định và cam kết sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư 

số 07/2012/TT-BTNMT"

Tổng hợp (giấy) 15_07_15_THG_001

2 Báo cáo kết quả kiểm tra nhiệm vụ: "Kiểm tra việc thực hiện quy 

định và cam kết sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư 

số 07/2012/TT-BTNMT"

Tổng hợp (số) 15_07_15_THS_001

23 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

753/QĐ-TCMT Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc 

áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và đề xuất sửa đổi các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành 

năm 2008

1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tổng hợp (giấy) 15_07_16_THG_001

2 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tổng hợp (số) 15_07_16_THS_001

3 Nghiên cứu, phân tích hiện trạng và xu hướng phát triển ngành 

công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_001

4 Nghiên cứu, phân tích hiện trạng và xu hướng phát triển ngành 

công nghiệp chế biến thủy sản

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_002

5 Nghiên cứu, phân tích hiện trạng và xu hướng phát triển ngành 

công nghiệp giấy và bột giấy

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_003

6 Nghiên cứu, phân tích hiện trạng và xu hướng phát triển ngành 

công nghiệp dệt may

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_004

7 Nghiên cứu, phân tích và cập nhật kinh nghiệm của quốc tế quy 

định đối với chất lượng đất

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_005

8 Nghiên cứu,phân tích và cập nhật kinh nghiệm của quốc tế quy 

định đối với chất lượng nước

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_006

9 Nghiên cứu, phân tích và cập nhật kinh nghiệm của quốc tế quy 

định đối với nước thải một số ngành công nghiệp đặc thù

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_007

10 Nghiên cứu, tổng quan, phân tích các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành về môi trường của Việt Nam quy định đối với chất lượng 

đất, nước và nước thải

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_008

11 Nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong việc áp dụng 

và thực thi các QCVN ban hành năm 2008 trong thực tế qua việc 

phân tích kết quả của các báo cáo thanh, kiểm tra và khảo sát thực 

tế tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần 

Thơ, Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_009
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23 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

753/QĐ-TCMT Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc 

áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và đề xuất sửa đổi các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành 

năm 2008

12 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 01:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su 

thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_010

13 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 03:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng 

trong đất

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_011

14 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 08:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_012

15 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 09:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_013

16 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 10:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ve bờ

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_014

17 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 11:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_015

18 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 12:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_016

19 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 13:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_017

20 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_018

21 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 15:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong 

đất

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_019
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23 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

753/QĐ-TCMT Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc 

áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và đề xuất sửa đổi các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành 

năm 2008

22 Báo cáo giải trình các nội dung điều chỉnh, sửa đổi trong các 

QCVN về môi trường ban hành năm 2008

Tư liệu khác (số) 15_07_16_BKS_001

24 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

688/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm và công tác bảo 

vệ môi trường trong hoạt động nhập 

khẩu và sử dụng phế liệu

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_17_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_17_THS_001

3 Tổng hợp, đánh giá tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu năm 

2014 (số lượng, chủng loại phế liệu nhập khẩu)

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_001

4 Thu thập thông tin, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu và sử 

dụng phế liệu

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_002

5 Thu thập thông tin, đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường 

của các doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng phế liệu (Công tác 

BVMT tại các doanh nghiệp lớn, thường xuyên tham gia hoạt động 

nhập khẩu phế liệu; Tình trạng tồn lưu các container tại các cảng 

biển, hiện trạng tạm nhập, tái xuất phế liệu)

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_003

6 Rà soát, tổng hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu; đánh 

giá vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_004

7 Báo cáo phân tích, đánh giá các sự vụ xảy ra trong quá trình thực 

hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập 

khẩu phế liệu; Đề xuất hoàn thiện chính sách, quy định về bảo vệ 

môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_005

8 Xây dựng một số nội dung về quản lý phế liệu  phục vụ xây dựng 

các quy định hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_006

25 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1849/QĐ-TCMT Thực hiện Kế hoạch quan trắc các 

chất hữu cơ khó phân hủy tại khu 

vực Đông Nam Á

1 Thu thập, tổng hợp thông tin về năng lực phân tích các chất POP tại 

các đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_18_CDS_001

2 Thu thập và đánh giá các thông tin liên quan đến quản lý, kiểm soát 

các chất POP tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_18_CDS_002

3 Xây dựng đề cương chi tiết dự án Chuyên đề (số) 15_07_18_CDS_003
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25 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1849/QĐ-TCMT Thực hiện Kế hoạch quan trắc các 

chất hữu cơ khó phân hủy tại khu 

vực Đông Nam Á

4 Xây dựng cơ chế quản lý dự án khu vực và cơ chế trao đổi, chia sẻ 

thông tin thực hiện dự án

Chuyên đề (số) 15_07_18_CDS_004

5 Dịch tài liệu từ tiếng anh sang tiếng việt Tư liệu khác (số) 15_07_18_BKS_001

6 Dịch đề cương dự án từ tiếng việt sang tiếng anh Tư liệu khác (số) 15_07_18_BKS_002
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26 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trường

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

tiễn xác định hành lang xanh lưu 

vực sông nhằm phục vụ công tác 

bảo vệ môi trường lưu vực sông

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn xác định hành lang xanh lưu vực sông nhằm 

phục vụ công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông"

Tổng hợp (giấy) 15_08_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn xác định hành lang xanh lưu vực sông nhằm 

phục vụ công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông"

Tổng hợp (số) 15_08_01_THS_001

3 Nghiên cứu, phân tích, vai trò của hành lang xanh, hành lang xanh 

của dòng sông trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ 

môi trường lưu vực sông nói riêng

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_001

4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về cách tiếp 

cận; xác định hành lang xanh của dòng sông: Khái niệm, mục đính, 

biện pháp, kết quả, cách quản lý

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_002

5 Nghiên cứu khả năng áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc xác 

định hành lang xanh của dòng sông, đặc biệt đoạn sông chảy qua 

đô thị tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_003

6 Nghiên cứu tổng quan về lưu vực sông Việt Nam: Phân loại, đặc 

trưng hình thái, thủy văn thủy lực, hình thái xã hội, vấn đề môi 

trường đặc thù,..., tập trung đoạn sông chảy qua đô thị Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_004

7 Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá thực trạng sử dụng có liên quan tới 

hành lang sông của Việt Nam đoạn chảy qua đô thị

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_005

8 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá phân biệt hành lang xanh của dòng 

sông với các hành lang bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ nguồn 

nước

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_006

9 Nghiên cứu sự cần thiết thiết lập hành lang xanh của dòng sông 

đoạn chảy qua đô thị trong điều kiện Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_007

10 Nghiên cứu, đề xuất thiết lập hành lang xanh của dòng sông đoạn 

chảy qua đô thị nhằm quản lý và bảo vệ môi trường lưu vực sông 

tại Việt Nam: Khái niệm, mục đích, biện pháp, hiệu quả, cách quản 

lý

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_008

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA CỤC QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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26 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trường

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

tiễn xác định hành lang xanh lưu 

vực sông nhằm phục vụ công tác 

bảo vệ môi trường lưu vực sông

11 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá: Điều kiện tự nhiên, đặc trưng hình 

thái, thủy văn thủy lực, hình thái xã hội hai bên bờ sông Hồng đoạn 

chảy qua Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_009

12 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề môi trường đặc thù, quy 

hoạch hai bên bờ sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_010

13 Nghiên cứu, phân tích, xác định mục đích thiết lập hành lang xanh 

của sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_011

14 Nghiên cứu, đề xuất thiết lập hành lang xanh của sông Hồng đoạn 

chảy qua Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_012

15 Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất thiết lập hành lang 

xanh cho đoạn sông chảy qua đô thị. Áp dụng thí điểm cho sông 

Hồng đoạn chảy qua Hà Nội

Tư liệu khác (số) 15_08_01_BKS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

27 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

293/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án mở rộng khai thác 

lộ thiên Mỏ than Núi Béo Công ty 

cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Mở rộng mỏ than 

Núi Béo - Công ty Cổ phần than Núi Béo

Tổng hợp (giấy) 15_09_01_THG_001

2 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án mở rộng khai thác lộ 

thiên mỏ than Núi Béo

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_01_BKG_001

3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Mở rộng mỏ than 

Núi Béo - Công ty Cổ phần than Núi Béo

Tổng hợp (số) 15_09_01_THS_001

4 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án mở rộng khai thác lộ 

thiên mỏ than Núi Béo

Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_001

5 Chương I: Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_002

6 Chương II: Điều kiện Môi trường tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã 

hội khu vực thực hiện dự án

Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_003

7 Chương III: Đánh giá tác động Môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_004

8 Chương IV: Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và 

phòng ngừa, ứng phó Môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_005

9 Chương V: Chương trình quản lý và giám sát Môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_006

10 Chương VI: Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_007

11 Chương I: Khái quát chung về Dự án Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_008

12 Chương II: Đặc điểm công tác khai thác khoáng sản Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_009

13 Chương III: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_010

14 Chương IV: Tổ chức quản lý giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_011

15 Chương V: Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_012

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA CỤC THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

27 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

293/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án mở rộng khai thác 

lộ thiên Mỏ than Núi Béo Công ty 

cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

16 Chương VI: Cam kết thực hiện, kiến nghị, kết luận Tư liệu khác (số) 15_09_01_BKS_013

28 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2319/QĐ-

BTNMT

Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên 

khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần 

than Hà Lầm – VINACOMIN

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Cải tạo, mở 

rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần Than Hà 

Lầm - VINACOMIN"

Tổng hợp (giấy) 15_09_02_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án: "Cải tạo, mở rộng 

khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - 

VINACOMIN"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_02_BKG_001

3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Cải tạo, mở 

rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần Than Hà 

Lầm - VINACOMIN"

Tổng hợp (số) 15_09_02_THS_001

4 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án: "Cải tạo, mở rộng 

khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - 

VINACOMIN"

Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_001

5 Chương 1: Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_002

6 Chương 2: Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu 

vực thực hiện dự án

Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_003

7 Chương 3: Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_004

8 Chương 4: Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_005

9 Chương 5: Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_006

10 Chương 6: Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_007

11 Chương 1: Khái quát chung về dự án Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_008

12 Chương 2: Đặc điểm công tác khai thác khoáng sản Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_009

13 Chương 3: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_010
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28 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2319/QĐ-

BTNMT

Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên 

khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần 

than Hà Lầm – VINACOMIN

14 Chương 4: Tổ chức quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_011

15 Chương 5: Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_012

16 Chương 6: Cam kết thực hiện và kết luận Tư liệu khác (số) 15_09_02_BKS_013

29 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

579/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án "Đầu tư tăng 

độ sâu khai thác xuống cote - 80m 

mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai 

thác: 700.000 m3 đá nguyên 

khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư tăng độ sâu khai thác xuống cote 

- 80m mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai thác 700.000 m3 đá 

nguyên khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Tổng hợp (giấy) 15_09_03_THG_001

2 Dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án "Tăng độ sâu khai thác 

xuống cote - 80m mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai thác 700.000 

m3 đá nguyên khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_03_BKG_001

3 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư tăng độ sâu khai thác xuống cote 

- 80m mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai thác 700.000 m3 đá 

nguyên khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Tổng hợp (số) 15_09_03_THS_001

4 Dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án "Tăng độ sâu khai thác 

xuống cote - 80m mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai thác 700.000 

m3 đá nguyên khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_001

5 Chương 1: Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_002

6 Chương 2: Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu 

vực thực hiện dự án

Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_003

7 Chương 3: Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_004

8 Chượng 4: Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và úng 

phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_005
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29 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

579/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án "Đầu tư tăng 

độ sâu khai thác xuống cote - 80m 

mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai 

thác: 700.000 m3 đá nguyên 

khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

9 Chương 5: Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_006

10 Chương 6: Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_007

11 Chương 1: Khái quát chung về dự án Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_008

12 Chương 2: Đặc điểm công tác khai thác khoáng sản Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_009

13 Chương 3: Phương án cải tạo phục hồi môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_010

14 Chương 4: Tổ chức quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_011

15 Chương 5: Dự toán chi phí cải tạo và phục hồi môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_012

16 Chương 6: Cam kết thực hiện và kết luận Tư liệu khác (số) 15_09_03_BKS_013

30 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

375/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá 

ốp lát Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện 

Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

1 Báo cáo ĐMT của dự án "Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá ốp lát 

Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận" công suất khai thác 20.00 

m3/năm (đá ốp lát nguyên khối), 838.540 m3/năm (vật liệu)

Tổng hợp (giấy) 15_09_04_THG_001

2 Dự án cải tạo, phục hồi Môi trường dự án "Đầu tư khai thác và chế 

biến mỏ đá ốp lát Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã 

Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận" công suất khai 

thác 20.00 m3/năm (đá ốp lát nguyên khối), 838.540 m3/năm (vật 

liệu)

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_04_BKG_001

3 Báo cáo ĐMT của dự án "Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá ốp lát 

Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận" công suất khai thác 20.00 

m3/năm (đá ốp lát nguyên khối), 838.540 m3/năm (vật liệu)

Tổng hợp (số) 15_09_04_THS_001
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30 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

375/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá 

ốp lát Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện 

Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

4 Dự án cải tạo, phục hồi Môi trường dự án "Đầu tư khai thác và chế 

biến mỏ đá ốp lát Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã 

Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận" công suất khai 

thác 20.00 m3/năm (đá ốp lát nguyên khối), 838.540 m3/năm (vật 

liệu)

Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_001

5 Chương 1: Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_002

6 Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_003

7 Chương 3: Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_004

8 Chương 4: Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_005

9 Chương 5: Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_006

10 Chương 6: Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_007

11 Chương 1: Khái quát chung về dự án (DA) Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_008

12 Chương 2: Đặc điểm công tác khai thác khoáng sản (DA) Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_009

13 Chương 3: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (DA) Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_010

14 Chương 4: Tổ chức quản lý và giám sát môi trường (DA) Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_011

15 Chương 5: Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường (DA) Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_012

16 Chương 6: Cam kết thực hiện và kết luận (DA) Tư liệu khác (số) 15_09_04_BKS_013

31 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

48/QĐ-BTNMT Hệ thống xử lý nước thải mỏ than 

Na Dương

1 Báo cáo đánh giá tác động Môi trường của dự án "Hệ thống xử lý 

nước thải mỏ than Na Dương"

Tổng hợp (giấy) 15_09_05_THG_001

2 Báo cáo đánh giá tác động Môi trường của dự án "Hệ thống xử lý 

nước thải mỏ than Na Dương"

Tổng hợp (số) 15_09_05_THS_001
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31 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

48/QĐ-BTNMT Hệ thống xử lý nước thải mỏ than 

Na Dương

3 Chương 1: Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_05_BKS_001

4 Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội Tư liệu khác (số) 15_09_05_BKS_002

5 Chương 3: Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_05_BKS_003

6 Chương 4: Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_05_BKS_004

7 Chương 5: Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_05_BKS_005

8 Chương 6: Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_05_BKS_006

32 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1193/QĐ-

BTNMT

Nhà máy sản xuất bánh kẹo và nước 

giải khát URC Việt Nam, công suất: 

nước giải khát 400 triệu lít/năm; 

bánh kẹo các loại 37.800 tấn/năm 

tại số 26, đường 6, KCN VSIP, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết dự án "Nhà máy sản xuất bánh kẹo 

và nước giải khát URC Việt Nam, công suất: nước giải khát 400 

triệu lít/năm; bánh kẹo các loại 37.800 tấn/năm tại số 26, đường 6, 

KCN VSIP, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (giấy) 15_09_06_THG_001

2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết dự án "Nhà máy sản xuất bánh kẹo 

và nước giải khát URC Việt Nam, công suất: nước giải khát 400 

triệu lít/năm; bánh kẹo các loại 37.800 tấn/năm tại số 26, đường 6, 

KCN VSIP, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 15_09_06_THS_001

3 Chương I: Mô tả về hoạt động sản xuất của nhà máy URC Việt Nam Tư liệu khác (số) 15_09_06_BKS_001

4 Chương II: Các nguồn chất thải, các vấn đề liên quan đến chất thải 

của cơ sở và các biện pháp quản lý/xử lý

Tư liệu khác (số) 15_09_06_BKS_002

5 Chương III: Kế hoạch quản lý Môi trường hàng năm Tư liệu khác (số) 15_09_06_BKS_003

6 Chương IV: Tham vấn ý kiến Tư liệu khác (số) 15_09_06_BKS_004
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33 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

84/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình Trạm 

xử lý nước thải mỏ Núi Béo – Công 

ty TNHH MTV Môi trường 

VINACOMIN

1 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Đầu tư xây dựng công trình Trạm 

xử lý nước thải mỏ Núi Béo – Công ty TNHH MTV Môi trường 

VINACOMIN"

Tổng hợp (giấy) 15_09_07_THG_001

2 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Đầu tư xây dựng công trình Trạm 

xử lý nước thải mỏ Núi Béo – Công ty TNHH MTV Môi trường 

VINACOMIN"

Tổng hợp (số) 15_09_07_THS_001

3 Chương I: Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_07_BKS_001

4 Chương II: Điều kiên tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện 

dự án

Tư liệu khác (số) 15_09_07_BKS_002

5 Chương III: Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_07_BKS_003

6 Chương IV: Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu và 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_07_BKS_004

7 Chương V: Trương trình quản lý giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_07_BKS_005

8 Chương VI: Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_07_BKS_006

34 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1421/QĐ-

BTNMT

Đầu tư khai thác và tuyển quặng 

đồng khu vực Khe Cam, xã An 

Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 

Bái

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư khai thác và tuyển quặng đồng 

khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp (giấy) 15_09_08_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư khai thác và 

tuyển quặng đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_08_BKG_001

3 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường vad Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

khai thác và tuyển quặng đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, 

huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái"

Quyết định (giấy) 15_09_08_QDG_001

4 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư khai thác và tuyển quặng đồng 

khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp (số) 15_09_08_THS_001
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34 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1421/QĐ-

BTNMT

Đầu tư khai thác và tuyển quặng 

đồng khu vực Khe Cam, xã An 

Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 

Bái

5 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư khai thác và 

tuyển quặng đồng khu vực Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái"

Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_001

6 Chương I: Mô tả tóm tắt Dự án Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_002

7 Chuong II: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_003

8 Chương III: Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_004

9 Chương IV: Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_005

10 Chương V: Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_006

11 Chương VI: Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_007

12 Chương I: Khái quát chung về Dự án Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_008

13 Chương II: Đặc điểm công tác khai thác khoáng sản Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_009

14 Chương III: Phương pháp cải tạo, phục hồi môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_010

15 Chương IV: Tổ chức quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_011

16 Chương V: Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_012

17 Chương VI: Cam kết thực hiện và kết luận Tư liệu khác (số) 15_09_08_BKS_013

35 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

859/QĐ-BTNMT Đề án BVMT chi tiết các đường dây 

500 kV – Công ty Truyền tải điện 1

1 Đề án BVMT chi tiết các đường dây 500 kV – Công ty Truyền tải 

điện 1

Tổng hợp (giấy) 15_09_09_THG_001

2 Quyết định về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

"Đề án BVMT chi tiết các đường dây 500 kV – Công ty Truyền tải 

điện 1"

Quyết định (giấy) 15_09_09_QDG_001
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35 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

859/QĐ-BTNMT Đề án BVMT chi tiết các đường dây 

500 kV – Công ty Truyền tải điện 1

3 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Đề án BVMT chi tiết các 

đường dây 500 kV – Công ty Truyền tải điện 1"

Tổng hợp (số) 15_09_09_THS_001

4 Chương I: Mô tả tóm tắt công trình và tình hình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường của công trình

Tư liệu khác (số) 15_09_09_BKS_001

5 Chương II: Mô tả các nguồn chất thải, các vấn đề môi trường 

không liên quan đến chất thải của công trình vào biện pháp 

quản/xử lý

Tư liệu khác (số) 15_09_09_BKS_002

6 Chương III: Kế hoạch quản lý môi trường hàng năm Tư liệu khác (số) 15_09_09_BKS_003

7 Chương IV: Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_09_BKS_004

36 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

335/QĐ-BTNMT Đầu tư mở rộng và nâng công suất 

khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ 

lô 13 núi Thị Vải công suất khai 

thác 1.000.000 m3 vật liệu nguyên 

khối/năm (Công suất 1.610.253 m3 

vật liệu nguyên khai/năm)

1 Đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác – chế biến đá xây 

dựng mỏ lô 13 núi Thị Vải công suất khai thác 1.000.000 m3 vật 

liệu nguyên khối/năm (Công suất 1.610.253 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm) trại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu

Tổng hợp (giấy) 15_09_10_THG_001

2 Dự án cải tạo, phục hồi MT dự án "Đầu tư mở rộng và nâng công 

suất khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ lô 13 núi Thị Vải công 

suất khai thác 1.000.000 m3 vật liệu nguyên khối/năm (Công suất 

1.610.253 m3 vật liệu nguyên khai/năm) trại thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_10_BKG_001

37 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1066/QĐ-

BTNMT

Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đồng Tả Phời tại xã Tả 

Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai

1 Đề án cải tạo, phục hồi MT của dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đồng Tả Phời tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_11_BKG_001

2 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đồng Tả Phời tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai"

Tổng hợp (giấy) 15_09_11_THG_001
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38 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

96/QĐ-BTNMT Khai thác lộ thiên Khe Hùm, Bù Lù 

– mỏ Tân Lập

1 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Khai thác lộ thiên Khe Hùm, Bù Lù 

– mỏ Tân Lập"

Tổng hợp (giấy) 15_09_12_THG_001

2 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Khai thác lộ thiên 

Khe Hùm, Bù Lù – mỏ Tân Lập"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_12_BKG_001

39 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

140/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san 

lấp tại khu vực phía Nam đảo Đình 

Vũ, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp 

tại khu vực phía Nam đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_13_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường dự án "Đầu tư khai thác cát làm 

vật liệu san lấp tại khu vực phía Nam đảo Đình Vũ, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_13_BKG_001

40 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

141/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san 

lấp tại khu vực phía Tây cửa Lạch 

Huyện, huyện Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp 

tại khu vực phía Tây cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_14_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường dự án "Đầu tư khai thác cát làm 

vật liệu san lấp tại khu vực phía Tây cửa Lạch Huyện, huyện Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_14_BKG_001

41 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2062/QĐ-

BTNMT

Treo dây mạch 2 đường dây 110 kV 

Sơn La – Thuận Châu – Tuần Giáo

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Treo dây mạch 2 

đường dây 110 kV Sơn La – Thuận Châu – Tuần Giáo"

Tổng hợp (giấy) 15_09_15_THG_001

42 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1850/QĐ-

BTNMT

Nâng công suất nhà máy sản xuất 

nước giải khát không cồn và bánh 

snack URC Hà Nội” tại Khu công 

nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – Hà 

Nội

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Nâng công suất nhà máy sản xuất nước 

giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội” tại Khu công 

nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – Hà Nội"

Tổng hợp (giấy) 15_09_16_THG_001
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43 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

55/QĐ-BTNMT Đầu tư, mở rộng nâng công suất mỏ 

đá hoa đá trắng Châu Cường, xã 

Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư, mở rộng nâng công suất mỏ đá 

hoa đá trắng Châu Cường, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An"

Tổng hợp (giấy) 15_09_17_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường dự án "Đầu tư, mở rộng nâng 

công suất mỏ đá hoa đá trắng Châu Cường, xã Châu Cường, huyện 

Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_17_BKG_001

44 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1679/QĐ-

BTNMT

Khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa 

(cải tạo, mở rộng).

1 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa 

(cải tạo, mở rộng)."

Tổng hợp (giấy) 15_09_18_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường dự án "Khai thác lộ thiên mỏ 

Khánh Hòa (cải tạo, mở rộng)."

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_18_BKG_001

45 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

711/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình mỏ 

Nikel Bản Phúc (điều chỉnh năm 

2014).

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng công trình mỏ Nikel 

Bản Phúc (điều chỉnh năm 2014)."

Tổng hợp (giấy) 15_09_19_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường dự án "Đầu tư xây dựng công 

trình mỏ Nikel Bản Phúc (điều chỉnh năm 2014)."

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_19_BKG_001

46 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

33/QĐ-BTNMT Kéo dây mạch 2 đường dây 220 kV 

Mỹ Tho -  Bến Tre

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Kéo dây mạch 2 đường dây 220 kV Mỹ 

Tho -  Bến Tre"

Tổng hợp (giấy) 15_09_20_THG_001

47 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

400/QĐ-BTNMT Đề án BVMT của Nhà máy tuyển 

tinh Ilmenite – Zircon (công suất 

100.000 tấn/năm) tại xã Hòa Thắng, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

của Công ty TNHH MTV GPM 

Bình Thuận

1 Đề án BVMT của Nhà máy tuyển tinh Ilmenite – Zircon (công suất 

100.000 tấn/năm) tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận của Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận

Tổng hợp (giấy) 15_09_21_THG_001

70 Sản phẩm năm 2015 - Cục Thẩm định và Đánh giá tác động Môi trường



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

48 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

920/QĐ-BTNMT Đường dây 220 kV Thủy điện Đồng 

Nai 5 – Đăk Nông và mở rộng ngăn 

lộ 220 kV tại Trạm biến áp 500 kV 

Đăk Nông

1 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Đường dây 220 kV Thủy điện Đồng 

Nai 5 – Đăk Nông và mở rộng ngăn lộ 220 kV tại Trạm biến áp 500 

kV Đăk Nông"

Tổng hợp (giấy) 15_09_22_THG_001

49 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2063/QĐ-

BTNMT

Đường dây 220 kV Quảng Ngãi – 

Quy Nhơn (Phước An)

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đường dây 220 

kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_23_THG_001

50 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

954/QĐ-BTNMT Đường dây 220 kV Phan Thiết – 

Phú Mỹ 2 và mở rộng các ngăn lộ 

220 kV

1 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Đường dây 220 kV Phan Thiết – 

Phú Mỹ 2 và mở rộng các ngăn lộ 220 kV"

Tổng hợp (giấy) 15_09_24_THG_001

51 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1360/QĐ-

BTNMT

Xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp 

2, công suất 300.000 m3/ngày tại xã 

Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh

1 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp 

2, công suất 300.000 m3/ngày tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh "

Tổng hợp (giấy) 15_09_25_THG_001

52 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2271/QĐ-

BTNMT

Đường dây 500 kV Mỹ Tho – Đức 

Hòa

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đường dây 500 

kV Mỹ Tho – Đức Hòa"

Tổng hợp (giấy) 15_09_26_THG_001

53 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1074/QĐ-

BTNMT

Đường dây 220 kV Vũng Áng – Ba 

Đồn – Đồng Hới

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đường dây 220 

kV Vũng Áng – Ba Đồn – Đồng Hới"

Tổng hợp (giấy) 15_09_27_THG_001

54 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1827/QĐ-

BTNMT

Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ 

Suối Lại (giai đoạn 1)

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Khai thác hầm lò 

phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn 1)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_28_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của dự án "Khai thác hầm lò 

phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn 1)"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_28_BKG_001
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55 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

150/QĐ-BTNMT Đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá xây 

dựng Soklu 5, xã Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá 

xây dựng Soklu 5, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai"

Tổng hợp (giấy) 15_09_29_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư khai thác mở 

rộng mỏ đá xây dựng Soklu 5, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_29_BKG_001

56 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1343/QĐ/BTNM

T

Đường dây 220 kV Nam Định – 

Ninh Bình

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đường dây 220 

kV Nam Định – Ninh Bình"

Tổng hợp (giấy) 15_09_30_THG_001

57 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

106/QĐ-BTNMT Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đá vôi, đá sét Chà Và tại xã 

Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh

1 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đá vôi, đá sét Chà Và tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh"

Tổng hợp (giấy) 15_09_31_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường dự án "Đầu tư xây dựng công 

trình khai thác mỏ đá vôi, đá sét Chà Và tại xã Tân Hòa, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_31_BKG_001

58 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1764/QĐ-

BTNMT

Báo cáo Đánh giá tác động môi 

trường Dự án "Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp Mỹ Phước II" tại xã Mỹ 

Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_32_THG_001

59 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1601/QĐ-

BTNMT

Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt  Nà 

Rụa. Công ty cổ phần Gang thép 

Cao Bằng. Tổng công ty khoáng sản  

 - TKV đạt công suất 350.000 

Tấn/năm

1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án "Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà 

Rụa. Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng. Tổng công ty khoáng 

sản - TKV đạt công suất 350.000 tấn/năm"

Tổng hợp (giấy) 15_09_33_THG_001
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60 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2329/QĐ-

BTNMT

Đầu tư xây dựng khu bảo tồn thuộc 

khu vực IV khu du lịch - Văn hóa 

Sóc Sơn (Xã Phù Linh, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội)

1 BCĐGTĐMT dự án đầu tư xây dựng khu bảo tồn thuộc khu vực IV 

khu du lịch - Văn hóa Sóc Sơn (Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà 

Nội)

Tổng hợp (giấy) 15_09_34_THG_001

61 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2405/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT dự án "Khu du lịch 

sinh thái Động Thiên Đường. Địa 

điểm: Xã Sơn Trạch, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Khu du lịch sinh thái Động Thiên 

Đường. Địa điểm: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình"

Tổng hợp (giấy) 15_09_35_THG_001

62 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1322/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng 

công suất khai thác - chế biến đá 

xây dựng mỏ đá Thường Tân IV mở 

rộng, xã Thường Tân, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương" (Công suất 

1.200.000 m3 nguyên khối/năm)

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác - chế biến đá 

xây dựng mỏ đá Thường Tân IV mở rộng, xã Thường Tân, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương" (Công suất 1.200.000 m3 nguyên 

khối/năm)

Tổng hợp (giấy) 15_09_36_THG_001

63 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

993/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng làng thanh niên lập nghiệp 

biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng làng thanh niên lập nghiệp 

biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông"

Tổng hợp (giấy) 15_09_37_THG_001

64 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

957/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư mở 

rộng nâng cao công suất khai thác 

chế biến mỏ đá xây dựng Tân Mỹ B"

1 Báo cáo tổng hợp ĐTM dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công suất 

khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Tân Mỹ B, công suất 700.000 

m3 đá nguyên khối/năm".

Tổng hợp (giấy) 15_09_38_THG_001

65 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1304/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Khai thác - 

chế biến nâng công suất đá xây 

dựng mỏ lô 0 núi Ông Hựu, công 

suất 1.000.000 m3 đá nguyên 

khối/năm tại xã Châu Pha, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

1 Báo cáo tổng hợp ĐTM dự án "Khai thác - chế biến nâng công suất 

đá xây dựng mỏ lô 0 núi Ông Hựu, công suất 1.000.000 m3 đá 

nguyên khối/năm tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu"

Tổng hợp (giấy) 15_09_39_THG_001

66 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

2300/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Khu nghỉ 

dưỡng và biệt thự sinh thái Hòn Rớ - 

 Nha Trang"

1 Báo cáo tổng hợp ĐTM dự án "Khu nghỉ dưỡng và biệt thự sinh 

thái Hòn Rớ - Nha Trang"

Tổng hợp (giấy) 15_09_40_THG_001
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67 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

28/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Khai thác cát 

tại bãi biển tại cửa Trà lý (khu vực 

ngoài Cồn Mờ) phục vụ san nền nhà 

máy nhiệt điện - Trung tâm điện lực 

Thái Bình"

1 Báo cáo tổng hợp ĐTM dự án "Khai thác cát tại bãi biển tại cửa Trà 

lý (khu vực ngoài Cồn Mờ) phục vụ san nền nhà máy nhiệt điện - 

Trung tâm điện lực Thái Bình"

Tổng hợp (giấy) 15_09_41_THG_001

68 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1384/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Phân khu 

hành chính, dịch vụ và nghiên cứu 

khoa học, vườn quốc gia Phú Quốc"

1 Báo cáo tổng hợp ĐTM dự án "Phân khu hành chính, dịch vụ và 

nghiên cứu khoa học, vườn quốc gia Phú Quốc"

Tổng hợp (giấy) 15_09_42_THG_001

69 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

909/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Xây dựng 

khu nhà nghỉ du lịch cao cấp tại khu 

hành chính vườn quốc gia Ba Bể"

1 Báo cáo tổng hợp ĐTM của dự án "Xây dựng khu nhà nghỉ du lịch 

cao cấp tại khu hành chính vườn quốc gia Ba Bể"

Tổng hợp (giấy) 15_09_43_THG_001

70 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

338/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Tu bổ, tôn tạo 

di tích lịch sử căn cứ kháng chiến 

B4 - Liên tỉnh IV (1959 - 1975) tại 

Nâm Nung, tỉnh Đăk Nông (Giai 

đoạn 1)"

1 Báo cáo tổng hợp ĐTM dự án "Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ 

kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV (1959 - 1975) tại Nâm Nung, tỉnh 

Đăk Nông (Giai đoạn 1)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_44_THG_001

71 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

872/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch 

nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp bãi 

biển chân núi Chúa, vịnh Cam 

Ranh, tỉnh Ninh thuận"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp bãi 

biển chân núi Chúa, vịnh Cam Ranh, tỉnh Ninh thuận"

Tổng hợp (giấy) 15_09_45_THG_001

72 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1374/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Mở rộng, 

nâng công suất khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ A, công 

suất 700.000 m3 đá nguyên 

khối/năm "

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Mở rộng, nâng công suất khai thác - chế 

biến đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ A, công suất 700.000 m3 đá 

nguyên khối/năm "

Tổng hợp (giấy) 15_09_46_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Mở rộng, nâng công suất khai thác - chế 

biến đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ A, công suất 700.000 m3 đá 

nguyên khối/năm "

Tổng hợp (số) 15_09_46_THS_001
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73 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2230/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Khu lịch sử, 

văn hóa, tâm linh núi Bà Rá (Quy 

mô 12,61681 ha)"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Khu lịch sử, văn hóa, tâm linh núi Bà Rà 

(Quy mô 12,61681 ha)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_47_THG_001

74 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1914/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình đoạn tuyến nối 

Cao Lãnh - Vàm Cống và cầu Vàm 

Cống vị trí mới (Giai đoạn 1: Quy 

mô 4 làn xe)"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình đoạn tuyến 

nối Cao Lãnh - Vàm Cống và cầu Vàm Cống vị trí mới (Giai đoạn 

1: Quy mô 4 làn xe)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_48_THG_001

75 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

339/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng, khai thác phần bổ sung mỏ đá 

vôi bãi voi, cây xoài từ cốt + 0,0m 

đến cốt - 100m"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng, khai thác phần bổ sung mỏ 

đá vôi bãi voi, cây xoài từ cốt + 0,0m đến cốt - 100m"

Tổng hợp (giấy) 15_09_49_THG_001

76 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1951/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án cầu Cửa Đại - 

tỉnh Quảng Nam

1 Báo cáo ĐTM dự án cầu Cửa Đại - tỉnh Quảng Nam Tổng hợp (giấy) 15_09_50_THG_001

77 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

625/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - Đức 

Hòa và Thanh Hóa - Mỹ An"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng tuyến N2 đoạn Củ Chi - 

Đức Hòa và Thạnh Hóa - Mỹ An"

Tổng hợp (giấy) 15_09_51_THG_001

78 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1747/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Đường Hòa 

Lạc - Thành phố Hòa Bình". Tập 1

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình". Tập 

1

Tổng hợp (giấy) 15_09_52_THG_001

2 Phụ lục Báo cáo ĐTM dự án "Đường Hòa Lạc - Thành phố Hòa 

Bình" Tập 2

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_52_BKG_001

79 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1367/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - 

Phan Thiết"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu 

Giây - Phan Thiết"

Tổng hợp (giấy) 15_09_53_THG_001
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79 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1367/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - 

Phan Thiết"

2 Phụ lục Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng đường cao tốc 

Dầu Giây - Phan Thiết"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_53_BKG_001

80 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1746/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn 

Rạch Sỏi – cầu Bến Nhất – Gò 

Quao – Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang và Bạc Liêu (giai đoạn 1)"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, 

đoạn Rạch Sỏi – cầu Bến Nhất – Gò Quao – Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang và Bạc Liêu (giai đoạn 1)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_54_THG_001

81 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

336/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Nâng cấp 

công suất cảng PV Gas Vũng Tàu"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Nâng cấp công suất cảng PV Gas Vũng Tàu" Tổng hợp (giấy) 15_09_55_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án "Nâng cấp công suất cảng PV Gas Vũng Tàu" Tổng hợp (số) 15_09_55_THS_001

82 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1201/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình cảng Kê Gà, 

tỉnh Bình Thuận (giai đoạn đến năm 

2015)"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình cảng Kê Gà, 

tỉnh Bình Thuận (giai đoạn đến năm 2015)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_56_THG_001

83 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1672/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Đường 

cao tốc Bến Lức – Long Thành (quy 

mô 4 làn xe) "

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành 

(quy mô 4 làn xe) "

Tổng hợp (giấy) 15_09_57_THG_001

2 Phụ lục Báo cáo ĐTM của dự án "Đường cao tốc Bến Lức – Long 

Thành (quy mô 4 làn xe) "

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_57_BKG_001

84 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1959/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp QL25 các đoạn Km 0 – Km 

21+600 và Km 123 – Km 181, tỉnh 

Phú Yên và tỉnh Gia Lai"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp QL25 các đoạn Km 0 – Km 21+600 và Km 123 – Km 181, tỉnh 

Phú Yên và tỉnh Gia Lai"

Tổng hợp (giấy) 15_09_58_THG_001
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85 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

298/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Tu bổ, tôn 

tạo di tích chùa Hương Tuyết"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hương Tuyết" Tổng hợp (giấy) 15_09_59_THG_001

86 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

873/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng cầu vượt sông Hồng (cầu 

Thái Hà) nối hai tỉnh Thái Bình, Hà 

Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - 

Ninh Bình"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hồng 

(cầu Thái Hà) nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc 

Cầu Giẽ - Ninh Bình"

Tổng hợp (giấy) 15_09_60_THG_001

87 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1920/QĐ-

BTNMT

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

dân cư sinh thái và nhà vườn Sen 

Việt diện tích 212,07ha huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_61_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (số) 15_09_61_THS_001

88 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2115/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy 

cung Cát Bà và công viên sinh thái 

Biển"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy cung Cát Bà và công viên sinh thái 

Biển"

Tổng hợp (giấy) 15_09_62_THG_001

89 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2448/QĐ-

BTNMT

"Báo cáo ĐTM cỉa dự án "Xây dựng 

cơ sở hạ tầng Tổ hợp khu du lịch

 thung lũng Đại Dương, xã Tiến 

Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận"

1 "Báo cáo ĐTM của dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng Tổ hợp khu du 

lịch

 thung lũng Đại Dương, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp (giấy) 15_09_63_THG_001

90 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2311/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng nhà máy sản xuất phân 

bón Hưng Thịnh giai đoạn 1 - Công 

suất 150.000 tấn sản phẩm / Năm

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân 

bón Hưng Thịnh giai đoạn 1 - Công suất 150.000 tấn sản phẩm / 

Năm

Tổng hợp (giấy) 15_09_64_THG_001

91 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2313/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án "Khu du 

lịch sinh thái Quảng Cư - Giai đoạn 

1

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Khu du lịch sinh thái Quảng Cư - Giai 

đoạn 1

Tổng hợp (giấy) 15_09_65_THG_001
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92 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

380/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình đường 

về xã Thượng Trạch - huyện Bố 

Trạch (Giai đoạn II)"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường 

về xã Thượng Trạch - huyện Bố Trạch (Giai đoạn II)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_66_THG_001

93 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

691/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Bảo tồn, 

tôn tạo,nâng cấp và phát huy khu di 

tích lăng mộ và nhà thờ Lễ Thành  

Hầu Thượng Đẳng Thần Nguyễn 

Hữu Cảnh. Công trình: Khu lăng 

mộ"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Bảo tồn, tôn tạo,nâng cấp và phát huy 

khu di tích lăng mộ và nhà thờ Lễ Thành  Hầu Thượng Đẳng Thần 

Nguyễn Hữu Cảnh. Công trình: Khu lăng mộ"

Tổng hợp (giấy) 15_09_67_THG_001

94 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

379/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

du lịch Lạc cảnh văn hóa lịch sử Đại 

Nam Văn Hiến- Diện tích 261 ha"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu du lịch Lạc cảnh văn hóa lịch sử Đại Nam Văn Hiến- Diện tích 

261 ha"

Tổng hợp (giấy) 15_09_68_THG_001

95 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

461/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đường từ 

trung tâm xã Hòa Hải vào đồn biên 

phòng 569- Huyện Hương Khê - 

Tỉnh Hà Tĩnh"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đường từ trung tâm xã Hòa Hải vào đồn biên 

phòng 569- Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh"

Tổng hợp (giấy) 15_09_69_THG_001

96 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

382/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch 

sinh thái Bãi Thùng"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Khu du lịch sinh thái Bãi Thùng" Tổng hợp (giấy) 15_09_70_THG_001

97 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1280/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Tuyến Cáp 

quang biển Ba Hòn - Phú Quốc"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Tuyến Cáp quang biển Ba Hòn - Phú Quốc". 

Tại Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiêng Giang. Xã Hàm 

Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tổng hợp (giấy) 15_09_71_THG_001

98 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

405/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Thành 

phần đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ - 

Thuộc dự án đường ven biển Bình 

Tiên - Cà Ná"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Thành phần đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ - 

 Thuộc dự án đường ven biển Bình Tiên - Cà Ná"

Tổng hợp (giấy) 15_09_72_THG_001
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99 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1694/QĐ-

BTNMT

Hệ thống cấp nước khu trung tâm 

Vườn Quốc gia Ba Bể huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_73_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_09_73_THS_001

100 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

159/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Khu phức hợp 

giải trí Khang Thông - Diện tích 

262,47 ha"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Khu phức hợp giải trí Khang Thông - Diện 

tích 262,47 ha"

Tổng hợp (giấy) 15_09_74_THG_001

101 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

690/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác 

và tuyển khoáng Bauxite Táp Náp, 

huyện Thông Nông, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác và tuyển khoáng Bauxite Táp 

Náp, huyện Thông Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_75_THG_001

102 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

381/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

nâng cấp mỏ đá xây dựng Soklu 2 - 

Xã Quang Trung, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai (Công suất 

2.000.000 m3 đá nguyên khối/năm)"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư nâng cấp mỏ đá xây dựng Soklu 2 

- Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Công suất 

2.000.000 m3 đá nguyên khối/năm)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_76_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư nâng cấp mỏ đá xây dựng Soklu 2 

- Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Công suất 

2.000.000 m3 đá nguyên khối/năm)"

Tổng hợp (số) 15_09_76_THS_001

103 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

640/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị mới và dân cư phường 

Vĩnh Hiệp"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật khu đô thị mới và 

dân cư phường Vĩnh Hiệp"

Tổng hợp (giấy) 15_09_77_THG_001

104 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1820/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn 

Chợ Mới – Ngã ba Phú Thịnh, tỉnh 

Thái Nguyên và Tuyên Quang"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn 

Chợ Mới – Ngã ba Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang"

Tổng hợp (giấy) 15_09_78_THG_001
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105 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1816/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Cải tạo, nâng 

cấp tuyến đường Lương Sơn – Đại 

Ninh, tỉnh Bình Thuận và Lâm 

Đồng"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lương Sơn – 

Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_79_THG_001

106 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2222/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn 

Cam Lộ - Túy Loan"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn 

Cam Lộ - Túy Loan"

Tổng hợp (giấy) 15_09_80_THG_001

107 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

520/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Nâng cấp 

tuyến đường 258 đoạn qua Vườn 

Quốc gia Ba Bể từ km 51 + 200 đến 

km 54 + 500"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Nâng cấp tuyến đường 258 đoạn qua Vườn 

Quốc gia Ba Bể từ km 51 + 200 đến km 54 + 500"

Tổng hợp (giấy) 15_09_81_THG_001

108 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

521/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Cải tạo , nâng 

cấp đường Bờ Hồ đi Quảng Khê"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Cải tạo , nâng cấp đường Bờ Hồ đi Quảng 

Khê"

Tổng hợp (giấy) 15_09_82_THG_001

109 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

669/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Khu đô thị, 

Thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, 

sinh thái Đại Ninh, diện tích 

1428,356 ha - Hạng mục xây dựng 

cơ sở hạ tầng"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Khu đô thị, Thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, 

sinh thái Đại Ninh, diện tích 1428,356 ha - Hạng mục xây dựng cơ 

sở hạ tầng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_83_THG_001

110 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

707/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 

BMC Nam Cầu Phủ, thành phố Hà 

Tĩnh"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 

BMC Nam Cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh"

Tổng hợp (giấy) 15_09_84_THG_001

111 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

556/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng Khu du lịch Camly Măngling"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng Khu du lịch Camly 

Măngling"

Tổng hợp (giấy) 15_09_85_THG_001
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112 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

200/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

xây dựng Nhà máy sản xuất Amôn 

Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và 

các sản phẩm hóa chất khác, tại 

Cụm công nghiệp xã Thái Thọ, 

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình"

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất 

Amôn Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các sản phẩm hóa chất 

khác, tại Cụm công nghiệp xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình"

Tổng hợp (giấy) 15_09_86_THG_001

113 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

705/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu tái định cư phục 

vụ giải phóng mặt bằng dự án cải 

tạo tuyến đường từ Chợ Sa (Cổ Loa) 

đi Chợ Tó, huyện Đông Anh, Hà 

Nội"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 

phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo tuyến đường từ Chợ Sa 

(Cổ Loa) đi Chợ Tó, huyện Đông Anh, Hà Nội"

Tổng hợp (giấy) 15_09_87_THG_001

114 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

169/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư - 

Diện tích 31.56 ha, tại xã Phú Đông, 

huyện Nhơn Trách, tỉnh Đồng Nai"

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định 

cư - Diện tích 31.56 ha, tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trách, tỉnh 

Đồng Nai"

Tổng hợp (giấy) 15_09_88_THG_001

115 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

132/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới Trung ương (quy mô 

1.000 giường)" tại xã Kim Chung, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới Trung ương (quy mô 1.000 giường)" tại xã Kim Chung, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

Tổng hợp (giấy) 15_09_89_THG_001

116 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

506/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư 

khu phức hợp sân Golf và dịch vụ 

du lịch Bãi Vòng, quy mô 576,7433 

ha (Hạng mục Đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng)

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khu phức hợp sân Golf và dịch vụ 

du lịch Bãi Vòng, quy mô 576,7433 ha (Hạng mục Đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng)

Tổng hợp (giấy) 15_09_90_THG_001

117 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

786/QDD-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh 

thái Bằng Am - Đại Lộc" huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch 

sinh thái Bằng Am - Đại Lộc" huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Tổng hợp (giấy) 15_09_91_THG_001
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118 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

557/QĐ-BTNMT Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng 

Bệnh viện đa khoa 800 giường tỉnh 

Bắc Giang"

1 Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 800 giường 

tỉnh Bắc Giang"

Tổng hợp (giấy) 15_09_92_THG_001

119 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

370/QĐ-BTNMT Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng 

công trình Nhà máy sản xuất phân 

NPK Nam Định" 

1 Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất phân 

NPK Nam Định"

Tổng hợp (giấy) 15_09_93_THG_001

120 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1160/QĐ-

BTNMT

Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng 

Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp", tại 

phường Cẩm Nam, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam

1 Báo cáo dự án "Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp", 

tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tổng hợp (giấy) 15_09_94_THG_001

121 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1261/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Khu du lịch Tây Bắc Hòn Lớn - Vân 

Phong tại khu Ba Nong, Hòn Dung, 

Hòn Me và Bãi Dừa - đảo Hòn Lớn - 

 xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_09_95_THG_001

122 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

728/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Khu du lịch quốc tế 

Đồi Rồng- giai đoạn 1" tại phường 

Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_09_96_THG_001

123 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

778/BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án:  "Nạo vét, duy tu 

hàng năm và cải tạo nâng cấp tuyến 

luồng đường thủy nội địa quốc gia 

sông Vàm Cỏ - Vàm Cỏ Đông: đoạn 

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án:  "Nạo vét, duy tu 

hàng năm và cải tạo nâng cấp tuyến luồng đường thủy nội địa quốc 

gia sông Vàm Cỏ - Vàm Cỏ Đông: đoạn từ ngã ba sông Vàm Cỏ - 

Soài Rạp đến xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Tổng hợp (giấy) 15_09_97_THG_001

124 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1488/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án:  "Bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di tích khảo cổ Sa 

Huỳnh" huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án:  "Bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh" huyện Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Tổng hợp (giấy) 15_09_98_THG_001
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125 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1733/QĐ-

BTNMT

Nạo vét duy tu, nâng cấp đảm bảo 

chuẩn tắc luồng chạy tàu các đoạn 

tàu luồng bị bồi cạn trên sông Đồng 

Nai đoạn từ km 44 + 500 đến km 70 

+ 500 tại Huyện Tân Uyên, Bình 

Dương.  Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét duy tu, 

nâng cấp đảm bảo chuẩn tắc luồng chạy tàu các đoạn tàu luồng bị 

bồi cạn trên sông Đồng Nai đoạn từ km 44 + 500 đến km 70 + 500" 

tại huyện Tân Uyên, Bình Dương và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Tổng hợp (giấy) 15_09_99_THG_001

126 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

302/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Du lịch sinh thái 

dựa vào cộng đồng  thuộc dự án 

tăng cường năng lực quản lý dựa 

vào công đồng của vườn quốc gia  

Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Du lịch sinh thái 

dựa vào cộng đồng  thuộc dự án tăng cường năng lực quản lý dựa 

vào công đồng của vườn quốc gia  Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm 

Đồng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_100_THG_001

127 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1515/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Cải tạo, nâng cấp 

Bảo tàng chiến thắng B52 và tôn tạo 

di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp - hạng 

mục tôn tạo di tích lịch sử  Hồ Hữu 

Tiệp, tại Ngách 55/44 Hoàng Hoa 

Thám, quận Ba Đình, Hà Nội"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Cải tạo, nâng cấp 

Bảo tàng chiến thắng B52 và tôn tạo di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp - 

hạng mục tôn tạo di tích lịch sử  Hồ Hữu Tiệp, tại Ngách 55/44 

Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội"

Tổng hợp (giấy) 15_09_101_THG_001

128 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1517/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư trung tâm 

làng nghề Tre -Dừa nước xã Cẩm 

Thanh, thành phố Hội An, Quảng 

Nam"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư trung tâm 

làng nghề Tre -Dừa nước xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, Quảng 

Nam"

Tổng hợp (giấy) 15_09_102_THG_001

129 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1414/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình Nhà máy Xi măng Thạch 

Mỹ công suất 3.300 tấn 

clinker/ngày" tại thị trấn Thạch Mỹ, 

Nam Giang, Quảng Nam

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình Nhà máy Xi măng Thạch Mỹ công suất 3.300 tấn 

clinker/ngày" tại thị trấn Thạch Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam

Tổng hợp (giấy) 15_09_103_THG_001
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130 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1734/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Đồn biên phong Hương Quang 

(567) - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

Phòng tỉnh Hà Tĩnh" tại xã Hương 

Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Đồn biên phong Hương Quang (567) - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

Phòng tỉnh Hà Tĩnh" tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh

Tổng hợp (giấy) 15_09_104_THG_001

131 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1356/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Nạo vét, duy tu và 

cải tạo nâng cấp tuyến luồng đường 

thủy nội địa quốc gia sông Sài Gòn, 

đoạn từ vàm Bến Súc đến cầu Phú 

Cường"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Nạo vét, duy tu và 

cải tạo nâng cấp tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Sài 

Gòn, đoạn từ vàm Bến Súc đến cầu Phú Cường"

Tổng hợp (giấy) 15_09_105_THG_001

132 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1277/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình Bệnh viện đa khoa Đồng 

Tháp, quy mô 700 giường" tại xã 

Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_09_106_THG_001

133 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

981/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng - 

kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới 

xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_107_THG_001

134 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2264/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Nạo vét , duy tu và 

cải tạo nâng cao tuyến đường thủy 

nội địa quốc gia sông Đồng Tranh 

đoạn từ Km 0 đến Km 7 và từ Km 

12 đến Km 25,5"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_108_THG_001

135 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1962/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Bệnh viện đa khoa 1000 giường tại 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_109_THG_001
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136 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1861/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Phát triển cơ sở hạ 

tầng giao thông đồng bằng sông 

Cửu Long" hợp phần B: xây dựng 

hành lang đường thủy quốc gia số 2 

đoạn từ km 80+000 đến km 253 

+000 (giai đoạn 1)

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_110_THG_001

137 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1837/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Nạo vét thông 

luồng sông Hậu kết hợp tận thu cát 

(khu vực từ kênh Thầy Ban đến đồn 

biên phòng Đồng Đức), huyện An 

Phú, tỉnh An Giang"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_111_THG_001

138 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

313/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, 

Hà Tĩnh

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_09_112_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_09_112_THS_001

3 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát môi trường 

cho dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_001

4 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát cho dự án 

nhà máy alumina Nhân Cơ

Chuyên đề (số) 15_09_112_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) 15_09_112_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) 15_09_112_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đề 

xuất kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây 

dựng và vận hành cho dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đề 

xuất kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây 

dựng và vận hành cho dự án nhà máy sản xuất Alumina Nhân Cơ

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_006
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138 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

313/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, 

Hà Tĩnh

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) 15_09_112_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) 15_09_112_CDS_008

11 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát môi trường 

cho dự án thép Thạch Khê

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích kết quả đợt kiểm tra, giám sát đối với dự án 

thép Thạch Khê

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đề 

xuất kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây 

dựng và vận hành cho dự án thép Thạch Khê

Chuyên đề (số) 15_09_112_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) 15_09_112_CDS_012

15 Báo cáo chương trình giám sát môi trường khu vực dự án nhà máy 

Alumina Nhân Cơ, huyện Đăk R' Lấp tỉnh Đắk Nông 2014

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_013

16 Báo cáo chương trình giám sát môi trường khu vực dự án tổ hợp 

Bauxite - nhôm Lâm Đồng,  huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng năm 

2014

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_014

17 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát các dự án 

Bauxit - Nhôm Tây Nguyên năm 2013 (02 đợt)

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_001

18 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát môi 

trường  Dự án "Điều chỉnh khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch 

Khê, Hà Tĩnh" (02 đợt)

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_002

19 Nhật ký các dự án bauxite Tây Nguyên và sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh. 

Nhằm hệ thống hóa, tổng hợp các thông tin tư liệu liên quan đến 

Dự án “Nhà máy sản xuất Alumina Nhân Cơ”, Dự án “Tổ hợp 

Bauxite - Nhôm Lâm Đồng” và Dự án “Điều chỉnh khai thác và 

tuyển quặng mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh” phục vụ công tác kiểm tra 

giám sát, trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất trình Lãnh 

đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_003

20 Báo cáo ĐTM và những kiến nghị về các giải pháp tăng cường bảo 

vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án 

sắt Thạch Khê

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_004
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138 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

313/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, 

Hà Tĩnh

21 Kết quả: “Giám sát môi trường dự án Thép Thạch Khê, Hà Tĩnh” 

năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_005

139 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1383/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_113_THG_001

140 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2067/QĐ-

BTNMT

Đầu tư mở rộng nâng công suất kỹ 

thuật nhà máy bia VBL Tiền Giang 

lên đến 195 triệu lít/năm (tương 

đương công xuất tiêu thụ 150 triệu 

lít/năm) tại KCN Mỹ Tho, xã Trung 

An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_114_THG_001

141 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2177/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: :Xây dựng nhà máy 

sản xuất hợp chất Zirconium Việt 

Nam" tại khu công nghiệp Cái Mép, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_115_THG_001

142 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1521/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình Nhà máy sản xuất 

Ethanol công suất 100.000 m3/năm" 

tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_116_THG_001

143 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2150/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Bến chuyên dùng 

phục vụ chung Khu kinh tế Dung 

Quất" tại vịnh Dung Quất, tỉnh 

Quảng Ngãi

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_117_THG_001
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144 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1990/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư mở rộng 

Nhà máy bia Dung Quất nâng công 

suất từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu 

lít/năm" tại khu công nghiệp Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_118_THG_001

145 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1519/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình Nhà máy xử lý nước thải 

Khu công nghiệp Trảng Bàng, 

huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh- 

giai đoạn 2 công suất 7.500 

m3/ngày.đêm"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_119_THG_001

146 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

775/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Xây dựng hệ thống 

thoát nước thải khu công nghiệp Trà 

Nóc, công suất 12.000 m3/ngày 

đêm" tại khu công nghiệp Trà Nóc, 

thành phố Cần Thơ

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_120_THG_001

147 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1520/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng Khu công 

nghiệp Tân Đức" tại xã Tân Đức, 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_121_THG_001

148 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1355/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

Khu công nghiệp Gia Lễ - tỉnh Thái 

Bình"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_122_THG_001

149 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

315/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình hầm đường bộ qua Đèo 

Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và 

tỉnh Khánh Hòa" (Phụ lục)

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_123_THG_001
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149 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

315/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình hầm đường bộ qua Đèo 

Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và 

tỉnh Khánh Hòa" (Phụ lục)

2 Phụ lục. Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây 

dựng công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú 

Yên và tỉnh Khánh Hòa"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_123_BKG_00

1

150 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

171/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

tuyến đường kết nối giữa đường cao 

tốc Cầu giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 

1"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_124_THG_001

151 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2354/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

cầu Lại Xuân và tuyến đường hai 

đầu cầu"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_125_THG_001

152 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

312/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

đường bộ cao tốc, đoạn thành phố 

Ninh Bình – Thanh Hóa (Nghi 

Sơn), giai đoạn 1"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_126_THG_001

153 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1909/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình nâng cấp, mở rộng Quốc 

lộ 1A, đoạn Cam Ranh (Khánh 

Hòa) – Phan Rang (Ninh Thuận)"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_127_THG_001

154 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1028/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Xây dựng đường 

sắt đô thị Hà Nội (thuyến số 1), giai 

đoạn 1 – Khu tổ hợp Ngọc Hồi"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_128_THG_001

155 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1017/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Khôi phục, cải tạo 

Quốc lộ 20 nối từ tỉnh Đồng Nai 

đến tỉnh Lâm Đồng"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_129_THG_001
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156 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1264/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Cảng Posco SS – 

Vina" tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_130_THG_001

157 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1412/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư cải tạo, nâng 

cấp đường 356, đoạn từ ngã ba Hiền 

Hào đến ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_131_THG_001

158 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1411/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình đường ven biển tuyến 

Nam Roòn – Quang Phú, tỉnh 

Quảng Bình"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_132_THG_001

159 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

306/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

đường cao tốc Biên Hòa – Vũng 

Tàu (giai đoạn 1)"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_133_THG_001

160 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1263/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

đường bộ cao tốc, đoạn Nghi Sơn 

(Thanh Hóa) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh)" 

(phụ lục)

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_134_THG_001

2 Dự án: "Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, đoạn Nghi Sơn (Thanh 

Hóa) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh)" (phụ lục)

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_134_BKG_00

1

161 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

826/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

đường trục Bắc Nam, tỉnh Hải 

Dương"

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

đường trục Bắc Nam, tỉnh Hải Dương"

Tổng hợp (giấy) 15_09_135_THG_001
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162 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1700/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Nạo vét luồng Soài 

Rạp (giai đoạn 2) đoạn từ km 0+000 

đến Km 54+000 thuộc địa phận các 

tỉnh Long An, Tiền Giang và TP. 

HCM"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_136_THG_001

163 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2090/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Nâng cấp, mở rộng 

di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh" tại phường Vạn Phúc, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_137_THG_001

164 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2157/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Tu bổ, tôn tạo Di 

tích lịch sử Đình Tân Hưng" tại xã 

Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau.

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_138_THG_001

165 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2236/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích 

lịch sử địa điểm chứng tích tội ác 

Mỹ Ngụy ở biệt khu Hải Yến – Bình 

Hưng" tại ấp Thanh Đạm, xã Tân 

Hải, huyệ Phú Tân, tỉnh Cà Mau

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_139_THG_001

166 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1667/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Phát triển cơ sở hạ 

tầng giao thông đồng bằng sông 

Cửu Long – Hạng mục cải tạo nâng 

cấp 13 cầu trên hành lang đường 

thủy số 2, đoạn từ Km 80 + 000 đến 

Km 253 + 000 (giai đoạn 1) thuộc 

Hợp Phần B"

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_140_THG_001
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166 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1667/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Phát triển cơ sở hạ 

tầng giao thông đồng bằng sông 

Cửu Long – Hạng mục cải tạo nâng 

cấp 13 cầu trên hành lang đường 

thủy số 2, đoạn từ Km 80 + 000 đến 

Km 253 + 000 (giai đoạn 1) thuộc 

Hợp Phần B"

2 (Phụ lục) Dự án: "Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng 

sông Cửu Long – Hạng mục cải tạo nâng cấp 13 cầu trên hành lang 

đường thủy số 2, đoạn từ Km 80 + 000 đến Km 253 + 000 (giai 

đoạn 1) thuộc Hợp Phần B"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_140_BKG_00

1

167 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2104/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, 

quy mô 1000 giường" tại xã Phượng 

Lâu và phường Vân Phú, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_141_THG_001

168 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

930/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Bệnh viện Triều An - Vĩnh Long 

quy mô 500 giường" tại ấp Tân 

Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_142_THG_001

169 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1577/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Nạo vét duy tu, cải 

tạo, nâng cấp tuyến luồng đường 

thủy nội địa quốc gia tắc Ông 

Trung, sông Đồng Kho, tắc Nha 

Phương và rạch Ông Trúc" tại xã 

Phước An, huyện Nhơn Trách, tỉnh 

Đồng Nai.

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_143_THG_001

170 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2349/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: Nạo vét Luồng Phà 

Rừng năm 2013

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án: Nạo vét Luồng Phà 

Rừng năm 2013

Tổng hợp (giấy) 15_09_144_THG_001
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171 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1184/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng cải 

tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Điện Biên giai đoạn II" tại 

phường Noong Bua, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_145_THG_001

172 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1129/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Khu du lịch sinh 

thái Nam Núi Chúa" (Phần mở rộng, 

diện tích 48,6552 ha) tại thôn Vĩnh 

Hy - xã Vĩnh Thái - huyện Ninh Hải 

- tỉnh Ninh Thuân.

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_146_THG_001

173 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1894/QĐBTNM

T

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Nạo vét duy tu 

tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu 

năm 2013"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_147_THG_001

174 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2482/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng hạ 

tầng hai bên đường Kỹ Đồng kéo 

dài" (đoạn từ đường Trần Thủ Độ 

đến tuyến đường tránh S1) tại xã 

Phú Xuân, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_148_THG_001

175 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2483/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng Khu dân cư đô thị mới xã 

Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình - quy mô 31 ha"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_149_THG_001

176 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2350/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Khu du lịch sinh 

thái Trí Nguyên", phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_150_THG_001
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177 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1573/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Phân khu hành chính - dịch vụ 

Vườn quốc gia Côn Đảo, giai đoạn 

1" huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_151_THG_001

178 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1691/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Nạo vét kết hợp tận 

thu cát nhiễm mặn luồng vào Cảng 

Ba Ngòi và khu neo đậu tàu, tránh 

trú bão tại vịnh Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_152_THG_001

179 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1221/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Khách sạn Thiên 

Đường Xanh" tại số 21 đường La 

Hối, phường Minh An, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_153_THG_001

180 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1034/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu từ xây dựng 

công trình Bệnh viện Ung bướu 

thành phố Cần Thơ, quy mô 500 

giường"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_154_THG_001

181 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

243/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Mở rộng và nâng 

cấp nhà máy chế biến thủy sản Vinh 

Quang" công suất 14.000 tấn sản 

phẩm/năm, tại Lô 37-40, khu công 

nghiệp Mỹ Tho, TP Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_155_THG_001

182 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

840/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Bệnh viện Đa khoa Shing Mark - 

quy mô 1500 giường bệnh" tại 

phường Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_156_THG_001
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183 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

601/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án: Khu du 

lịch nghỉ dưỡng-Sinh thái dã ngoại 

về nguồn, quy mô 250.000m2. Tại 

một phần khoảnh 3, tiểu khu 162, 

phuờng 4, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_157_THG_001

184 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2071/QĐ-

BTNMT

Công viến bến du thuyền quốc tế tại 

vịnh Nha Trang (Quy mô: 89,3ha), 

tại phường Vĩnh Hòa, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_158_THG_001

185 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1467/QĐ-

BTNMT

Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch 

sinh thái bãi nổi La Phù tại thị trấn 

Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, 

tỉnh Phú Thọ - Giai Đoạn 2 (Quy 

mô 52,18ha)

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_159_THG_001

186 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2435/QĐ-

BTNMT

Dự án:"Xưởng sản xuất 

UFC85/Formaldehyde", công suất 

tối đa 25.000 tấn sản phẩm/Năm tại 

nhà máy đạm Phú Mỹ, KCN Phú 

Mỹ I, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_160_THG_001

187 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

603/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án;" Động Tiên 

Sơn - Phong Nha", tại xã Sơn Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_161_THG_001

188 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

244/QĐ-

TTTLMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Nạo vét 

duy tu tuyến luồng Sài Gòn - Vũng 

Tàu năm 2012"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_162_THG_001
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189 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

640/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án: Nạo vét 

duy tu cải tạo nâng cấp và thanh thải 

chướng ngại vật trên tuyến luồng 

đường thủy nội địa Quốc gia sông 

Đồng Nai đoạn từ km 64+800 đến 

km 90+500 (giai đoạn 1)

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_163_THG_001

190 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

51/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng công trình Nhà máy Xi măng 

Tân Thắng, công suất 5000 tấn 

Clinker/ngày tương đương 1.96 

triệu tấn Xi măng/năm. Tại xã Tân 

Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 

Nghệ An

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_164_THG_001

2 Phụ lục báo cáo ĐTM của dự án Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_164_BKG_00

1

191 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2024/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án:"Nạo vét, khơi 

thông luồng hàng hải khu kinh tế 

Vân Phong, tận thu cát nhiễm mặn 

để xuất khẩu", tại vùng biển từ  đèo 

Cổ Mã đến núi Hòn Ngang thuộc 

địa bàn các xã Vạn Thọ và Vạn 

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_165_THG_001

192 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

937/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Nâng 

công suất nhà máy nước giải khát 

công ty Pepsico Việt Nam - Chi 

nhánh Đồng Nai từ 53.769.000 

lít/năm (tương đương 15 triệu két-

thùng/năm)", tại KCN Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_166_THG_001
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193 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1498/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

mở rộng nâng công suất tiêu thụ 

Nhà máy bia VBL Đà Nẵng 180 

triệu lít /năm (Từ 150 triệu lít/năm 

lên 330 triệu lít/năm), tại đường số 6 

và số 2, KCN Hòa Khánh, phường 

Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_167_THG_001

194 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1242/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án:" Đầu tư xây 

dựng nhà máy bia Tiệp công suất 

190.000.000 lít/năm tại khu công 

nghiệp Lạc Thịnh - huyện Yên Thủy 

- tỉnh Hòa Bình"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_168_THG_001

195 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2297/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Thuận 

công suất 50 triệu lít/năm"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_169_THG_001

196 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

163/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án: "Nạo vét 

bãi bồi mở rộng mặt cắt uớt khu vực 

cồn Liệt Sĩ, trên sông Tiền, thuộc xã 

Vĩnh Hòa, huyện Tân Chân, tỉnh An 

Giang"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_170_THG_001

197 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

893/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng nhà máy Bio-Ethanol - 

Phân hữu cơ sinh học An Thành", 

tại xã An Thành, huyện Đăk Pơ, 

tỉnh Gia Lai

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_171_THG_001

198 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1267/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Nâng 

công suất từ 300.000 kWh/năm 

thành 600.000 kWh/năm của xí 

nghiệp ắc quy Đồng Nai", KCN 

Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_172_THG_001

97 Sản phẩm năm 2015 - Cục Thẩm định và Đánh giá tác động Môi trường



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

199 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2531/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án:"Nâng công 

suất nhà máy sản xuất DOP từ 

30.000 tấn/năm lên 60.000 tấn/năm" 

tại xã Phước Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_173_THG_001

200 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2042/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

khai thác đá xây dựng mỏ Đông 

Nam núi Ông Ngài (công suất 

340.000 m3 đá nguyên khối/năm), 

xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_174_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án:"Đầu tư khai thác đá 

xây dựng mỏ Đông Nam núi Ông Ngài (công suất 340.000 m3 đá 

nguyên khối/năm), xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_174_BKG_00

1

201 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2094/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

đổi mới công nghệ, đảm bảo môi 

trường cho dây chuyền sản xuất xút 

50.000 tấn/năm", tại nhà máy Hóa 

chất Biên Hòa, Khu công nghiệp 

Biên Hòa I, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_175_THG_001

202 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

940/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng công trình các tuyến 

đường tuần tra bảo vệ rừng tại 

Vườn quốc gia Bù Gia Mập"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_176_THG_001

203 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1519/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng công trình cầu Đồng 

Quang, tỉnh Phú Thọ theo hình thức 

hợp đồng xây dựng - chuyển giao 

(BT)"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_177_THG_001
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204 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2390/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng cầu Việt Trì mới dành 

riêng cho giao thông đường bộ, 

quan sông Lô, trên quốc lộ 2 theo 

hình thức hợp đồng BOT"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_178_THG_001

205 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2070/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1, đoạn Km 587+00 - Km 

597+549, đoạn Km 605+00 - Km 

617+00 và đoạn Km 641+00 - Km 

649+700, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh 

Quảng Bình"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_179_THG_001

206 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

208/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - 

Liên Khương"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_180_THG_001

207 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2485/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Phát triển 

giao thông vận tải khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ - Giai đoạn 2"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_181_THG_001

208 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

248/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM  của dự án:"Xây 

dựng trạm khí tượng Đồng Văn", tại 

thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_182_THG_001

209 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1918/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

mở rộng và tôn tạo khu di tích lịch 

sử cấp quốc gia Đền thờ Tướng 

quân Cao Bá Điển" tại xã Hoằng 

Giang, huyện Hoẳng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_183_THG_001
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210 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2488/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Khu du 

lịch - Di tích lịch sử văn hóa thắng 

cảnh cụm thác Dray Sáp - Gia 

Long" quy mô 197,5ha, tại xã Đắk 

Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_184_THG_001

211 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2512/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ 

Gạo", đoạn từ Km 0+000 ngã ba 

sông Vàm Cỏ đến Km 28+687 ngã 

ba sông Tiền, thuộc địa phận tỉnh 

Long An và Tiền Giang

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_185_THG_001

212 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2637/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và đề án cải tạo, phục 

hồi môi trường của dự án:"Cải tạo, 

mở rộng mỏ than Cao Sơn (điều 

chỉnh)" tại phường Mông Dương, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_186_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án:"Cải tạo mở rộng mỏ 

than Cao Sơn (Điều chỉnh)"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_186_BKG_00

1

212 3 Báo cáo ĐTM của dự án:"Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn (Điều 

chỉnh)". Phần II: Các bản vẽ

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_186_BKG_00

2

213 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2638/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Điều 

chỉnh khai thác lộ thiên vỉa Dày 

(tuyến IA-V) mỏ than Tây Khe Sim - 

 Công ty TNHH MTV Than Hạ 

Long - Vinacomin" thuộc địa phận 

phường Quang Hanh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_187_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của dự án:"Điều chỉnh khai thác 

lộ thiên vỉa Dày (T.IA-IV) mỏ Tây Khe Sim - Công ty TNHH MTV 

Than Hạ Long - Vinacomin"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_187_BKG_00

1
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214 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1696/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Xây dựng 

cải tạo nhà máy nước khoáng Vĩnh 

Hảo đạt công suất 200 triệu 

lít/năm", tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh 

Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 

Thuận

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_188_THG_001

215 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1492/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

nâng công suất nhà máy bia Sài Gòn 

- Hà Tĩnh từ 40 triệu lít/năm lên 50 

triệu lít/năm" tại xã Thạch Tân và 

Thạch Hương, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_189_THG_001

216 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

760/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

chiều sâu Nhà máy bia Phú Yên đạt 

công suất 50 triệu lít/năm"  tại KCN 

Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_190_THG_001

217 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

76/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

đồng bộ Nhà máy bia Sài Gòn - Cần 

Thơ đạt công suất 50 triệu lít/năm" 

tại KCN Trà Nóc I, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_191_THG_001

218 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

231/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

chiều sâu, nâng công suất Nhà máy 

bia Sài Gòn - Tây Đô từ 40 triệu lít 

lên 70 triệu lít/năm", tại KCN Trà 

Nóc I, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_192_THG_001

219 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

230/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Nhà máy 

sản xuất nước giải khát Number 

One Hà Nam tại Cụm công nghiệp 

Kiện Khê I, huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam" (Giai đoạn I: Công suất 

300 triệu lít sản phẩm/năm)

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_193_THG_001
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220 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

703/QĐ-BNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

nâng công suất Nhà máy bia Sài 

Gòn - Hoàng Quỳnh từ 50 triệu 

lít/năm lên 100 triệu lít/năm" tại lô 

A73/1 KCN Vĩnh Lộc, quận Bình 

Tân, tp. Hồ Chí Minh

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_194_THG_001

221 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1697/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng nhà máy bia Sài Gòn - 

Kiên Giang, công suất 50 triệu 

lít/năm" tại KCN Thạnh Lộc, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_195_THG_001

222 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1678/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

mở rộng nhà máy bia Việt Nam từ 

420 triệu lít/năm lên 520 triệu 

lít/năm" tại 170 Lê Văn Khương, 

phường Thới An, Quận 12, tp. Hồ 

Chí Minh

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_196_THG_001

223 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1258/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Mở rộng 

công suất Nhà máy bia Phú Bài giai 

đoạn 3 từ 160 triệu lít/năm lên 360 

triệu lít/năm" tại Lô B8 - KCN Phú 

Bài - Thị xã Hương Thủy - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_197_THG_001

224 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1759/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Nhà máy 

thứ hai Công ty TNHH Ắc quy GS 

Việt Nam (Nhà máy sản xuất bình 

ắc quy công suất 648.000 

Kwh/năm)" tại: Số 38 VSIP, đường 

số 6, KCN Việt Nam - Singapore thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_198_THG_001

225 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1418/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng nhà máy sản xuất phân 

bón Hà Gianh" xã Phương Liễu, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_199_THG_001
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226 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

841/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Nhà máy 

sản xuất phân bón NPK công suất  

50.000 tấn/năm và phân vi sinh 

công suất 20.000 tấn/năm" tại KCN 

Hòa Phú, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_200_THG_001

227 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

545/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Nâng 

công suất Nhà máy sản xuất 

Polyurethane từ 6.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 12.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu công nghiệp 

AMATA, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_201_THG_001

228 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1758/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Mở rộng 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 

(Quy mô 780 giường)" tại số 27, 

phường Đồng Tiến, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_202_THG_001

229 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

713/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Dệt 

Pacific Crystal tại Việt Nam" tại 

KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_203_THG_001

230 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

25/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

mở rộng Nhà máy sản xuất nước 

khoáng Vital và nước khoáng chanh 

LEO công suất 21,9 triệu lít/năm" 

tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_204_THG_001

231 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1856/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Xây dựng 

Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ 

Rẫy" (Quy mô 250 giường), tại 

201B Nguyễn Chí Thanh, phường 

12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_205_THG_001
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232 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1821/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1A đoạn Km 368+400 (Nghi 

Sơn) - Km 402+330 (Cầu Giát), tỉnh 

Thanh Hóa và Nghệ An theo hình 

thức hợp đồng BOT"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_206_THG_001

233 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1852/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư cải 

tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối 

Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa 

phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương 

theo hình thức hợp đồng BOT"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_207_THG_001

234 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

977/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Quần thể 

công trình du lịch văn hóa, dịch vụ 

cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn 

Fansipan Sa Pa", huyện Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_208_THG_001

235 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2661/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

nâng cấp các đoạn Km 284 - Km 

296; Km 299 - Km 339 và đoạn Km 

368 - Km 388 thuộc Dự án đầu tư 

nâng cấp quốc lộ 4, đoạn nối Hà 

Giang - Lào Cai, giai đoạn 1"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_209_THG_001

236 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1126/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - 

Cầu Giẽ"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_210_THG_001

237 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1257/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng công trìn nâng cấp, cải tạo 

Quốc lộ 18, đoạn Bắc Ninh - Uông 

Bí theo hình thức hợp đồng BOT"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_211_THG_001
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238 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1299/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:" Đầu tư 

xây dựng công trình mở rộng Quốc 

lộ 1, đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp 

theo hình thức hợp đồng BOT"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_212_THG_001

239 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

228/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Tuyến 

đường từ ngã tư Nam Mẫu xã 

Thượng Yên Công, thành phố Uông 

Bí đến bãi đỗ xe chùa Hồ Thiên, 

huyện Đông Triều thuộc dự án đầu 

tư xây dựng một số tuyến đường 

hành hương vào khu di tích Yên Tử 

và di tích Ngọa Vân"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_213_THG_001

240 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

259/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Xây dựng 

Kho lạnh và Nhà máy chế biến thủy 

sản Hùng Cá 2" công suất 30.000 

tấn sản phẩm/năm. Tại lô D, Cụm 

công nghiệp Bình Thành, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_214_THG_001

241 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

630/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng công trình mỏ đá vôi làm 

nguyên liệu xi măng tại khu vực núi 

Ngà Voi (núi Ông Hậu), xã Minh 

Tân, huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_215_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án:"Đầu tư xây dựng 

công trình mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực núi Ngà 

Voi (núi Ông Hậu), xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng"

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_215_BKG_00

1

242 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1748/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng công trình nâng cấp luồng 

kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng 

theo hình thức hợp đồng BT (giai 

đoạn 1)"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_216_THG_001
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243 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2161/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia" 

tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, 

huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_217_THG_001

244 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

229/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng khu di tích lịch sử cách 

mạng Việt Nam - Lào" tại bản Lao 

Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_218_THG_001

245 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

968/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật phân khu công 

nghiệp Sài Gòn - Dung Quất" 

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_222_THG_001

246 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1563/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu 

công nghiệp Trảng Bàng - Bước 2 - 

Giai đoạn 1"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_223_THG_001

247 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1446/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu 

công nghiệp Rạch Bắp, huyện Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương "

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_224_THG_001

248 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1274/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đường ống dẫn 

khí Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí 

Minh"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_225_THG_001

249 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1630/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

nhà máy thép phía Bắc"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_226_THG_001
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250 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1531/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN 

Phú Mỹ II diện tích 622ha tại huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_227_THG_001

251 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

GT 01/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án Núi Pháo - Tập 1: 

Thuyết minh

1 Báo cáo thuyết minh dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_228_THG_001

2 Phụ lục của dự án Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_228_BKG_00

1

252 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

231/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Xây dựng phân 

xưởng sản xuất Cồn" - Địa điểm: 

Ấp 6, xã Lương Hòa, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_229_THG_001

253 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1343/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Nhà máy nhiệt 

điện Hải Phòng 2 x 300 MW"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_230_THG_001

254 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

GT 02/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của đề án: "Phát triển toàn 

Mỏ Ruby Lô 01 & 02 ngoài khơi 

Việt Nam"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_231_THG_001

255 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2601/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

nhà máy Cồn, Gas CO2, Rượu, 

phân vi sinh tổng hợp"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_232_THG_001
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256 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

3257/QĐ-UBND Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư tăng độ 

sâu khai thác đến Cote -60m mỏ đá 

xây dựng Thiện Tân II, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh Cửu, tính Đồng 

Nai" (Công suất 1.500.000 m3/năm)

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_233_THG_001

257 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2020/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

- chế biến Đá xây dựng mỏ đá 

Thường Tân IV, xã Thường Tân, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_234_THG_001

258 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1547/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư tăng độ 

sâu khai thác đến Cote -60m mỏ 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai" 

(Công suất 1.500.000 m3/năm)

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_235_THG_001

259 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

15/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường bổ sung của dự án: "Dự án 

Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Thành 

phố Hồ Chí Minh khi điều chỉnh 

tuyến"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_236_THG_001

260 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1776/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

- chế biến đá xây dựng phần sâu Mỏ 

đá Hóa An, xã Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai" (Công 

suất khai thác: 1.066.000 m3/năm)

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_237_THG_001

261 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1684/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 

Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu - tỉnh 

Đồng Nai"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_238_THG_001
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261 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1684/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 

Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu - tỉnh 

Đồng Nai"

2 Phụ lục "Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 

Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai (Quyển Phụ lục: Kết 

quả Phân tích hiện trạng môi trường dự án)

Tư liệu khác 

(giấy)

15_09_238_BKG_00

1

262 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1830/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

nhà máy bia công suất 20 triệu 

lít/năm tại xã Đông Mai - Yên Hưng 

- Quảng Ninh" (Công ty cổ phần bia 

và nước giải khát Hạ Long)

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_239_THG_001

263 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

280/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác, chế 

biến đá xây dựng tại mỏ Tân Đông 

Hiệp, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương" (Công suất 

645.000 m3/năm)

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_09_240_THG_001

264 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

819/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác đất sét 

trong diện tích dự án đầu tư xây 

dựng trung tâm văn hóa, thể thao, 

thương mại và đô thị Chí Linh"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_241_THG_001

265 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2221/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác 

khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường phục vụ san lấp"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_242_THG_001

266 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2020/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

và chế biến Titan" thuộc xã Gio Mỹ, 

huyện Gio Linh, xã Hải Khế, Hải 

Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_243_THG_001
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267 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2105/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư mở rộng 

và nâng công suất công trình mỏ đá 

xây dựng Phước Vĩnh công suất 

680.000m3 Nguyên khối/năm" - Thị 

trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_244_THG_001

268 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

30/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình mỏ Titan sa khoáng Nam 

Đê Gi" - Huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_245_THG_001

269 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1257/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Cải tạo và mở 

rộng sản xuất kinh doanh công ty 

Than Cao Sơn"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_246_THG_001

270 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

613/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

- chế biến đá xây dựng mỏ Thường 

Tân Vi" - xã Thường Tân, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Công 

suất 1.500.000 m3/năm)

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_247_THG_001

271 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1820/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

hệ thống xử lý nước thải công suất 

4.800 m3/ngày kết hợp thu hồi 

Biogas tại nhà máy chế biến tinh bột 

mỳ Phước Long, tỉnh Bình Phước"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_248_THG_001

272 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1904/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Cảng Quốc tế SP 

- PSA" tại huyện Tân Thành - tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_249_THG_001
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273 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1681/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác sớm 

cụm mỏ sông Đốc - Rạch Tàu - 

Khánh Mỹ - Phú Tân tại lô 46/02 

ngoài khơi Việt Nam"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_250_THG_001

274 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

134/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

- chế biến Đá Mỏ, Đá xây dựng Tân 

Vạn, phường Tân Vạn, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Công suất 

2.000.000 m3/năm)"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_251_THG_001

275 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

GT 03/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư mở rộng 

và hoàn thiện đường Láng - Hòa 

Lạc theo phương thức sử dụng quỹ 

đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng" - 

 Tổng công ty tư vấn thiết kế giao 

thông vận tải

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_252_THG_001

276 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1313/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác, chế 

biến đá xây dựng tại Mỏ Tân Đông 

Hiệp, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương (Công suất 

1.000.000 m3 đá thành phẩm/năm)"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_253_THG_001

277 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

514/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác và tuyển Quặng 

Sắt mỏ Quý SA - Lào Cai"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_254_THG_001

278 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1620/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng kĩ thuật 

KCN Phú Mỹ III tại huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_255_THG_001
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279 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2018/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

Nhà máy chế biến Pigment Titan Hà 

Tĩnh"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_256_THG_001

280 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

153/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường bổ sung của dự án: "Đầu tư 

xây dựng Xưởng sản xuất Axit 

sulfuric 60.000 tấn/năm"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_257_THG_001

281 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1932/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Xây dựng xưởng 

tái chế dầu thải động cơ" - Tổ 13 

khu 5 phường Quang Hanh, thị xã 

Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_258_THG_001

282 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1946/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

cải tạo dây chuyền sản xuất Axit 

Sunphuric số 1 sang tiếp xúc kép 

hấp thụ hai lần" - Tại thị trấn Lâm 

Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú 

Thọ

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_259_THG_001

283 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

21/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Phát triển mỏ Cá 

ngừ vàng tại lô 9-2 ngoài khơi Đông 

Nam Việt Nam"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_260_THG_001

284 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1824/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khu công nghiệp 

Long Giang (Các hạng mục đầu tư 

xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật Khu công nghiệp 

Long Giang)"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_261_THG_001
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285 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

820/QĐ-BTNTM Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

chế biến đá xây dựng mỏ đá Cát Kết 

- Lộc Trung, tại xã Lộc Ninh, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_262_THG_001

286 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1415/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất phân lân SUPE tại 

Lào Cai"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_263_THG_001

287 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1792/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Kho xăng dầu 

ngoại quan Vân Phong" Ninh Phước 

- Ninh Hòa - Khánh Hòa

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_264_THG_001

288 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

612/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

- chế biến đá xây dựng mỏ đá 

Thường Tân V, xã Thường Tân, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_265_THG_001

289 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

494/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của đề án: "Phát triển toàn 

mỏ cụm mỏ Sư Tử Đen / Sư Tử 

Vàng tại lô 15-1 ngoài khơi Đông 

Nam Việt Nam"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_266_THG_001

290 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1148/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu 

công nghiệp Đại An mở rộng" - Địa 

điểm xây dựng: KM49 - Quốc lộ 5, 

Tỉnh Hải Dương

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_267_THG_001
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291 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

987/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

nhà máy sản xuất Phân Đạm từ 

Than Cám công suất 1760 tấn 

urê/ngày" - Địa điểm: Khu công 

nghiệp Ninh Phúc - Ninh Bình

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_268_THG_001

292 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

3135/QĐ-UBND Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác thử 

kéo dài mỏ Sư Tử Trắng" Lô 15-1, 

ngoài khơi Đông nam Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_269_THG_001

293 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

392/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

công trình nhà máy Xi Măng Thăng 

Long 2"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_270_THG_001

294 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

390/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư nhà máy 

sản xuất phụ gia thức ăn gia súc 

(DCP) tại Cụm công nghiệp Tằng 

Lỏong - Bảo Thắng - Lào Cai"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_271_THG_001

295 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

494/QĐ - 

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác, chế 

biến đá xây dựng mỏ An Bình thuộc 

xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương (Công suất 1.000.000 

m3/năm)"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_272_THG_001

296 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

502/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

- chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân 

Cang 3, công suất 975.100 m3 vật 

liệu/năm tại Ấp Tân Cang, xã Phước 

Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_273_THG_001
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297 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

493/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư khai thác 

chế biến nâng công suất đá xây 

dựng mỏ Núi Ông Trịnh-Công suất 

1.000.000m3 đá nguyên 

khối/năm".Tại xã Tân Phước, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_274_THG_001

298 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1723/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Xây dựng khu 

xử lý Chất thải nguy hại"(Phường 

Lãm Hà - Quận Kiến An - TP Hải 

Phòng

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_275_THG_001

299 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1528/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác thu hồi 

quặng Apatit các khai trường phục 

vụ giải phóng mặt bằng thi công 

đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_276_THG_001

300 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

716/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu 

công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh 

Phúc"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_277_THG_001

301 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1931/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Phát triển lô 12w 

ngoài khơi Đông Nam Việt Nam"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_278_THG_001

302 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1303/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư nhà máy 

luyện phôi thép công suất 1.000.000 

tấn/năm tại khu công nghiệp Phú 

Mỹ I". Công ty cổ phần Thép - Thép 

Việt

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_279_THG_001
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303 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

223/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Khai thác lộ 

thiên xuống sâu nâng công suất mỏ 

than Tây bắc Khe Tam"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_280_THG_001

304 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

732/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

cảng tổng hợp container Cái Mép 

Hạ cho tàu có trọng tải 80.000DWT 

tại xã Phước Hòa, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_281_THG_001

305 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1729/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu 

công nghiệp Song Tân - Đức Hòa 

III Xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Đức Lập 

Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_282_THG_001

306 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

747/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: "Đầu tư xây dựng 

phân xưởng sản xuất và thu hồi 

muối kim loại từ chất thải công suất 

1.350 tấn sản phẩm/tháng tại Khu 

chế xuất và công nghiệp Linh Trung 

II, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_283_THG_001

307 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

1 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp (giấy) 15_09_284_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp (giấy) 15_09_284_THG_002
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307 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

3 Báo cáo tổng hợp năm 2014 Tổng hợp (giấy) 15_09_284_THG_003

4 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp (số) 15_09_284_THS_001

5 Báo cáo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp (số) 15_09_284_THS_002

6 Báo cáo tổng hợp năm 2014 Tổng hợp (số) 15_09_284_THS_003

7 Đánh giá những hạn chế, bất cấp về chất lượng của các báo cáo 

ĐTM của các dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_001

8 Phân tích, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng và hiện trạng môi 

trường các khu du lịch hiện nay ở nước ta

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_002

9 Phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự án xây 

dựng khu du lịch: Du lịch sinh thái

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_003

10 Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường của các dự án xây dựng khu du lịch ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_004

11 Hướng dẫn mô tả chi tiết về phạm vi của báo cáo ĐTM; khối lượng 

và quy mô của các hạng mục công trình thuộc phạm vi dự án xây 

dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_005

12 Hướng dẫn các nội dung cần thể hiện về điều kiện địa chất thủy văn 

khu vực thực hiện dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_006

13 Hướng dẫn phương pháp xác định hiện trạng môi trường tự nhiên 

khu vực thực hiện dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_007

14 Hướng dẫn phương pháp xác định môi trường kinh tế xã hội khu 

vực dự án để xác định phạm vi, đối tượng bị tác động bởi dự án xây 

dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_008

15 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá các tác động đối với môi trường 

dự án xây dựng khu du lịch trong giai đoạn chuẩn bị

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_009

16 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá các tác động đối với môi trường 

dự án xây dựng khu du lịch giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_010

17 Hướng dẫn phương pháp xác định các rủi ro, sự cố môi trường có  

thể xảy ra của dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_011
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307 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

18 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động đối với 

môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng khu du 

lịch (giai đoạn xây dựng)

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_012

19 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố môi 

trường có thể xảy ra trong các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng 

khu du lịch trong giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_013

20 Hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng chương trình quản lý 

và giám sát môi trường cho các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng 

khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_014

21 Hướng dẫn yêu cầu về nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng của dự 

án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_015

22 Hướng dẫn yêu cầu về nội dung cam kết bảo vệ môi trường và phần 

kết luận dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_016

23 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường của dự án xây 

dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_017

24 Đánh giá những hạn chế, bất cập về chất lượng của báo cáo ĐTM 

cảu dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_018

25 Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường của các khu vực có lò đốt chất thải nguy hại ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_019

26 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng và hiện trạng môi trường 

của các khu vực có lò đốt chất thải nguy hại ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_020

27 Hướng dẫn phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự 

án xây dựng lò đốt chất thải y tế nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_021

28 Hướng dẫn phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự 

án xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_022

29 Hướng dẫn mô tả chi tiết về công nghệ thi công, công nghệ sản 

xuất, công nghệ vận hành của các loại lò đốt chất thải nguy hại: lò 

đốt chất thải nguy hại kiểu thùng quay

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_023
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

307 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

30 Hướng dẫn mô tả chi tiết về khối lượng và quy mô của tất cả các 

hạng mục công trình cần triển khai trong quá trình thực hiện các dự 

án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_024

31 Hướng dẫn liệt kê đầy đủ các loại máy móc thiết bị; thành phần và 

tính chất của các loại nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các 

chủng loại sản phẩm (đầu ra) của dự án xây dựng lò đốt chất thải 

nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_025

32 Hướng dẫn xác định hiện trạng chất lượng môi trường tự nhiên 

trong khu vực thực hiện dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_026

33 Hướng dẫn đánh giá tác động đến môi trường trong giai đoạn xây 

dựng; giai đoạn vận hành dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_027

34 Hướng dẫn các nội dung dự báo rủi ro, sự cố môi trường của dự án 

xây dựng lò đốt chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_028

35 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu và sự cố, rủi ro trong 

giai đoạn xây dựng dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_029

36 Hướng dẫn các nội dung xây dựng chương trình giám sát môi 

trường của dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại trong các giai 

đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_030

37 Hướng dẫn về nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng của dự án xây 

dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_031

38 Hướng dẫn về nội dung cam kết bảo vệ môi trường và kết luận của 

dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_032

39 Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường của loại 

hình dự án lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_033
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

307 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

40 Đánh giá những hạn chế, bất cập về chất lượng của các báo cáo 

ĐTM của các dự án khai hoang, chuyển đổi đất rừng sang trồng cây 

công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_034

41 Phân tích, nhận dạng các tác động đến môi trường có thể của các 

dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_035

42 Hướng dẫn nội dung mô tả phạm vi của báo cáo ĐTM, khối lượng, 

quy mô các hạng mục của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_036

43 Hướng dẫn mô tả hiện trạng môi trường tự nhiên của dự án khai 

hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_037

44 Hướng dẫn phương pháp xác định điều kiện kinh tế xã hội khu vực 

thực hiện dự án để xác định phạm vi, đối tượng chịu tác động bởi 

dự án chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_038

45 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá những tác động của các dự án 

khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp đến 

môi trường đất, nước, không khí

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_039

46 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá những tác động của các dự án 

khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp đến 

cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_040

47 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá những tác động cảu các dự án 

khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp đến 

kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_041

48 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá những sự cố, rủi ro có thể xảy ra 

của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công 

nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_042
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

307 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

49 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi 

trường tự nhiên của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp trong giai đoạn kiến thiết cơ bản

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_043

50 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi 

trường kinh tế xã hội của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_044

51 Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố, rủi ro của dự 

án khai hoang, chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_045

52 Hướng dẫn các nội dung về chương trình quản lý và giám sát môi 

trường đối với các dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp trong các giai đoạn kiến thiết cơ bản, giai 

đoạn trồng và chăm sóc, giai đoạn khai thác

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_046

53 Hướng dẫn yêu cầu về nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng của dự 

án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_047

54 Hướng dẫn yêu cầu về nội dung cam kết bảo vệ môi trường và phần 

kết luận của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây 

công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_048

55 Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM đối với dự án khai 

hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_049

56 Phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự án xây 

dựng khu du lịch: Du lịch tâm linh

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_050

57 Phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự án xây 

dựng khu du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_051

58 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá các tác động đối với môi trường 

dự án xây dựng khu du lịch giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_052

59 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động đối với 

môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng khu du 

lịch (giai đoạn vận hành)

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_053

60 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố môi 

trường có thể xảy ra trong các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng 

khu du lịch trong giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_054
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

307 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

61 Hướng dẫn mô tả chi tiết về công nghệ thi công, công nghệ sản 

xuất, công nghệ vận hành của các loại lò đốt chất thải nguy hại: lò 

đốt chất thải nguy hại kiểu tĩnh

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_055

62 Hướng dẫn đánh giá tác động đến môi trường trong giai đoạn vận 

hành dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_056

63 Hướng dẫn các nội dung dự báo rủi ro, sự cố môi trường của dự án 

xây dựng lò đốt chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_057

64 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu và sự cố, rủi ro trong 

giai đoạn vận hành dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_058

65 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi 

trường tự nhiên của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp trong giai đoạn trồng và chăm sóc

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_059

66 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi 

trường tự nhiên của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp trong giai đoạn khai thác

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_060

308 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1676/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây 

dựng công trình Cảng tổng hợp số 3 

Dung Quất Tại xã Bình Thuận, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

1 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cảng tổng hợp số 

3 Dung Quất Tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Tổng hợp (giấy) 15_09_285_THG_001

309 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

738/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư Xưởng 

xử lý Acquy chì phế thải và tái chế 

nhựa, kim loại màu (trùng với 135 - 

có 2 bản gốc)

1 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư Xưởng xử lý Acquy chì phế thải và tái 

chế nhựa, kim loại màu (trùng với 135 - có 2 bản gốc)

Tổng hợp (giấy) 15_09_286_THG_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

310 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

427/QĐ-BTNMT "Báo cáo ĐTM Dự án Khu công 

nghiệp Vân Trung, các hạng mục 

đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng kĩ thuật Khu công nghiệp Vân 

Trung

huyện Yên Dũng, Việt Yên - Bắc 

Giang"

1 "Báo cáo ĐTM Dự án Khu công nghiệp Vân Trung, các hạng mục 

đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu công nghiệp 

Vân Trung

huyện Yên Dũng, Việt Yên - Bắc Giang"

Tổng hợp (giấy) 15_09_287_THG_001

2 "Báo cáo ĐTM Dự án Khu công nghiệp Vân Trung, các hạng mục 

đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu công nghiệp 

Vân Trung

huyện Yên Dũng, Việt Yên - Bắc Giang"

Tổng hợp (số) 15_09_287_THS_001

311 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2520/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

Khu công nghiệp Bình Xuyên II - 

Tỉnh Vĩnh Phúc

1 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

Khu công nghiệp Bình Xuyên II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng hợp (giấy) 15_09_288_THG_001

2 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

Khu công nghiệp Bình Xuyên II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng hợp (số) 15_09_288_THS_001

312 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1301/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật 

Khu công nghiệp Bình Xuyên

1 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ 

thuật Khu công nghiệp Bình Xuyên

Tổng hợp (giấy) 15_09_289_THG_001

2 Báo cáo ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ 

thuật Khu công nghiệp Bình Xuyên

Tổng hợp (số) 15_09_289_THS_001

313 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1683/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án công trình 

cảng nhà máy thép Guang Lian - 

Dung Quất

1 Báo cáo ĐTM dự án công trình cảng nhà máy thép Guang Lian - 

Dung Quất

Tổng hợp (giấy) 15_09_290_THG_001

314 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

599/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

KCN Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

KCN Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (giấy) 15_09_291_THG_001
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314 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

599/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

KCN Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

2 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

KCN Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (số) 15_09_291_THS_001

315 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

715/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng KCN Du Long 

diện tích 407,28ha, tại xã Lợi Hải và 

xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc - 

Tỉnh Ninh Thuận

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Du Long 

diện tích 407,28ha, tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận 

Bắc - Tỉnh Ninh Thuận

Tổng hợp (giấy) 15_09_292_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Du Long 

diện tích 407,28ha, tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận 

Bắc - Tỉnh Ninh Thuận

Tổng hợp (số) 15_09_292_THS_001

316 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1738/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án KCN IGS Nam 

Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh các 

hạng mục đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam 

Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh

1 Báo cáo ĐTM dự án KCN IGS Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc 

Ninh các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp (giấy) 15_09_293_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án KCN IGS Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc 

Ninh các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp (số) 15_09_293_THS_001

317 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

458/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp, chất thải y tế tại xã Trạm 

Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp, chất thải y tế tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ

Tổng hợp (giấy) 15_09_294_THG_001

318 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

726/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật CCN Bắc An Thạnh, địa điểm: 

Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật CCN Bắc An Thạnh, địa điểm: Xã An Thạnh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An

Tổng hợp (giấy) 15_09_295_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật CCN Bắc An Thạnh, địa điểm: Xã An Thạnh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An

Tổng hợp (số) 15_09_295_THS_001
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319 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1438/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng khu xử lý chất thải nguy hại 

Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải 

Phòng

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại 

Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Tổng hợp (giấy) 15_09_296_THG_001

320 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

433/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án nhà máy 

Polypropylene tại khu kinh tế Dung 

Quất

1 Báo cáo ĐTM dự án nhà máy Polypropylene tại khu kinh tế Dung 

Quất

Tổng hợp (giấy) 15_09_297_THG_001

321 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

854/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT dự án "Khai thác mở 

rộng và xuống sâu cụm mỏ đá xây 

dựng Tân Đông Hiệp công suất khai 

thác 2.600.000 m3/năm (nguyên 

khối)" - Tại xã Tân Đông Hiệp, 

huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

1 BCĐGTĐMT dự án "Khai thác mở rộng và xuống sâu cụm mỏ đá 

xây dựng Tân Đông Hiệp công suất khai thác 2.600.000 m3/năm 

(nguyên khối)" - Tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương

Tổng hợp (giấy) 15_09_298_THG_001

322 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

955/QĐ-TCMT Báo cáo về việc đã thực hiện các nội 

dung của báo cáo và yêu cầu của 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động Môi trường trước khi 

dự án đi vào vận hành chính thức

1 Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu 

của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động Môi trường 

trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

Tổng hợp (giấy) 15_09_299_THG_001

323 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

624/QĐ-

BKHCNMT

Báo cáo về việc đã thực hiện các nội 

dung của báo cáo và yêu cầu cảu 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động Môi trường trước khi 

dự án đi vào vận hành chính thức - 

Năm 2002

1 Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu 

cảu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động Môi trường 

trước khi dự án đi vào vận hành chính thức - Năm 2002

Tổng hợp (giấy) 15_09_300_THG_001

324 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

15/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy 

xử lý, tái chế dầu nhớt thải Hà Lộc" 

tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu

1 BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy xử lý, tái chế dầu nhớt thải Hà 

Lộc" tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (giấy) 15_09_301_THG_001

2 BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy xử lý, tái chế dầu nhớt thải Hà 

Lộc" tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (số) 15_09_301_THS_001
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325 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

679/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT dự án "Đàu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ Đá 

vôi Liên Sơn xã Liên Sơn và xã 

Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam"

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Đá 

vôi Liên Sơn xã Liên Sơn và xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam"

Tổng hợp (giấy) 15_09_302_THG_001

326 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2049/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư hạ tầng 

cơ sở khu công nghiệp dịch vụ dầu 

khí Tiền Giang"

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư hạ tầng cơ sở khu công nghiệp dịch 

vụ dầu khí Tiền Giang"

Tổng hợp (giấy) 15_09_303_THG_001

327 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1083/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình xử lý, tiêu hủy chất 

thải nguy hại từ phế liệu kim loại và 

nhựa nhiễm dầu"- Địa điểm: Tại 

phố Xuân mai I, phường Phúc 

Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng công trình xử lý, tiêu hủy 

chất thải nguy hại từ phế liệu kim loại và nhựa nhiễm dầu"- Địa 

điểm: Tại phố Xuân mai I, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng hợp (giấy) 15_09_304_THG_001

328 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2047/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy 

xử lý chất thải nguy hại Sao Việt". 

Tại khu xử lý chất thải tập trung 

Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

1 BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Sao 

Việt". Tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (giấy) 15_09_305_THG_001

329 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2444/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT dự án "Cụm công 

nghiệp Bình Đông diện tích 260,5ha 

(Trong đó: Cụm công nghiệp 

211,83ha, khu tái định cư 44,20ha 

và đường kết nối vào cụm công 

nghiệp 4,5ha)"- Địa điểm: Xã Bình 

Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiên 

Giang

1 BCĐGTĐMT dự án "Cụm công nghiệp Bình Đông diện tích 

260,5ha (Trong đó: Cụm công nghiệp 211,83ha, khu tái định cư 

44,20ha và đường kết nối vào cụm công nghiệp 4,5ha)"- Địa điểm: 

Xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiên Giang

Tổng hợp (giấy) 15_09_306_THG_001

330 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2135/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy 

lưu trữ, xử lý và tiêu hủy chất thải 

công nghiệp"

1 BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy lưu trữ, xủa lý và tiêu hủy chất 

thải công nghiệp"

Tổng hợp (giấy) 15_09_307_THG_001

2 BCĐGTĐMT của dự án "Nhà máy lưu trữ, xủa lý và tiêu hủy chất 

thải công nghiệp"

Tổng hợp (số) 15_09_307_THS_001
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331 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1781/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT của dự án "Đầu tư 

xây dựng nhà máy xử lý các sản 

phẩm Dầu thải"- Địa điểm: CCN 

Kiến Thành, xã Long Cang, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long An (có 2 

quyển gốc - trùng với số TT69)

1 BCĐGTĐMT của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý các sản 

phẩm Dầu thải"- Địa điểm: CCN Kiến Thành, xã Long Cang, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long An (có 2 quyển gốc - trùng với số TT69)

Tổng hợp (giấy) 15_09_308_THG_001

331 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1781/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT của dự án "Đầu tư 

xây dựng nhà máy xử lý các sản 

phẩm Dầu thải"- Địa điểm: CCN 

Kiến Thành, xã Long Cang, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long An (có 2 

quyển gốc - trùng với số TT69)

2 BCĐGTĐMT của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý các sản 

phẩm Dầu thải"- Địa điểm: CCN Kiến Thành, xã Long Cang, huyện 

Cần Đước, tỉnh Long An (có 2 quyển gốc - trùng với số TT69)

Tổng hợp (số) 15_09_308_THS_001

332 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

290/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây 

dựng nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp"- Địa điểm: Khu công 

nghiệp Nam Sách, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải 

công nghiệp"- Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương

Tổng hợp (giấy) 15_09_309_THG_001

333 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1064/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư phát 

triển mở công ty cổ phần Than Hà 

Tu - TKV"

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư phát triển mở công ty cổ phần Than 

Hà Tu - TKV"

Tổng hợp (giấy) 15_09_310_THG_001

334 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

3281/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường 

dây 220kV đầu nối Nhà máy thủy 

điện Trung Sơn vào hệ thống điện 

Quốc gia"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_311_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220kV đầu nối Nhà máy 

thủy điện Trung Sơn vào hệ thống điện Quốc gia"

Tổng hợp (số) 15_09_311_THS_001

3 Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_311_CDS_001

4 Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện 

dự án (chương 2)

Tư liệu khác (số) 15_09_311_CDS_001

5 Đánh giá tác động môi trường (chương 3) Tư liệu khác (số) 15_09_311_CDS_002
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334 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

3281/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường 

dây 220kV đầu nối Nhà máy thủy 

điện Trung Sơn vào hệ thống điện 

Quốc gia"

6 Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiếu tác động xấu và phòng 

ngừa, ứng phó sự cố  môi trường (chương 4)

Tư liệu khác (số) 15_09_311_CDS_003

7 Chương trình quản lý và giám sát môi trường (chương 5) Tư liệu khác (số) 15_09_311_CDS_004

8 Tham vấn ý kiến cộng đồng (chương 6) Tư liệu khác (số) 15_09_311_CDS_005

335 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2170/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM Dự án "Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

Khu công nghiệp Hòa hội" thuộc xã 

Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định (diện tích 265ha)

1 Báo cáo ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Khu công nghiệp Hòa hội" thuộc xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định (diện tích 265ha)

Tổng hợp (giấy) 15_09_312_THG_001

336 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1700/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của Dự án: Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 

tầng Khu phi thuế quan và Khu 

công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

1 Báo cáo ĐTM của Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 

tầng Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

Tổng hợp (giấy) 15_09_313_THG_001

337 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1550/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Mỏ than Cọc Sáu - 

Công ty CP than Cọc Sáu - TKV 

(Quảng Ninh)

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình: Mỏ than Cọc Sáu - 

 Công ty CP than Cọc Sáu - TKV (Quảng Ninh)

Tổng hợp (giấy) 15_09_314_THG_001

338 537/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đình 

Vũ - Giai đoạn 2 tại bán đảo Đình 

Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận 

Hải An - TP Hải Phòng

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đình 

Vũ - Giai đoạn 2 tại bán đảo Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận 

Hải An - TP Hải Phòng

Tổng hợp (giấy) 15_09_315_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đình 

Vũ - Giai đoạn 2 tại bán đảo Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận 

Hải An - TP Hải Phòng

Tổng hợp (số) 15_09_315_THS_001
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339 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1977/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT: Dự án "Nhà máy thu 

gom xử lý chất thải công nghiệp 

Như Kiệt" - Lô B5, khu công nghiệp 

Đất Cuốc, xã đất Cuốc, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương

1 BCĐGTĐMT: Dự án "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công 

nghiệp Như Kiệt" - Lô B5, khu công nghiệp Đất Cuốc, xã đất 

Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (giấy) 15_09_316_THG_001

2 BCĐGTĐMT: Dự án "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công 

nghiệp Như Kiệt" - Lô B5, khu công nghiệp Đất Cuốc, xã đất 

Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 15_09_316_THS_001

340 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

270/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động Môi 

trường bổ sung của dự án "Tổ hợp 

Bauxit - Nhôm Lâm Đồng"

1 Báo cáo đánh giá tác động Môi trường bổ sung của dự án "Tổ hợp 

Bauxit - Nhôm Lâm Đồng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_317_THG_001

2 Báo cáo đánh giá tác động Môi trường bổ sung của dự án "Tổ hợp 

Bauxit - Nhôm Lâm Đồng"

Tổng hợp (số) 15_09_317_THS_001

340 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

270/QĐ-BTNMT Báo cáo đánh giá tác động Môi 

trường bổ sung của dự án "Tổ hợp 

Bauxit - Nhôm Lâm Đồng"

3 Các vấn đề liên quan đến đền bù thiệt hại và di dân tái định cư của 

dự án "Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng "

Chuyên đề (số) 15_09_317_CDS_001

341 Cục Thẩm 

định và 

572/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT bổ sung dự án "Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

1 BCĐGTĐMT bổ sung dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật khu công nghiệp Giang Điền diện tích 529,2 ha" - Địa 

Tổng hợp (giấy) 15_09_318_THG_001

2 BCĐGTĐMT bổ sung dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật khu công nghiệp Giang Điền diện tích 529,2 ha" - Địa 

điểm: Huyện Trảng Bom và Huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 15_09_318_THS_001

342 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

870/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây 

dựng nhà máy xử lý và tái chế chất 

thải" - Tại KCN Xuyên Á, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý và tái chế 

chất thải" - Tại KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tổng hợp (giấy) 15_09_319_THG_001

343 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

104/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng khu công nghệ 

Cao Hòa Lạc - Phần thực hiện bằng 

vốn vay ODA Nhật Bản"

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 

nghệ Cao Hòa Lạc - Phần thực hiện bằng vốn vay ODA Nhật Bản"

Tổng hợp (giấy) 15_09_320_THG_001
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344 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

871/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT của dự án "Xây dựng 

lò đốt rác thải y tế trên địa bàn thành 

phố Đà Lạt với công suất 1 

tấn/ngày"- Địa điểm thực hiện: 

Phường 5, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

1 BCĐGTĐMT của dự án "Xây dựng lò đốt rác thải y tế trên địa bàn 

thành phố Đà Lạt với công suất 1 tấn/ngày"- Địa điểm thực hiện: 

Phường 5, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tổng hợp (giấy) 15_09_321_THG_001

345 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1423/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT của dự án "Cải tạo, 

nâng cấp tuyến ống B-T"

1 BCĐGTĐMT của dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến ống B-T" Tổng hợp (giấy) 15_09_322_THG_001

346 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

612/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án Xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng kĩ thuật KCN 

Lộc An - Bình Sơn" Diện tích 

497,77ha Tại các xã Lộc An, Bình 

Sơn và Long An, Huyện Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo ĐTM Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật 

KCN Lộc An - Bình Sơn" Diện tích 497,77ha Tại các xã Lộc An, 

Bình Sơn và Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (giấy) 15_09_323_THG_001

347 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1389/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự án: "Đầu tư 

nâng cấp nhà máy xử lý và tiêu hủy 

chất thải công nghiệp và chất thải 

nguy hại". Tại KCN Tràng Bảng, xã 

An Tĩnh, huyện Tràng Bảng, tỉnh 

Tây Ninh

1 Báo cáo ĐTM của dự án: "Đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý và tiêu 

hủy chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại". Tại KCN Tràng 

Bảng, xã An Tĩnh, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp (giấy) 15_09_324_THG_001

348 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

502/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

khu kinh tế Dung Quất. Địa điểm: 

Xã Bình Nguyên - Bình Sơn - 

Quảng Ngãi

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

khu kinh tế Dung Quất. Địa điểm: Xã Bình Nguyên - Bình Sơn - 

Quảng Ngãi

Tổng hợp (giấy) 15_09_325_THG_001

349 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

19/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng lò đốt rác thải công nghiệp và 

nguy hại (Hải Phòng)

1 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải công nghiệp và 

nguy hại (Hải Phòng)

Tổng hợp (giấy) 15_09_326_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải công nghiệp và 

nguy hại (Hải Phòng)

Tổng hợp (số) 15_09_326_THS_001
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350 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2060/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMT dự án "Đầu tư xây 

dựng nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi 

trơn tại khu công nghiệp Bỉm Sơn - 

tỉnh Thanh Hóa"

1 Báo cáo ĐMT dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dầu mỡ 

bôi trơn tại khu công nghiệp Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp (giấy) 15_09_327_THG_001

351 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1447/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT dự án "Nhà máy thu 

gom xử lý chất thải công nghiệp 

Việt Khải" - Lô B5, khu công 

nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

1 BCĐGTĐMT dự án "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công nghiệp 

Việt Khải" - Lô B5, khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (giấy) 15_09_328_THG_001

2 BCĐGTĐMT dự án "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công nghiệp 

Việt Khải" - Lô B5, khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 15_09_328_THS_001

352 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2305/QĐ-

BTNMT

BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghệ cao TP.HCM giai đoạn II, diện 

tích 587,07 ha" - Tại Phường Tăng 

Nhơn Phú A, Phường Tăng Nhơn 

Phú B và Phường Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9, TP.HCM

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghệ cao TP.HCM giai đoạn II, diện tích 587,07 ha" - Tại Phường 

Tăng Nhơn Phú A, Phường Tăng Nhơn Phú B và Phường Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Tổng hợp (giấy) 15_09_329_THG_001

353 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

295/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp Quế Võ 3 (Giai đoạn 1)"

1 BCĐGTĐMT dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp Quế Võ 3 (Giai đoạn 1)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_330_THG_001

354 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

984/QĐ-BTNMT BCĐGTĐMT bổ sung dự án "Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm 

(giai đoạn I)"- Địa điểm: Phường 

Hòa Thọ Tây - Quận Cầu Giấy - 

Tp.Đà Nẵng

1 BCĐGTĐMT bổ sung dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn I)"- Địa điểm: 

Phường Hòa Thọ Tây - Quận Cầu Giấy - Tp.Đà Nẵng

Tổng hợp (giấy) 15_09_331_THG_001

355 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 2328/QĐ-

BTNMT 

BCĐMT Dự án: "Cơ sở chế biến 

khoáng chất tổng hợp phục vụ công 

nghiệp Xi Măng" 

1 BCĐGTĐMT của dự án "Cơ sở chế biến khoáng chất tổng hợp 

phục vụ công nghiệp Xi Măng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_332_THG_001
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356 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 37/QĐ-BTNMT  BCĐTM dự án "Đầu tư hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải cụm 

Chùa Thầy Thỏ cho khu vực Thái 

Hòa, Bình Chuẩn, An Phú, Thuận 

Giao" 

1 BCĐTM dự án "Đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cụm 

Chùa Thầy Thỏ cho khu vực Thái Hòa, Bình Chuẩn, An Phú, 

Thuận Giao"

Tổng hợp (giấy) 15_09_333_THG_001

357 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

GT 04/QĐ-

BTNMT

 BCĐTM của dự án "Đầu tư xây 

dựng và di dời khu vực sản xuất nhà 

máy Bia số 1" 

1 BCĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và di dời khu vực sản xuất 

nhà máy Bia số 1"

Tổng hợp (giấy) 15_09_334_THG_001

358 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 130/QĐ-

BTNMT 

 BCĐTM dự án "Xây dựng nhà máy 

phân loại, tái chế và xử lý chất thải 

dân dụng, công nghiệp 100 

tấn/ngày".Địa điểm: Xã Gia Đông, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

1 BCĐTM dự án "Xây dựng nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất 

thải dân dụng, công nghiệp 100 tấn/ngày".Địa điểm: Xã Gia Đông, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp (giấy) 15_09_335_THG_001

359 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

247/QĐ-BTNMT BCĐTM dự án "Xây dựng nhà máy 

tái chế và xử lý chất thải nguy hại 

Chân Lý"

1 BCĐTM dự án "Xây dựng nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy 

hại Chân Lý"

Tổng hợp (giấy) 15_09_336_THG_001

360 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1518/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án "Khu công nghệ cao 

(Đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ 

sở hạ tầng) Đà Nẵng"

1 BCĐTM Dự án "Khu công nghệ cao (Đầu tư xây dựng và Kinh 

doanh cơ sở hạ tầng) Đà Nẵng"

Tổng hợp (giấy) 15_09_337_THG_001

361 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2040/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Nhà máy tái chế 

và tiêu hủy Chất thải công nghiệp 

nguy hại"

1 BCĐTM Dự án: "Nhà máy tái chế và tiêu hủy Chất thải công 

nghiệp nguy hại"

Tổng hợp (giấy) 15_09_338_THG_001

362 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2324/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Đầu tư mở rộng 

Nhà máy xử lý Chất thải nguy hại; 

tái chế, xử lý chất thải kim loại; tái 

sinh dầu nhớt thải, sản xuất nhiên 

liệu sạch từ chất thải; kinh doanh, 

tái chế phế liệu"

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư mở rộng Nhà máy xử lý Chất thải nguy 

hại; tái chế, xử lý chất thải kim loại; tái sinh dầu nhớt thải, sản xuất 

nhiên liệu sạch từ chất thải; kinh doanh, tái chế phế liệu"

Tổng hợp (giấy) 15_09_339_THG_001
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363 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1581/QĐ-

BTNMT

BCĐTM  Dự án: "Đầu tư mở rộng 

nhà máy xử lý chất thải công nghiệp 

Ngọc Tân Kiên" Tại Lô MB.2-4, 

KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức 

Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh 

Long An

1 BCĐTM  Dự án: "Đầu tư mở rộng nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp Ngọc Tân Kiên" Tại Lô MB.2-4, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, 

Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Tổng hợp (giấy) 15_09_340_THG_001

364 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2140/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

nhà máy Chế biến Thủy - Hải sản 

xuất khẩu (công suất 19.743 

tấn/năm)"  Địa điểm : Ấp Hội, 

X.Kim Sơn, H. Châu Thành. T. Tiền 

Giang

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến Thủy - Hải 

sản xuất khẩu (công suất 19.743 tấn/năm)"  Địa điểm : Ấp Hội, 

X.Kim Sơn, H. Châu Thành. T. Tiền Giang

Tổng hợp (giấy) 15_09_341_THG_001

365 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2074/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Mở rộng, nâng 

công suất Nhà máy xử lý, tái chế 

dầu nhớt thải Hà Lộc" Tại: Khu xử 

lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã 

Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

1 BCĐTM Dự án: "Mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý, tái chế 

dầu nhớt thải Hà Lộc" Tại: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (giấy) 15_09_342_THG_001

366 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1501/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Nhà máy sản xuất 

vật liệu xây dựng từ xỉ lò điện Hồ 

Quang" Tại KCN Phú Mỹ 1, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1 BCĐTM Dự án: "Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ lò điện 

Hồ Quang" Tại KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Tổng hợp (giấy) 15_09_343_THG_001

367 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

423/QĐ-BTNMT BCĐTM Dự án: "Xây dựng Nhà 

máy xử lý chất thải rắn công  nghiệp 

và chất thải nguy hại công suất 50 

tấn/ngày" Địa điểm: Xã Minh Lập, 

huyện Nhơn Thành, tỉnh Bình Phước

1 BCĐTM Dự án: "Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn công  

nghiệp và chất thải nguy hại công suất 50 tấn/ngày" Địa điểm: Xã 

Minh Lập, huyện Nhơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tổng hợp (giấy) 15_09_344_THG_001

368 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

3105/QĐ-

BTNMT

Đánh giá tác động môi trường của 

dự án "Đường dây 110kV Bắc Ninh 

- Quang Châu"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_345_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án "Đường dây 110kV Bắc Ninh - Quang Châu" Tổng hợp (số) 15_09_345_THS_001
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368 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

3105/QĐ-

BTNMT

Đánh giá tác động môi trường của 

dự án "Đường dây 110kV Bắc Ninh 

- Quang Châu"

3 Chương II - Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực 

thực hiện dự án

Tư liệu khác (số) 15_09_345_CDS_002

4 Chương III - Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_345_CDS_003

5 Chương IV - Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động xấu và 

phòng ngừa, ứng phó môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_345_CDS_004

6 Chương V - Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_345_CDS_005

7 Chương VI - Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_345_CDS_006

369 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

693/QĐ-BTNMT BCĐTM Dự án: "Xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Khánh An"

1 BCĐTM Dự án: "Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Khánh An"

Tổng hợp (giấy) 15_09_346_THG_001

370 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

404/QĐ-BTNMT BCĐTM Dự án: "Nhà máy thu gom 

xử lý chất thải công nghiệp Tiến 

Thi" (Khu công nghiệp Đất Cuốc, 

xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương)

1 BCĐTM Dự án: "Nhà máy thu gom xử lý chất thải công nghiệp 

Tiến Thi" (Khu công nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương)

Tổng hợp (giấy) 15_09_347_THG_001

371 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 480/QĐ-

BTNMT 

 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN 

Sông Hậu" Giai đoạn 1, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang 

1 BCĐTM Dự án: "đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

KCN Sông Hậu" Giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Tổng hợp (giấy) 15_09_348_THG_001

372 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 800/QĐ-

BTNMT 

 BCĐTM Dự án: " Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN 

dịch vụ dầu khí Soài Rạp - Tiền 

Giang (diện tích 285 ha)" Tại xã Gia 

Thuận, Vàm Láng - Huyện Gò Công 

Đông - Tỉnh Tiền Giang 

1 BCĐTM Dự án: " Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

KCN dịch vụ dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang (diện tích 285 ha)" Tại 

xã Gia Thuận, Vàm Láng - Huyện Gò Công Đông - Tỉnh Tiền 

Giang

Tổng hợp (giấy) 15_09_349_THG_001
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373 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 1001/QĐ-

BTNMT 

 BCĐTM Dự án: "Đầu tư nhà máy 

tái chế nhớt thải và lò đốt chất thải 

nguy hại, chất thải công nghiệp Cao 

Gia Quý" - Vị trí: Ấp Phước Tân, xã 

Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư nhà máy tái chế nhớt thải và lò đốt chất 

thải nguy hại, chất thải công nghiệp Cao Gia Quý" - Vị trí: Ấp 

Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Tổng hợp (giấy) 15_09_350_THG_001

374 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 2005/QĐ-

BTNMT 

 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

khu liên hợp luyện - cán thép cao 

cấp công suất 1.000.000 tấn/năm" 

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng khu liên hợp luyện - cán thép 

cao cấp công suất 1.000.000 tấn/năm"

Tổng hợp (giấy) 15_09_351_THG_001

375 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 92/2007/QĐ-

UBND 

 BCĐTM Dự án: "Nâng cấp mở 

rộng nhà máy xử lý chất thải nguy 

hại Sao Việt" 

1 BCĐTM Dự án: "Nâng cấp mở rộng nhà máy xử lý chất thải nguy 

hại Sao Việt"

Tổng hợp (giấy) 15_09_352_THG_001

376 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 1577/QĐ-

BTNMT 

 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

nhà máy tái chế, xử lý chất thải 

nguy hại"- Địa điểm: Lô CN04 - 

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền - 

Hải Phòng 

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải 

nguy hại"- Địa điểm: Lô CN04 - Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền - 

Hải Phòng

Tổng hợp (giấy) 15_09_353_THG_001

377 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 1129/QĐ-

BTNMT 

 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp Sơn Mỹ 2 tại xã Sơn Mỹ, 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận" 

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu 

công nghiệp Sơn Mỹ 2 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp (giấy) 15_09_354_THG_001

378 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 1693/QĐ-

BTNMT 

 BCĐTM Dự án: "Bệnh viện đa 

khoa Tân Tạo quy mô 100 giường"- 

Tòa nhà Tân Đức Sky, lô 10, đường 

Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp Tân 

Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

1 BCĐTM Dự án: "Bệnh viện đa khoa Tân Tạo quy mô 100 giường"- 

Tòa nhà Tân Đức Sky, lô 10, đường Đức Hòa Hạ, khu công nghiệp 

Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tổng hợp (giấy) 15_09_355_THG_001
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379 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1513/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý 

tiêu hủy, tái chế Chất thải nguy hại" 

Địa điểm: Lô N4, Đường số 2 KCN 

Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức 

Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An

1 BCĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý tiêu hủy, tái chế Chất thải nguy 

hại" Địa điểm: Lô N4, Đường số 2 KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, 

xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tổng hợp (giấy) 15_09_356_THG_001

380 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1842/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Nhà máy phục hồi 

và tái chế Tùng Phuy" tại Lô số 8, 

khu G Đường N4, Khu công nghiệp 

An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

1 BCĐTM Dự án: "Nhà máy phục hồi và tái chế Tùng Phuy" tại Lô 

số 8, khu G Đường N4, Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn 

Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp (giấy) 15_09_357_THG_001

381 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

664/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án: "Lắp đặt và 

vận hành thiết bị đốt chất thải nguy 

hại Khu công nghiệp Tà Noc 1, 

Thành phố Cần Thơ"

1 Báo cáo ĐTM Dự án: "Lắp đặt và vận hành thiết bị đốt chất thải 

nguy hại Khu công nghiệp Tà Noc 1, Thành phố Cần Thơ"

Tổng hợp (giấy) 15_09_358_THG_001

382 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

589/QĐ-BTNMT BCĐTM Dự án: " Mở rộng Nhà 

máy Ăc Quy GS Việt Nam công 

suất 1.725.956 kwh/năm". Địa điểm: 

số 18, Đường số 3, KCN Việt Nam 

Singgapore, Tỉnh Bình Dương

1 BCĐTM Dự án: " Mở rộng Nhà máy Ăc Quy GS Việt Nam công 

suất 1.725.956 kwh/năm". Địa điểm: số 18, Đường số 3, KCN Việt 

Nam Singgapore, Tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (giấy) 15_09_359_THG_001

383 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

3003/QĐ - 

BTNMT

Báo cáo ĐTM và Đề án cải tạo, 

phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác - chế biến đá xây 

dựng mỏ Phước Bình, xã Phước 

Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai, công suất khai thác 1.181.825 

m3 vật liệu nguyên khai/năm (gồm 

đá xây dựng 606.825 m3/năm, vật 

liệu san lấp 575.000 m3/năm)"

1 Báo cáo đánh giá ĐTM của dự án Đầu tư khai thác, chế biến đá xây 

dựng mỏ Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Tổng hợp (giấy) 15_09_360_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác, chế 

biến đá xây dựng mỏ Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (giấy) 15_09_360_THG_002

136 Sản phẩm năm 2015 - Cục Thẩm định và Đánh giá tác động Môi trường



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

383 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

3003/QĐ - 

BTNMT

Báo cáo ĐTM và Đề án cải tạo, 

phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác - chế biến đá xây 

dựng mỏ Phước Bình, xã Phước 

Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai, công suất khai thác 1.181.825 

m3 vật liệu nguyên khai/năm (gồm 

đá xây dựng 606.825 m3/năm, vật 

liệu san lấp 575.000 m3/năm)"

3 Báo cáo đánh giá ĐTM của dự án Đầu tư khai thác, chế biến đá xây 

dựng mỏ Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Tổng hợp (số) 15_09_360_THS_001

4 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác, chế 

biến đá xây dựng mỏ Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 15_09_360_THS_002

5 Chương I - Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_360_BKS_001

6 Chương II - Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực 

hiện dự án

Tư liệu khác (số) 15_09_360_BKS_002

7 Chương III - Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_360_BKS_003

8 Chương IV - Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa 

và ứng phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_360_BKS_004

9 Chương V - Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_360_BKS_005

10 Chương VI - Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_360_BKS_006

384 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

204/QĐ-BTNMT BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Lò đốt Chất thải nguy hại công suất 

100Kg/giờ" Tại Nhà máy Nông 

dược Bình Dương, Phường Bình 

Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương" (có 2 bản gốc, Trùng với số 

TT 109)

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Lò đốt Chất thải nguy hại công 

suất 100Kg/giờ" Tại Nhà máy Nông dược Bình Dương, Phường 

Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương" (có 2 bản gốc, 

Trùng với số TT 109)

Tổng hợp (giấy) 15_09_361_THG_001
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385 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2319/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

hệ thống lò hấp xử lý chất thải y tế 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Bình" Địa điểm: đường Tuệ Tĩnh - 

phường Nam Thành - Tp. Ninh 

Bình - tỉnh Ninh Bình

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng hệ thống lò hấp xử lý chất thải y 

tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình" Địa điểm: đường Tuệ 

Tĩnh - phường Nam Thành - Tp. Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp (giấy) 15_09_362_THG_001

386 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1295/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

Nhà máy xử lý chất thải Công 

nghiệp và Nguy hại (bóng đèn, ắc 

quy, súc rửa thùng phuy và lò đốt 

chất thải công suất 500kg/h"

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải Công 

nghiệp và Nguy hại (bóng đèn, ắc quy, súc rửa thùng phuy và lò đốt 

chất thải công suất 500kg/h"

Tổng hợp (giấy) 15_09_363_THG_001

387 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2093/QĐ-

BTNMT

BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu 

công nghiệp Long Hương"

1 BCĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

Khu công nghiệp Long Hương"

Tổng hợp (giấy) 15_09_364_THG_001

388 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

544/QĐ-BTNMT BCĐTM Dự án: "Bãi chôn lấp hợp 

vệ sinh Chất thải công nghiệp không 

nguy hại công suất 1000 tấn/ngày và 

Chất thải rắn sinh hoạt công suất 

700 tấn/ngày". Địa điểm: Khu xử lý 

chất thải tập trung xã Tóc Tiên, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

1 BCĐTM Dự án: "Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Chất thải công nghiệp 

không nguy hại công suất 1000 tấn/ngày và Chất thải rắn sinh hoạt 

công suất 700 tấn/ngày". Địa điểm: Khu xử lý chất thải tập trung xã 

Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (giấy) 15_09_365_THG_001

389 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2609/QĐ-

BTNMT

Đánh giá tác động môi trường của 

Dự án "Treo dây mạch 2 đường dây 

220kV Hòa Khánh - Huế"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_366_THG_001

2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Treo dây mạch 2 

đường dây 220 KV Hòa Khánh - Huế"

Tổng hợp (số) 15_09_366_THS_001

3 Chương I - Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_366_CDS_001
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389 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2609/QĐ-

BTNMT

Đánh giá tác động môi trường của 

Dự án "Treo dây mạch 2 đường dây 

220kV Hòa Khánh - Huế"

4 Chương II - Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực 

thực hiện dự án

Tư liệu khác (số) 15_09_366_CDS_002

5 Chương III - Đánh giá các tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_366_CDS_003

6 Chương IV - Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi 

trường

Tư liệu khác (số) 15_09_366_CDS_004

7 Chương V - Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_366_CDS_005

8 Chương VI - Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_366_CDS_006

390 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

842/QĐ-BTNMT "BCĐTM Dự án: ""Đầu tư Nhà máy 

Luyện Cán Thép chất lượng cao 

- Địa điểm: Khu công nghiệp Khánh 

Phú - tỉnh Ninh Bình

- Công suất: 1.000.000 tấn/năm""

1 "BCĐTM Dự án: ""Đầu tư Nhà máy Luyện Cán Thép chất lượng 

cao 

- Địa điểm: Khu công nghiệp Khánh Phú - tỉnh Ninh Bình

- Công suất: 1.000.000 tấn/năm"""

Tổng hợp (giấy) 15_09_367_THG_001

391 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

  03/QĐ-BTNMT  BCĐMT Dự án: "Xây dựng nhà 

máy xử lý chất thải công nghiệp, 

nguy hại". Địa điểm: Xã Phù Lãng - 

huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh  

1 BCĐMT Dự án: "Xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, 

nguy hại". Địa điểm: Xã Phù Lãng - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp (giấy) 15_09_368_THG_001

392 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

  2347/QĐ-

BTNMT  

 BCĐMT Dự án: "Đầu tư xây dựng 

lò đốt chất thải công nghiệp công 

suất 2000kg/h". Địa điểm: Nam Sơn 

- Sóc Sơn - Hà Nội  

1 BCĐMT Dự án: "Đầu tư xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp 

công suất 2000kg/h". Địa điểm: Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội

Tổng hợp (giấy) 15_09_369_THG_001

393 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

  1927/QĐ-

BTNMT  

BCĐMT Dự án: "Công trình xử lý 

khống chế ô nhiễm bãi rác và nâng 

cấp xây dựng mới công trình xủa lý 

chất thải rắn tại bãi rác Thủy 

Phương". Phường Thủy Phương, thị 

xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên 

Huế  

1 BCĐMT Dự án: "Công trình xử lý khống chế ô nhiễm bãi rác và 

nâng cấp xây dựng mới công trình xủa lý chất thải rắn tại bãi rác 

Thủy Phương". Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Tổng hợp (giấy) 15_09_370_THG_001
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394 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

  1219/QĐ-

BTNMT  

BCĐMT Dự án: "Mở rộng đầu tư 

các hạng mục lưu giữ, xử lý chất 

thải cho nhà máy xử lý chất thải của 

công ty TNHH TM DV Toàn 

Thắng". Địa điểm: Núi Hang Ốc - 

TT Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải 

Phòng  

1 BCĐMT Dự án: "Mở rộng đầu tư các hạng mục lưu giữ, xử lý chất 

thải cho nhà máy xử lý chất thải của công ty TNHH TM DV Toàn 

Thắng". Địa điểm: Núi Hang Ốc - TT Minh Đức - Thủy Nguyên - 

Hải Phòng

Tổng hợp (giấy) 15_09_371_THG_001

395 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

  790/QĐ-

BTNMT  

BCĐMT Dự án: "Xây dựng lò đốt 

chất thải nguy hại công suất 50kg/h 

tại công ty cổ phần thuốc sát trùng 

Cần Thơ". Địa điểm: KM14 quốc lộ 

91, phường Phước Thới, quận Ô 

Môn, Tp. Cần Thơ  

1 BCĐMT Dự án: "Xây dựng lò đốt chất thải nguy hại công suất 

50kg/h tại công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ". Địa điểm: 

KM14 quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ

Tổng hợp (giấy) 15_09_372_THG_001

396 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 1013/QĐ-

BTNMT 

BCĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý và 

chế biến chất thải Rắn" tại Lô F1, 

khu công nghiệp Tằng Lỏong, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

1 BCĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý và chế biến chất thải Rắn" tại Lô 

F1, khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tổng hợp (giấy) 15_09_373_THG_001

2 BCĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý và chế biến chất thải Rắn" tại Lô 

F1, khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tổng hợp (số) 15_09_373_THS_001

3 Chương I - Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_373_BKS_001

4 Chương II - Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu 

vực thực hiện dự án

Tư liệu khác (số) 15_09_373_BKS_002

5 Chương III - Đánh giá tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_373_BKS_003

6 Chương IV - Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực 

và phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_373_BKS_004

7 Chương V - Chươnng trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_373_BKS_005

8 Chương VI - Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_373_BKS_006
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397 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

398/QĐ-BTNMT  Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư 

xây dựng nhà máy xử lý chất thải 

công nghiệp nguy hại Vĩnh Tân 

công suất 10.000 tấn/năm" . Địa 

điểm: xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

1 Báo cáo ĐTM của dự án:"Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải 

công nghiệp nguy hại Vĩnh Tân công suất 10.000 tấn/năm".

Tổng hợp (giấy) 15_09_374_THG_001

398 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1926/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM Dự án:" Nhà máy xử 

lý tái chế chất thải tại Xã Đăk Ru, 

Huyện Đăk RLấp, Tỉnh Đăk Nông"

1 Báo cáo ĐTM Dự án:"Nhà máy xử lý tái chế chất thải tại Xã Đăk 

Ru, Huyện Đăk RLấp, Tỉnh Đăk Nông"

Tổng hợp (giấy) 15_09_375_THG_001

399 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2494/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM Dự án: "Nhà máy xử 

lý Chất thải công nghiệp và nguy 

hại Thảo Dương Xanh" tại Ấp Xa 

Lách, xã Tân Quan, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước

1 Báo cáo ĐTM Dự án:"Nhà máy xử lý Chất thải công nghiệp và 

nguy hại Thảo Dương Xanh" tại Ấp Xa Lách, xã Tân Quan, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Tổng hợp (giấy) 15_09_376_THG_001

400 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

04/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án: "Đầu tư Khu 

liên hợp sản xuất Gang thép Hòa 

Phát giai đoạn II"

1 Báo cáo ĐTM Dự án:" Đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép 

Hòa Phát giai đoạn II"

Tổng hợp (giấy) 15_09_377_THG_001

401 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

157/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM của Dự án:"Nâng cấp 

công suất Nhà máy sản xuất nước 

giải khát Coca - Cola tại số 485 

đường Hà Nội, phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh từ 411 triệu lit/năm lên 820 

triệu lit/năm"

1 Báo cáo ĐTM của Dự án:"Nâng cấp công suất Nhà máy sản xuất 

nước giải khát Coca - Cola tại số 485 đường Hà Nội, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh từ 411 triệu lit/năm 

lên 820 triệu lit/năm"

Tổng hợp (giấy) 15_09_378_THG_001

402 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2649/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM:"Xây dựng hạ tầng kĩ 

thuật - khu công nghiệp chế biến tập 

trung khoáng sản Titan Sông Bình". 

Địa điểm: xã Sông Bình, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận"

1 Báo cáo ĐTM:"Xây dựng hạ tầng kĩ thuật - khu công nghiệp chế 

biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình" Địa điểm: xã Sông 

Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp (giấy) 15_09_379_THG_001
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403 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2516/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của Dự án:"Đầu tư 

xây dựng Khu xử lý chất thải rắn 

Trường Lâm". Địa điểm: Khu kinh 

tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1 Báo cáo ĐTM của Dự án:"Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn 

Trường Lâm". Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp (giấy) 15_09_380_THG_001

404 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

2648/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của Dự án: "Đầu tư 

xây dựng Lò đốt chất thải Y tế công 

suất 200kg/h". Địa điểm: Nhà máy 

xử lý chất thải rắn thuộc khu liên 

hợp xử lý chất thải Tràng Cát, 

phường Tràng Cát, quận Hải An, 

Tp. Hải Phòng

1 Báo cáo ĐTM của Dự án: "Đầu tư xây dựng Lò đốt chất thải Y tế 

công suất 200kg/h". Địa điểm: Nhà máy xử lý chất thải rắn thuộc 

khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát, phường Tràng Cát, quận 

Hải An, Tp. Hải Phòng

Tổng hợp (giấy) 15_09_381_THG_001

405 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

GT 05/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án: " Đầu tư mới và 

di dời Nhà máy dầu Trường An Khu 

công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_09_382_THG_001

406 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

93/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐMT dự án: "Hệ thống xử 

lý chất thải công nghiệp để phát 

điện tại Nam Sơn-Sóc Sơn-Hà Nội 

(Công suất 75 tấn/ngày)"

1 Báo cáo ĐMT dự án: "Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát 

điện tại Nam Sơn-Sóc Sơn-Hà Nội (Công suất 75 tấn/ngày)"

Tổng hợp (giấy) 15_09_383_THG_001

407 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

338/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐMT của dự án: "Bổ sung 

hạng mục: Xử lý bao bì, thùng chứ 

vào nhà máy sản xuất Dầu Mỡ bôi 

trơn các loại, các chất lỏng chuyên 

dùng và sản xuất bảo dưỡng xe". 

Tại ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An

1 Báo cáo TĐMT của dự án: "Bổ sung hạng mục: Xử lý bao bì, 

thùng chứ vào nhà máy sản xuất Dầu Mỡ bôi trơn các loại, các chất 

lỏng chuyên dùng và sản xuất bảo dưỡng xe"

Tổng hợp (giấy) 15_09_384_THG_001

408 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

803/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án: "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy 

hại và công nghiệp diện tích: 

1,7856ha". Địa điểm: Xã Hưng Yên 

Nam - Huyện Hưng Nguyên - Tỉnh 

Nghệ An

1 Báo cáo ĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải 

nguy hại và công nghiệp diện tích: 1,7856ha". Địa điểm: Xã Hưng 

Yên Nam - Huyện Hưng Nguyên - Tỉnh Nghệ An

Tổng hợp (giấy) 15_09_385_THG_001
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408 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

803/QĐ-BTNMT Báo cáo ĐTM Dự án: "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy 

hại và công nghiệp diện tích: 

1,7856ha". Địa điểm: Xã Hưng Yên 

Nam - Huyện Hưng Nguyên - Tỉnh 

Nghệ An

2 Báo cáo ĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải 

nguy hại và công nghiệp diện tích: 1,7856ha". Địa điểm: Xã Hưng 

Yên Nam - Huyện Hưng Nguyên - Tỉnh Nghệ An

Tổng hợp (số) 15_09_385_THS_001

3 Chương I - Mô tả tóm tắt dự án Tư liệu khác (số) 15_09_385_BKS_001

4 Chương II - Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội Tư liệu khác (số) 15_09_385_BKS_002

5 Chương III - Đánh giá các tác động môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_385_BKS_003

6 Chương IV - Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng 

phó sự cố môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_385_BKS_004

7 Chương V - Chương trình quản lý và giám sát môi trường Tư liệu khác (số) 15_09_385_BKS_005

8 Chương VI - Tham vấn ý kiến cộng đồng Tư liệu khác (số) 15_09_385_BKS_006

409 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

380/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM Dự án: "Nhà máy xử 

lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 

5MW". Tại phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

1 Báo cáo ĐTM Dự án: "Nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát 

điện 5MW"

Tổng hợp (giấy) 15_09_386_THG_001

410 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

1129/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMT của dự án: "Nhà máy 

xử lý chất thải, tái chế và sản xuất 

Kim loại màu"

1 Báo cáo ĐMT của dự án: "Nhà máy xử lý chất thải, tái chế và sản 

xuất Kim loại màu"

Tổng hợp (giấy) 15_09_387_THG_001

411 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

 2123/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMT của dự án: "Nhà máy 

xử lý rác thải, chất thải công 

nghiệp". Địa điểm: Thị trấn Hương 

Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

1 Báo cáo ĐMT của dự án: "Nhà máy xử lý rác thải, chất thải công 

nghiệp". Địa điểm: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

Tổng hợp (giấy) 15_09_388_THG_001
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412 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

555/QĐ-TCMT Tăng cường năng lực hoạt động của 

Mạng lưới tuyên truyền viên môi 

trường Việt Nam và tại các lưu vực 

sông

1 Báo cảo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_01_THG_001

2 Báo cảo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_01_THS_001

3 Tài liệu Hội thảo Bắc Trung bộ Tư liệu khác (số) 15_12_01_BKS_001

4 Tài liệu Hội thảo LVS Đồng Nai Tư liệu khác (số) 15_12_01_BKS_002

5 Thuyết minh nhiệm vụ mạng lưới 2014 Tư liệu khác (số) 15_12_01_BKS_003

413 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

554/QĐ-TCMT Tổ chức cuộc thi “Cải thiện việc sử 

dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 

11”

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_02_THS_001

3 Các tin, bài viết về cuộc thi Nước 2014 Tư liệu khác (số) 15_12_02_BKS_001

4 Thuyết minh cuộc thi nước 2014 Tư liệu khác (số) 15_12_02_BKS_002

414 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

892/QĐ-TCMT Xây dựng bộ tài liệu và kế hoạch 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, tập trung vào phân loại 

rác thải tại nguồn, thu gom và vận 

chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 

2015

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_03_THS_001

3 Sản phẩm tại mô hình Đảo Lý Sơn Tư liệu khác (số) 15_12_03_BKS_001

4 Sản phẩm tại mô hình thị trấn Đồi Ngô Tư liệu khác (số) 15_12_03_BKS_002

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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414 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

892/QĐ-TCMT Xây dựng bộ tài liệu và kế hoạch 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, tập trung vào phân loại 

rác thải tại nguồn, thu gom và vận 

chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 

2015

5 Thuyet minh NV Truyền thông về Phân loại CTR2014 Tư liệu khác (số) 15_12_03_BKS_003

6 VTS_01_1.VOB: Phóng sự về Phát triển bền vững Video 15_12_03_VDS_001

7 VTS_01_2.VOB: Phóng sự về Phát triển bền vững Video 15_12_03_VDS_002

415 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

732/QĐ-TCMT Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng 

các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi 

trường, mô hình phát triển kinh tế 

xanh

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_04_THS_001

3 Tổng hợp các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng 

đồng

Chuyên đề (số) 15_12_04_CDS_001

4 Nội dung, hoạt động ban tư vấn và đề xuất các giải pháp hoạt động 

có hiệu quả

Chuyên đề (số) 15_12_04_CDS_002

5 Phân tích kết quả thu thập, đánh giá về các mô hình bảo vệ môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_12_04_CDS_003

6 Báo cáo tổng kết, đánh giá mô hình về bảo vệ môi trường tại các 

điểm kinh doanh ăn uống có sự tham gia của cộng đồng

Chuyên đề (số) 15_12_04_CDS_004

7 Maket tuyên truyền Tư liệu khác (số) 15_12_04_BKS_001

8 Tài liệu hội thảo tập huấn Tư liệu khác (số) 15_12_04_BKS_002

9 Phóng sự tuyên truyền Video 15_12_04_VDS_001

10 Chương trình tọa đàm Video 15_12_04_VDS_002

416 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

817/QĐ-TCMT Xây dựng và phát sóng chương trình 

bản tin tiêu điểm môi trường trên 

sóng Đài Truyền hình

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_05_THS_001

3 Bản tin ngắn môi trường Video 15_12_05_VDS_001

4 Chương trình tọa đàm Video 15_12_05_VDS_002
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416 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

817/QĐ-TCMT Xây dựng và phát sóng chương trình 

bản tin tiêu điểm môi trường trên 

sóng Đài Truyền hình

5 Trailer cổ động về môi trường Video 15_12_05_VDS_003

417 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

708/QĐ-TCMT Tổ chức cuộc thi: "Tuổi trẻ với sáng 

kiến vì môi trường bền vững" thuộc 

hạng mục "Tổ chức các ngày lễ môi 

trường, các cuộc thi về môi trường 

năm 2014"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_06_THS_001

3 Xây dựng thể lệ cuộc thi "Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền 

vững"

Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_001

4 Xây dựng Quy chế chấm giải của Ban Giám khảo Cuộc thi Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_002

5 Xây dựng quy chế làm việc của Ban Giám khảo Cuộc thi Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_003

6 Hỗ trợ phát triển các ý tưởng tại Cuộc thi "Tuổi trẻ với sáng kiến vì 

môi trường bền vững"

Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_004

7 Tổng hợp, biên tập các ý tưởng, mô hình xuất sắc về BVMT, 

PTBV của giới trẻ và cộng đồng từ các Cuộc thi trên toàn quốc

Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_005

8 Biên tập nội dung, thiết kế maket cuốn sách cuộc thi Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_006

9 Danh sách các tác phẩm đoạt giải cuộc thi được phê duyệt Tư liệu khác (số) 15_12_06_BKS_001

10 Danh sách 10 bản tin truyền thông về kết quả Cuộc thi trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng

Tư liệu khác (số) 15_12_06_BKS_002

11 Video clip Cuộc thi Video 15_12_06_VDS_001

418 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

801/QĐ-TCMT Xây dựng các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức và tập huấn 

kiến thức, nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_07_THS_001

3 Quản lý chất thải có hại Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_001

4 Quản lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại Việt Nam Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_002

5 Hướng dẫn kỹ năng hòa giải các xung đột về môi trường Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_003

6 Hướng dẫn kỹ năng giảng viên dành cho cán bộ làm công tác đào 

tạo môi trường

Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_004
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418 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

801/QĐ-TCMT Xây dựng các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức và tập huấn 

kiến thức, nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường

7 Hướng dẫn kỹ năng phân tích vấn đề và lập kế hoạch quản lý dự án Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_005

8 Quản lý môi trường và hệ thống các  văn bản quy phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_006

9 Phương pháp giảng dạy truyền thống Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_007

10 Phương pháp giảng dạy tích cực Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_008

11 Phương pháp giảng dạy trực tuyến Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_009

12 Xử lý tình huống khi thảo luận (hỏi - đáp) Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_010

13 Sổ tay hướng dẫn giảng dạy môi trường Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_011
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419 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

369/QĐ-TCMT Hoạt động thí nghiệm, phân tích 

môi trường

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_01_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo tập huấn kỹ 

năng phân tích và thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí 

nghiệm (QA/QC)

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả thử 

nghiệm trên mẫu CRM để đánh giá tay nghề của các cán bộ phòng 

thí nghiệm

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp kết quả thực hiện QA/QC, xây dựng 

biểu đồ kiểm soát chất lượng

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả đánh giá nội bộ phòng thí 

nghiệm theo yêu cầu của ISO 17025, phân tích những lỗi của hệ 

thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng PTN theo ISO/IEC 17025:2005

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_005

420 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

370/QĐ-TCMT Tổ chức thử nghiệm liên phòng 

trong mạng lưới quan trắc môi 

trường quốc gia

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_02_THS_001

3 Báo cáo kết quả tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng Chuyên đề (số) 15_10_02_CDS_001

4 Báo cáo kết quả thử nghiệm độ đồng nhất và độ bền của nền mẫu 

đất

Chuyên đề (số) 15_10_02_CDS_002

421 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

367/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành Phòng Đo 

lường, hiệu chuẩn thiết bị môi 

trường theo hệ thống ISO/IEC 

17025:2005 phục vụ cho mạng lưới 

quan trắc môi trường Quốc gia

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_03_THG_001

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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421 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

367/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành Phòng Đo 

lường, hiệu chuẩn thiết bị môi 

trường theo hệ thống ISO/IEC 

17025:2005 phục vụ cho mạng lưới 

quan trắc môi trường Quốc gia

2 Báo cáo chuyên đề: "Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng quy trình 

hiệu chuẩn thiết bị lưu lượng khí theo hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005 phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia".

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_001

3 Báo cáo chuyên đề: "Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng quy trình 

hiệu chuẩn cân phân tích theo hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_002

4 Báo cáo chuyên đề: “Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng quy trình 

hiệu chuẩn thiết bị đo độ ồn theo hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_003

5 Báo cáo chuyên đề: “Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng quy trình 

hiệu chuẩn khí cầm tay theo hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_004

6 Báo cáo chuyên đề: “Tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng sử 

dụng thiết bị quang phổ hấp thụ phân tử tại một số đơn vị trong 

mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_005

7 Báo cáo chuyên đề: “Xây dựng quy trình hiệu chuẩn nội bộ thiết bị 

quang phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS)”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_006

8 Báo cáo chuyên đề: “Hướng dẫn phê duyệt và xác nhận giá trị sử 

dụng của quy trình hiệu chuẩn thiết bị quang phổ hấp thụ phân tử 

(UV-VIS)”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_007

9 Báo cáo kết quả so sánh/thử nghiệm liên phòng. Mã số 

SSLP2014/CEM

Tư liệu khác (số) 15_10_03_BKS_001

10 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_03_THS_001

422 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

368/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn 

thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao 

chất lượng của các trạm quan trắc 

không khí tự động, liên tục (cố định, 

di động)

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_04_THS_001

3 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Hà Nội Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_001

4 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Quảng 

Ninh

Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_002
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422 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

368/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn 

thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao 

chất lượng của các trạm quan trắc 

không khí tự động, liên tục (cố định, 

di động)

5 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Phú Thọ Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_003

6 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Huế Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_004

7 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Đà Nẵng Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_005

8 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Khánh 

Hòa

Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_006

9 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị pha loãng khí chuẩn (Thermo 

146i)

Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_007

10 Giấy chứng nhận bình khí chuẩn Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_008

423 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

584/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trường nước và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trường

1 Báo cáo kết quả niên độ 2014 Tổng hợp (giấy) 15_10_05_THG_001

2 Báo cáo kết quả niên độ 2014 Tổng hợp (số) 15_10_05_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo pH của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện  quy trình kiểm định phương tiện đo EC của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo độ đục của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo TDS của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_004
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423 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

584/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trường nước và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trường

7 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện  quy trình kiểm định phương tiện đo DO của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, xác định và xây dựng (Danh mục 

thiết bị; Danh mục dụng cụ, vật liệu; Danh mục chất chuẩn; Danh 

mục tiêu hao năng lượng) sử dụng trong hiệu chuẩn phương tiện đo 

cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Xác định các điều kiện tiêu chuẩn và xây dựng 

các trị số định mức (Lao động, năng lượng, thiết bị, dụng cụ vật 

liệu chất chuẩn) sử dụng trong hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng bố cục và khung cấu trúc dự thảo 

định mức kinh tế kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo độ kiềm (pH) của trạm quan trắc 

tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_009

12 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo oxi hòa tan (DO) cho trạm quan 

trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_010

13 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) cho 

trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_011

14 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo độ dẫn điện (EC) cho trạm quan 

trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_012

15 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo độ đục cho trạm quan trắc tự 

động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_013
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423 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

584/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trường nước và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trường

16 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo ion nitrat (NO3-) cho trạm quan 

trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_014

17 Dự thảo “Định mức kinh tế kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo cho 

trạm quan trắc nước tự động, liên tục”

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_015

18 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo độ kiềm (pH) cho 

trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_016

19 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo oxi hòa tan (DO) 

cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_017

20 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo độ dẫn điện (EC) 

cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_018

21 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_019

22 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo độ đục cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_020

23 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo ion nitrat (NO3-) 

cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_021

24 Báo cáo kết quả tính toán thử nghiệm quy trình và định mức kinh tế 

kỹ thuật hiệu chuẩn các phương tiện đo cho trạm quan trắc tự động, 

liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_022

424 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

319/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trường

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường"

Tổng hợp (giấy) 15_10_06_THG_001

152 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

424 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

319/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trường

2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong 

chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch 

phát triển KT-XH năm 2013 - 2014

Tư liệu khác 

(giấy)

15_10_06_BKG_001

3 Báo cáo thống kê môi trường quốc gia năm 2013 - 2014 Tư liệu khác 

(giấy)

15_10_06_BKG_002

4 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường"

Tổng hợp (số) 15_10_06_THS_001

5 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong 

chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch 

phát triển KT-XH năm 2013 - 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_06_BKS_001

6 Báo cáo thống kê môi trường quốc gia năm 2013 - 2014 Tư liệu khác (số) 15_10_06_BKS_002

7 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ che phủ rừng", so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2015  và 

năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_001

8 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch và 

Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch", so sánh với mục tiêu 

đặt ra đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_002

9 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập phải áp dụng công 

nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải" 

và "Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về môi 

trường" so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_003

10 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ các đô thị loại 4 trở lên; các cụm, khu công nghiệp, khu chế xuất 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung", so sánh với mục tiêu đặt ra 

đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_004

11 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và chất thải y tế 

được xử lý đạt tiêu chuẩn", so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 

2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_005

153 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

424 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

319/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trường

12 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Cải 

thiện và phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm nặng", so 

sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_006

13 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Diện tích và tỷ lệ che 

phủ rừng" và "Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá" năm 

2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_007

14 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Số vụ thiên tai và mức 

độ thiệt hại" và "Tỷ lệ rừng đặc dụng được bảo tồn" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_008

15 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Hàm lượng một số 

chất độc hại trong không khí" và "Tỷ lệ ngày có nồng độ chất độc 

hại trong không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_009

16 áo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Hàm lượng một số chất độc hại 

trong nước" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_010

17 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Mức giảm lượng  

nước ngầm, nước mặt" và "Diện tích canh tác không được  tưới tiêu 

hợp lý" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_011

18 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Hàm lượng một số 

chất độc hại trong nước biển tại một số cửa sông ven biển và biển 

khơi" và "Hàm lượng một số chất độc hại trong trầm tích tại một số 

cửa sông" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_012

19 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Số vụ, số lượng dầu 

tràn và hóa chất rò rỉ trên biển, diện tích bị ảnh hưởng" và "Tỷ lệ 

đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_013

20 Báo cáo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Tỷ lệ các doanh nghiệp 

được cấp chứng chỉ quản lý môi trường" và "Tỷ lệ chất thải nguy 

hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng" 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_014

21 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Tỷ lệ các đô thị, khu 

công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, 

nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng" và 

"Tỷ lệ nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_015

154 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

424 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

319/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trường

22 Báo cáo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Tỷ lệ chất thải rắn thu 

gom, đã xử lý đat tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tương ứng" và 

"Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_016

23 Báo cáo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng được xử lý" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_017

425 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

487/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành 02 bảng điện tử 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_07_THS_001

426 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

614/QĐ-TCMT Duy trì hệ thống thông tin môi 

trường đầu mạng phục vụ Mạng 

lưới quan trắc môi trường Quốc gia

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_08_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_08_THS_001

427 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1444/QĐ-TCMT Xây dựng Báo cáo môi trường quốc 

gia

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_09_THG_001

2 Báo cáo môi trường quốc gia 2014, Môi trường nông thôn, Dự thảo 

4

Tư liệu khác 

(giấy)

15_10_09_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_09_THS_001

4 Tổng quan về nông thôn Việt Nam (đặc điểm nông thôn Việt Nam, 

xu thế phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ở các vùng miền)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_001

5 Vấn đề đổi mới ở nông thôn và việc triển khai tiêu chí Môi trường Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_002

6 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải trong hoạt động trồng trọt

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_003

7 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải trong hoạt động chăn nuôi

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_004

8 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải của một số ngành sản xuất quy mô nhỏ và các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_005

9 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải từ hoạt động dân sinh

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_006

155 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

427 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1444/QĐ-TCMT Xây dựng Báo cáo môi trường quốc 

gia

10 Đánh giá, phân tích các vấn đề liên quan công tác quản lý môi 

trường nông thôn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_007

11 Đánh giá, phân tích các vấn đề liên quan công tác quản lý môi 

trường nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_008

12 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Hòa Bình

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_009

13 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_010

14 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Bắc Ninh

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_011

15 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Phú Thọ

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_012

16 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Quảng Bình

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_013

17 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Kon Tum

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_014

18 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Bình Thuận

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_015

19 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Vĩnh Long

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_016

20 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Bình Phước

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_017

21 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường không khí ở 

nông thôn giai đoạn 5 năm (2009 - 2014)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_018

22 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nước mặt ở 

nông thôn giai đoạn 5 năm (2009 - 2014)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_019

23 Phân tích và đánh giá hiện trạng vấn đề nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn giai đoạn 5 năm (2009 - 2014)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_020

24 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường đất ở nông 

thôn giai đoạn 5 năm (2009 - 2014)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_021

25 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải của một số ngành sản xuất quy mô nhỏ và các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_005

26 Phân tích và đánh giá những tác hại do ô nhiễm môi trường nông 

thôn đến sức khỏe người dân

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_023

156 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

427 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1444/QĐ-TCMT Xây dựng Báo cáo môi trường quốc 

gia

27 Phân tích và đánh giá những ảnh hưởng dô ô nhiễm môi trường 

nông thôn đến phát triển các ngành kinh tế - xã hội, cảnh quan và 

môi trường sinh thái

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_024

28 Tổng hợp, phân tích hệ thống, cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực ở 

trung ương và địa phương trong việc quản lý môi trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_025

29 Phân tích, đánh giá về chính sách và các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý môi trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_026

30 Phân tích, đánh giá về các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm 

môi trường nông thôn lĩnh vực nông nghiệp

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_027

31 Phân tích, đánh giá về các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm 

môi trường nông thôn lĩnh vực làng nghề và sản xuất công nghiệp 

quy mô nhỏ

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_028

32 Phân tích, đánh giá về các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm 

môi trường nông thôn lĩnh vực dân sinh

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_029

33 Phân tích, đánh giá về các công tác xã hội hóa và nâng cao ý thức 

cộng đồng về bảo vệ môi trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_030

34 Phân tích, đánh giá hiện trạng đầu tư tài chính cho bảo vệ môi 

trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_031

35 Phân tích, đánh giá các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_032

36 Đề xuất các giải pháp chung cho công tác bảo vệ môi trường nông 

thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_033

37 Đề xuất các giải pháp ưu tiên cụ thể cho các vấn đề nổi cộm về môi 

trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_034

38 Báo cáo môi trường quốc gia 2014, Môi trường nông thôn, Dự thảo 

4

Tư liệu khác (số) 15_10_09_BKS_001

39 Xây dựng Khung báo cáo và đề cương chi tiết và các nội dung 

chính cần thể hiện của báo cáo

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_035

428 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

680/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành Trạm quan trắc 

môi trường không khí tự động, di 

động

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_10_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_10_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Cẩm 

Phả Tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề (số) 15_10_10_CDS_001

157 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

428 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

680/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành Trạm quan trắc 

môi trường không khí tự động, di 

động

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội

Chuyên đề (số) 15_10_10_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương Chuyên đề (số) 15_10_10_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Uông 

Bí Tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề (số) 15_10_10_CDS_004

429 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

425/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc 

nước tự động, cố định tại Phủ Lý, 

Hà Nam

1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2014 Tổng hợp (giấy) 15_10_11_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2014 Tổng hợp (số) 15_10_11_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước tự động, cố định quý 1 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước tự động, cố định quý 2 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước tự động, cố định quý 3 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước tự động, cố định quý 4 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_004

7 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ "Duy trì vận hành trạm quan 

trắc môi trường nước tự động cố định tại Phủ Lý, Hà Nam"

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_005

430 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

514/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_12_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_12_THS_001

3 Phân tích, tổng hợp thông tin về điều kiện KT-XH thu thập được 

trong quá trình điều tra  của các địa phương trong lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 15_10_12_CDS_001

4 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin số liệu về quan trắc môi 

trường nước mặt các năm 2013 - 2014 phục vụ công tác cập nhật 

thông tin của các địa phương trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 15_10_12_CDS_002

5 Phân tích, tổng hợp thông tin về môi trường  và các hoạt động bảo 

vệ môi trường của các địa phương trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 15_10_12_CDS_003

158 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

430 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

514/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

6 Tổng hợp các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan 

đến môi trường lưu vực sông nói chung và lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy nói riêng

Chuyên đề (số) 15_10_12_CDS_004

7 Cập nhật bổ sung thông tin nền địa lý môi trường Lưu vực sông 

trên cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 110:000

Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_001

8 Báo cáo bảo trì phần mềm Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_002

9 Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_003

10 Báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_004

11 Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_005

12 Báo cáo yêu cầu thay đổi Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_006

13 Hướng dẫn sử dụng bổ sung Module chức năng cho cổng thông tin 

giám sát môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_007

431 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1489/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin môi trường 

lưu vực sông Cầu.

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_13_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_13_THS_001

3 Phân tích, biên tập, tổng hợp thông tin về điều kiện KT-XH thu 

thập được của tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 

Bắc Giang, Hải Dương

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_001

4 Rà soát, thống kê toàn bộ các nguồn thải và các nguồn thải có 

phiếu điều tra hiện có trên Cổng thông tin theo ranh giới hành 

chính và ranh giới tự nhiên của LVS, tính toán ước tính tổng lượng 

nước thải trên địa bàn trên cơ sở các nguồn thải có lượng thải lớn 

của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_002

5 Rà soát, thống kê toàn bộ các nguồn thải và các nguồn thải có 

phiếu điều tra hiện có trên Cổng thông tin theo ranh giới hành 

chính và ranh giới tự nhiên của LVS, tính toán ước tính tổng lượng 

nước thải trên địa bàn trên cơ sở các nguồn thải có lượng thải lớn 

của tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_003

159 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

431 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1489/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin môi trường 

lưu vực sông Cầu.

6 Rà soát, thống kê toàn bộ các nguồn thải và các nguồn thải có 

phiếu điều tra hiện có trên Cổng thông tin theo ranh giới hành 

chính và ranh giới tự nhiên của LVS, tính toán ước tính tổng lượng 

nước thải trên địa bàn trên cơ sở các nguồn thải có lượng thải lớn 

của toàn LVS Cầu

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_004

7 Phân tích, biên tập, tổng hợp tin tức về môi trường và các tin có 

liên quan thu thập được của tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_005

8 Tổng hợp các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan 

đến môi trường lưu vực sông nói chung và lưu vực sông Cầu nói 

riêng

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_006

9 Báo cáo bảo trì phần mềm. Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_001

10 Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống. Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_002

11 Báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_003

12 Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_004

13 Báo cáo yêu cầu thay đổi Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_005

14 Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_006

15 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_007

432 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1443/QĐ-TCMT Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

môi trường

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_14_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_14_THS_001

3 Áp dụng thử nghiệm bộ trọng số trong công thức tính WQI LVS 

Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_001

4 Áp dụng thử nghiệm bộ trong số trong công thức tính WQI LVS 

Cầu

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_002

5 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ QTMT LVS Nhuệ Đáy Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_003

160 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

432 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1443/QĐ-TCMT Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

môi trường

6 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ QTMT vùng KTTĐ 

phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc SL quan trắc tự động trạm 41 Lê Duẩn - 

Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_005

8 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ quan trắc môi trường 

nước LVS Hồng - Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_006

9 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ quan trắc môi trường 

nước LVS Mã

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_007

10 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ quan trắc môi trường 

nước LVS Cầu

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_008

11 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Phủ Lý - Hà Nam Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_009

12 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm 83 Hùng Vương - TP 

Huế

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_010

13 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm 556 Nguyễn Văn Cừ Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_011

14 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_012

15 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Nha Trang - Khánh 

Hòa

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_013

16 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Tân Uyên - Bình 

Dương

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_014

17 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Việt Trì - Phú Thọ Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_015

18 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm bơm khu gang thép 

Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_016

19 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Phú Hậu - Thừa Thiên 

Huế

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_017

20 Nghiên cứu, đề xuất mô hình thử nghiệm lưu trữ dữ liệu lớn Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_018

21 Phân tích nguồn lực của mạng lưới quan trắc môi trường làm cơ sở 

cho việc đề xuất tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu 

quốc gia về QTMT trong giai đoạn tới

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_019

22 Tính cấp thiết, cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp lý để thực hiện đề án 

"Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở quốc gia về quan trắc môi 

trường"

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_020

23 Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về chuẩn dữ liệu, chế độ báo cáo và 

các yêu cầu trong truyền, nhận dữ liệu QTMT

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_021

161 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

432 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1443/QĐ-TCMT Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

môi trường

24 Báo cáo dữ thảo. Đề án tăng cường năng lực xây dựng HCSDL 

quốc gia về QTMT

Tư liệu khác (số) 15_10_14_BKS_001

25 Xây dựng các nhóm nhiệm vụ và các nhiệm vụ chủ yếu cần thực 

hiện của đề án

Tư liệu khác (số) 15_10_14_BKS_002

433 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1495/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Cầu

Tổng hợp (giấy) 15_10_15_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Cầu

Tổng hợp (số) 15_10_15_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 1 

năm 2014, thời gian quan trắc: 11/3/2014 đến 19/3/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 2 

năm 2014, thời gian quan trắc:  6/5/2014 đến 14/5/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 3 

năm 2014, thời gian quan trắc:  15/7/2014 đến 23/7/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 4 

năm 2014, thời gian quan trắc: 10/9/2014 đến 18/9/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 5 

năm 2014, thời gian quan trắc: 3/11/2014 đến 9/11/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_005

8 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ: "Quan trắc môi trường nước 

lưu vực sông Cầu" năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_15_BKS_001

434 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

424/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_16_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_16_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc đối chiếu hoạt động Trạm Quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà 

Nội

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_003
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434 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

424/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

6 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 3 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 4 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_005

8 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 5 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_006

9 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 6 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_007

10 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 7 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_008

11 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 8 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_009

12 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 9 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_010

13 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 10 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_011

14 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 11 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_012

15 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 12 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_013

16 Báo cáo diễn biến kết quả quan trắc môi trường không khí tự động 

05 năm từ năm 2010-2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_014

17 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_015

435 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

423/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành phòng thử 

nghiệm quan trắc hiện trường theo 

hệ thống ISO/IEC 17025:2005

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_17_THG_001

163 Trung tâm Quan trắc Môi trường
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435 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

423/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành phòng thử 

nghiệm quan trắc hiện trường theo 

hệ thống ISO/IEC 17025:2005

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_17_THS_001

3 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn chung cho các thiết bị đo nhanh 

các thông số NO2, NO, CO và SO2 trong môi trường không khí

Chuyên đề (số) 15_10_17_CDS_001

4 Rà soát, biên soạn lại sổ tay chất lượng, mục tiêu chất lượng và 

chính cách chất lượng cho phù hợp với hệ thống iso của Phòng và 

Trung tâm

Chuyên đề (số) 15_10_17_CDS_002

5 Báo cáo đánh giá nội bộ duy trì hệ thống ISO/IEC 17025:2005 cho 

phòng quan trắc môi trường năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_17_BKS_001

436 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

371/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường nước lưu vực 

sông chính của Việt Nam: sông 

Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Cả - 

La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông 

Sesan và sông Serepok

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_18_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_18_THS_001

3 Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên của các tỉnh, thành phố 

dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá về điều kiện kinh tế - xã hội và quy hoạch phát 

triển kinh tế của các tỉnh, thành phố dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện trạng sử 

dụng nước của các tỉnh thành phố dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá chung tình hình quan trắc của các tỉnh, thành 

phố dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_004

7 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Ba: các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_005

8 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Ba: các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_006

9 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Ba: các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_007

164 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

436 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

371/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường nước lưu vực 

sông chính của Việt Nam: sông 

Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Cả - 

La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông 

Sesan và sông Serepok

10 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của nông nghiệp dọc LVS 

Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_008

11 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của nuôi trồng thủy sản 

dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_009

12 Phân tích, xác định các nguồn thải chính trong sinh hoạt của người 

dân dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_010

13 Phân tích, xác định các tác động của các hoạt động khai thác (cát, 

khoáng sản, thủy điện...) tới chất lượng nước LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_011

14 Nghiên cứu xác định Tuyến, địa điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản 

đồ hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) 

và ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/thành phố thuộc LVS 

Ba. Tỉnh Đăk Lăk

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_012

15 Nghiên cứu xác định Tuyến, địa điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản 

đồ hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) 

và ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/thành phố thuộc LVS 

Ba. Tỉnh Kon Tum

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_013

16 Nghiên cứu xác định Tuyến, địa điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản 

đồ hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) 

và ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/thành phố thuộc LVS 

Ba. Tỉnh Gia Lai

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_014

17 Nghiên cứu, xác định thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc chất lượng nước LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_015

18 Nghiên cứu, xác định phương pháp quan trắc và phân tích môi 

trường, xây dựng chương trình QA/QC và cơ chế trao đổi, chia sẻ 

thông tin trong việc thiết kế chương trình quan trắc tổng thể môi 

trường nước LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_016
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436 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

371/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường nước lưu vực 

sông chính của Việt Nam: sông 

Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Cả - 

La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông 

Sesan và sông Serepok

19 Xây dựng chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Ba giai đoạn 2015-2019 đối với môi trường nước mặt

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_017

20 Xây dựng chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Ba giai đoạn 2015 đến 2019 đối với trầm tích đáy

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_018

21 Xây dựng chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Ba giai đoạn 2015 đến 2019 đối với thủy sinh

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_019

22 Dự thảo Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Ba giai đoạn 2015-2020

Tư liệu khác (số) 15_10_18_BKS_001

437 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1493/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Mã

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_19_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_19_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã đợt 1 

năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_19_BKS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã đợt 2 

năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_19_BKS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã đợt 3 

năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_19_BKS_003

6 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tư liệu khác (số) 15_10_19_BKS_004

438 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1499/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Hồng - Thái Bình, Đà

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_20_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_20_THS_001

3 Kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, 

Đà đợt 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_20_CDS_001

4 Kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, 

Đà đợt 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_20_CDS_002

5 Kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, 

Đà đợt 3 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_20_CDS_003

6 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_20_CDS_004
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439 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1492/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Bắc

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc" năm 2014

Tổng hợp (giấy) 15_10_21_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc" năm 2014

Tổng hợp (số) 15_10_21_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 1 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 20/3 - 

14/4/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 2 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 19/5 - 

8/6/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 3 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 29/7 - 

19/8/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 4 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 24/9 - 

11/10/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 5 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 19/11 

- 1/12/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_005

8 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ: "Quan trắc môi 

trường vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc "năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_21_BKS_001

440 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1497/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam

1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2014 nhiệm vụ 

"Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"

Tổng hợp (giấy) 15_10_22_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2014 nhiệm vụ 

"Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"

Tổng hợp (số) 15_10_22_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đợt 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đợt 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đợt 3 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đợt 4 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_004

167 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

440 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1497/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam

7 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_005

441 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1498/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước mặt 

vùng Tây Nam Bộ

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_23_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_23_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 

Đợt 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_23_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 

Đợt 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_23_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 

Đợt 3 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_23_CDS_003

6 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_23_CDS_004

442 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1494/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Nhuệ - Đáy

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_24_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_24_THS_001

3 Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị chủ trì Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 1 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 2 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 3 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 4 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_005

8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 5 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_006

443 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1520/QĐ-TCMT Phê duyệt điều chỉnh dự toán nhiệm 

vụ "Quan trắc môi trường nước lưu 

vực sông Vu Gia - Thu Bồn"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ. Tổng hợp (giấy) 15_10_25_THG_001

168 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

443 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1520/QĐ-TCMT Phê duyệt điều chỉnh dự toán nhiệm 

vụ "Quan trắc môi trường nước lưu 

vực sông Vu Gia - Thu Bồn"

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ. Tổng hợp (số) 15_10_25_THS_001

3 Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị chủ trì nhiệm vụ: "Quan trắc 

môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn"

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt 1 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt 2 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt 3 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_004

7 Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ: "Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Vu Gia - Thu Bồn"

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_005

444 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

366/QĐ-TCMT Quan trắc tác động của hoạt động 

khai thác và vận chuyển Bauxite tại 

khu vực Tây Nguyên

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:  "Quan trắc tác động của hoạt động 

khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên"

Tổng hợp (giấy) 15_10_26_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:  "Quan trắc tác động của hoạt động 

khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên"

Tổng hợp (số) 15_10_26_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận 

chuyển Bauxite tại khu vực Tây Nguyên đợt 1 năm 2014. Thời gian 

quan trắc: từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 4

Chuyên đề (số) 15_10_26_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận 

chuyển Bauxite tại khu vực Tây Nguyên đợt 2 năm 2014. Thời gian 

quan trắc: từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 8

Chuyên đề (số) 15_10_26_CDS_002

5 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ:  "Quan trắc tác động của 

hoạt động khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây 

Nguyên" Năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_26_BKS_001

445 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1496/QĐ-TCMT Quan trắc tác động của hoạt động 

thủy điện tại khu vực Tây Nguyên

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_27_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_27_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc tác động môi trường tại các công trình 

thủy điện khu vực Tây Nguyên đợt 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_27_CDS_001

169 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

445 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1496/QĐ-TCMT Quan trắc tác động của hoạt động 

thủy điện tại khu vực Tây Nguyên

4 Báo cáo kết quả quan trắc tác động môi trường tại các công trình 

thủy điện khu vực Tây Nguyên đợt 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_27_CDS_002

5 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Chuyên đề (số) 15_10_27_CDS_003

446 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1500/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_28_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_28_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 1 năm 2014, Thời gian: từ 17/3 đến 03/4

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 2 năm 2014, Thời gian: từ 14/5 đến 31/5

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 3 năm 2014, Thời gian: từ 18/8 đến 06/9

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 4 năm 2014, Thời gian: từ 17/9 đến 04/10

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 5 năm 2014, Thời gian: từ 13/11 đến 30/11

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_005

8 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_006

447 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

324/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

hệ thống sông Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_29_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_29_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 1-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 2-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 3-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 4-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_004

170 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

447 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

324/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

hệ thống sông Đồng Nai

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 5-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_005

8 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường nước 

hệ thống sông Đồng Nai năm 2015

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_006

448 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

488/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia: Không khí, nước 

mặt lục địa, nước biển ven bờ

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_30_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_30_THS_001

3 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường: Phát triển dân số đô thị; Phát triển 

GDP hàng năm

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_001

4 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường nước mặt lục địa: Phát triển công 

nghiệp;Phát triển năng lượng

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường: Hoạt động xây dựng; Phát triển thủy 

sản nước ngọt

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_003

6 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

tác động đến môi trường nước biển ven bờ: Phát triển ngành hải 

sản; Phát triển du lịch vùng ven biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_004

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường không khí: Phát triển ngành giao 

thông; Phát triển rừng

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_005

8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường nước biển ven bờ: Phát triển ngành 

giao thông ven biển; Phát triển ngành công nghiệp ven biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_006

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển các ngành tác 

động đến môi trường:Diễn biến sử dụng phân bón hóa học trong 

nông nghiệp;Diễn biến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_007

171 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

448 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

488/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia: Không khí, nước 

mặt lục địa, nước biển ven bờ

10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển ngành giao 

thông vùng ven biển tác động đến môi trường nước biển ven bờ: Số 

lượng tàu đăng kiểm hàng năm; Lượng hành khách vận chuyển 

theo đường biển; Lượng hàng hóa được vận chuyển theo đường 

biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_008

11 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về nguồn thải không khí, 

nguồn thải nước mặt tổng số và theo ngành; nguồn thải nước biển 

ven bờ

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhóm thông tin về áp lực đến môi 

trường: Nhu cầu sử dụng nước theo các lĩnh vực; Phát triển các bãi 

chôn lấp rác

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_010

13 Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhóm thông tin về áp lực đến môi 

trường: Nước thải theo các lĩnh vực; Ô nhiễm do rò rỉ và tràn dầu

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_011

14 Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin về hiện trạng môi trường 

không khí

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_012

15 Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin về hiện trạng môi trường 

nước mặt lục địa

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_013

16 Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin về hiện trạng môi trường 

nước biển ven bờ

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_014

17 Tổng hợp, phân tích tác động do ô nhiễm môi trường không khí, 

nước mặt lực địa đến sức khỏe cộng đồng và ô nhiễm nước biển 

ven bờ đến nguồn lợi hải sản

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_015

18 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về các vấn đề quản lý và 

bảo vệ môi trường không khí: Quản lý môi trường; Diện tích cây 

xanh đô thị

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_016

19 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về vấn đề quản lý và bảo 

vệ môi trường nước mặt lục địa: Kiểm soát nguồn nước thải đô thị 

và công nghiệp; Phần trăm hộ gia đình được sử dụng nước sạch

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_017

20 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về vấn đề quản lý và bảo 

vệ môi trường nước mặt lục địa: Quản lý tổng hợp các lưu vực 

sông; Triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_018

172 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

448 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

488/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia: Không khí, nước 

mặt lục địa, nước biển ven bờ

21 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về vấn đề quản lý và bảo 

vệ chất lượng nước biển ven bờ: Các hoạt động và biện pháp bảo 

vệ môi trường vùng ven biển; Các tỉnh đã áp dụng quản lý tổng hợp 

vùng ven biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_019

22 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về vấn đề quản lý và bảo 

vệ chất lượng nước biển ven bờ: Thực hiện điều ước quốc tế về 

biển; Các văn bản pháp luật quốc gia về biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_020

23 Bộ phiếu chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí Tư liệu khác (số) 15_10_30_BKS_001

24 Bộ phiếu chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường nước mặt 

lục địa

Tư liệu khác (số) 15_10_30_BKS_002

25 Bộ phiếu chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường nước biển 

ven bờ

Tư liệu khác (số) 15_10_30_BKS_003

449 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1606/QĐ-TCMT Duy trì hoạt động chỉ huy, điều 

hành mạng lưới của Trung tâm đầu 

mạng trong quan trắc môi trường 

quốc gia

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_31_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_31_THS_001

3 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tư liệu khác (số) 15_10_31_BKS_001

450 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

714/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

1 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ:"Thiết kế chương 

trình quan trắc tổng thể môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long". Năm 2014

Tổng hợp (giấy) 15_10_32_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ:"Thiết kế chương 

trình quan trắc tổng thể môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long". Năm 2014

Tổng hợp (số) 15_10_32_THS_001

3 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc và quản lý môi trường trên 

địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc và quản lý môi trường trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc và quản lý môi trường trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc và quản lý môi trường trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_004
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450 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

714/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

7 Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc và kết quả quan trắc do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các chương trình quan 

trắc khác trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang thực hiện

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc và kết quả quan trắc do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các chương trình quan 

trắc khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang thực hiện

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc và kết quả quan trắc do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các chương trình quan 

trắc khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc và kết quả quan trắc do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các chương trình quan 

trắc khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã và đang thực hiện

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá các tác động từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, làng nghề, khu 

du lịch, khu đô thị, khai thác khoáng sản đến các thành phần môi 

trường quan trắc trên địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá các tác động từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, làng nghề, khu 

du lịch, khu đô thị, khai thác khoáng sản đến các thành phần môi 

trường quan trắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá các tác động từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, làng nghề, khu 

du lịch, khu đô thị, khai thác khoáng sản đến các thành phần môi 

trường quan trắc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá các tác động từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, làng nghề, khu 

du lịch, khu đô thị, khai thác khoáng sản đến các thành phần môi 

trường quan trắc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá về năng lực, trang thiết bị quan  trắc hiện 

trường,  phân  tích trong PTN của các đơn vị phân tích mẫu tại tỉnh  

An Giang và đề xuất phương án tăng cường năng lực quan  trắc và 

phân tích môi trường  phù hợp với chương trình quan  trắc tổng thể 

môi trường tại vùng KTTĐ  vùng ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_013
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450 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

714/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

16 Phân tích, đánh giá về năng lực, trang thiết bị quan  trắc hiện 

trường,  phân  tích trong PTN của các đơn vị phân tích mẫu tại tỉnh  

Kiên Giang và đề xuất phương án tăng cường năng lực quan  trắc 

và phân tích môi trường  phù hợp với chương trình quan  trắc tổng 

thể môi trường tại vùng KTTĐ  vùng ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá về năng lực, trang thiết bị quan  trắc hiện 

trường,  phân  tích trong PTN của các đơn vị phân tích mẫu tại tỉnh 

Cà Mau và đề xuất phương án tăng cường năng lực quan  trắc và 

phân tích môi trường  phù hợp với chương trình quan  trắc tổng thể 

môi trường tại vùng KTTĐ  vùng ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_015

18 Phân tích, đánh giá về năng lực, trang thiết bị quan  trắc hiện 

trường,  phân  tích trong PTN của các đơn vị phân tích mẫu tại 

thành phố Cần Thơ và đề xuất phương án tăng cường năng lực 

quan  trắc và phân tích môi trường  phù hợp với chương trình quan  

trắc tổng thể môi trường tại vùng KTTĐ  vùng ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_016

19 Nghiên cứu, xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_017

20 Nghiên cứu, xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_018

21 Nghiên cứu, xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_019

22 Nghiên cứu, xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_020

23 Nghiên cứu, xác định các thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: Các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc tại tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_021

175 Trung tâm Quan trắc Môi trường



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

450 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

714/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

24 Nghiên cứu, xác định các thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: Các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc tại tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_022

25 Nghiên cứu, xác định các thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: Các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc tại tỉnh Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_023

26 Nghiên cứu, xác định các thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: Các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc tại thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_024

27 Dự thảo chương trình quan trắc tổng thể môi trường vùng KTTĐ 

vùng ĐBSCL giai đoạn 2015 - 2019 đối với môi trường nước mặt 

lục địa

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_025

28 Dự thảo chương trình quan trắc tổng thể môi trường vùng KTTĐ 

vùng ĐBSCL giai đoạn 2015 - 2019 đối với môi trường nước biển 

ven bờ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_026

29 Dự thảo chương trình quan trắc tổng thể môi trường vùng KTTĐ 

vùng ĐBSCL giai đoạn 2015 - 2019 đối với môi trường không khí 

xung quanh, tiếng ồn và cường độ dòng xe

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_027
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451 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

395/QĐ-TCMT Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, 

thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung 

cấp dữ liệu môi trường đối với các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_13_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_13_01_THS_001

3 Xây dựng hướng dẫn chi tiết về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo 

quản và cung cấp dữ liệu môi trường đối với các cơ quan thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_01_CDS_001

4 Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo tập huấn, hướng dẫn về giao nộp, 

thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường cho các 

sở tài nguyên và môi trường thuộc các tỉnh phía nam năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_13_01_BKS_001

452 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

296/QĐ-TCMT Nghiên cứu xác định các đối tượng 

và xây dựng hệ thống kí hiệu cho 

các lớp thông tin nền môi trường 

phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu môi 

trường dùng chung cho Tổng cục 

Môi trường

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (giấy) 15_13_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (số) 15_13_02_THS_001

3 Nghiên cứu tổng quan tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 

môi trường trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_001

4 Nghiên cứu tổng quan tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 

môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_002

5 Nghiên cứu tổng quan tình hình xây dựng kí hiệu nền địa lý môi 

trường trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_003

6 Nghiên cứu tình hình xây dựng hệ thống kí hiệu phục vụ xây dựng 

CSDL nền địa lý môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_004

7 Nghiên cứu nội dung các đối tượng cho CSDL nền địa lý môi 

trường  tỉ lệ 1:10.000; 1:25.000; 1:50.000 phục vụ dùng chung cho 

Tổng cục Môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_005

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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452 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

296/QĐ-TCMT Nghiên cứu xác định các đối tượng 

và xây dựng hệ thống kí hiệu cho 

các lớp thông tin nền môi trường 

phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu môi 

trường dùng chung cho Tổng cục 

Môi trường

8 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế kí hiệu CSDL 

nền địa lý môi trường tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_006

9 Nghiên cứu khả năng xây dựng thư viện kí hiệu trong ArcGIS cho 

CSDL nền địa lý môi trường tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_007

10 Nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế kí hiệu cho CSDL nền địa lý 

môi trường tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_008

11 Thiết kế xây dựng bộ kí hiệu cho lớp thông tin nền địa lý môi 

trường tỷ lệ 1/10.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_009

12 Thiết kế xây dựng bộ kí hiệu cho lớp thông tin nền địa lý môi 

trường tỷ lệ 1/25.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_010

13 Thiết kế xây dựng bộ kí hiệu cho lớp thông tin nền địa lý môi 

trường tỷ lệ 1/50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_011

14 Xây dựng thư viện kí hiệu dùng trong ArcGIS cho nhóm lớp thông 

tin nền địa lý môi trường tỷ lệ 1/10.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_012

15 Xây dựng thư viện kí hiệu dùng trong ArcGIS cho nhóm lớp thông 

tin nền địa lý môi trường tỷ lệ 1/25.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_013

16 Xây dựng thư viện kí hiệu dùng trong ArcGIS cho nhóm lớp thông 

tin nền địa lý môi trường tỷ lệ 1/50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_014

17 Báo cáo kết quả thử nghiệm Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_015

453 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

572/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_13_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_13_03_THS_001

3 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - biên giới địa giới cho nhóm tỷ lệ cấp tỉnh, 

huyện  (tỷ lệ 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000)

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - biên giới địa giới cho  nhóm tỷ lệ  cấp khu vực 

(tỷ lệ 1:250000, 1:100000)

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_002
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453 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

572/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trường

5 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - cơ sở toán học, hệ quy chiếu cho nhóm tỷ lệ cấp tỉnh, 

huyện

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - cơ sở toán học, hệ quy chiếu cho nhóm tỷ lệ cấp khu 

vực

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - dân cư cho nhóm tỷ lệ 1: 50.000, 1: 25.000 và 1: 

10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - dân cư cho nhóm tỷ lệ 1: 250.000 và 1: 100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_006

9 Xây dựng dự thảo danh mục dữ liệu nền địa lý môi trường Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - giao thông cho bản đổ cấp tỉnh, huyện, tỷ lệ 1: 

50.000,1:25.000, 1:10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - giao thông cho bản đổ cấp khu vực, tỷ lệ 1: 250.000, 

1:100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - địa hình cho nhóm tỷ lệ bản đồ: 2-Cấp tỉnh, 

huyện: tỷ lệ 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - địa hình cho nhóm tỷ lệ bản đồ: 1-Cấp khu vực: 

tỷ lệ 1:250.000, 1:100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - phủ bề mặt cho nhóm tỷ lệ 1: 50.000, 1: 25.000 

và 1: 10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - phủ bề mặt cho nhóm tỷ lệ 1: 250.000 và 1: 

100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_013

16 Tổng hợp thông tin quy định về dữ liệu nền nhóm tỷ lệ bản đồ 2 

cho cấp tỉnh, huyện - tỷ lệ 1:50.000; 1:25.000; 1:10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_014

17 Tổng hợp thông tin quy định về dữ liệu nền nhóm tỷ lệ bản đồ 1 

cho cấp khu vực - tỷ lệ 1:250.000; 1:100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_015
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

453 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

572/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trường

18 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - thủy hệ cho bản đồ cấp khu vực, tỷ lệ 

1:250.000,1:100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - thủy hệ cho bản đồ cấp tỉnh, huyện, tỷ lệ 

1:50.000,1:25.000, 1:10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Thẩm định và Đánh giá 

tác động môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_019

22 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh  vực đào tạo và truyền thông 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_020

23 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh  vực khoa học công nghệ của 

Tổng cục môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Khoa học môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_022

25 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực (Kế hoạch - Tài chính, 

Chính sách - Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, …) của 

TCMT

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_023

26 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_024

27 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Quản lý chất thải và cải 

thiện môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_025

28 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực quan trắc môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_026
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

453 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

572/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trường

29 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Tạp chí môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_027

30 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực tư vấn và công nghệ môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_028

31 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu dùng chung cho lĩnh vực Văn phòng – Tổng cục Môi 

trường quản lý

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_029

32 Báo cáo xây dựng chức năng bản đồ trực tuyến website thông tin 

dữ liệu không gian môi trường

Tư liệu khác (số) 15_13_03_BKS_001

454 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

418/QĐ-TCMT Thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin, tin học hóa cho công tác 

lưu trữ tư liệu môi trường năm 2014

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_13_04_THG_001

2 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trong việc 

ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác lưu trữ Tư liệu môi 

trường trong nước tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_001

3 Báo cáo kết quả Học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng 

công nghệ thông tin cho công tác lưu trữ Tư liệu môi trường tại Hà 

Nội

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_002

4 Báo cáo phân tích, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin cho 

công tác lưu trữ tư liệu môi trường trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_003

5 Báo cáo phân tích, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin cho 

công tác lưu trữ tư liệu trong nước

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_004

6 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

văn bản quy phạm pháp luật và chính sách  môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_005

7 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

nguồn ô nhiễm môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_006

8 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin CSDL cho đối 

tượng quan trắc của CSDL tư liệu môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_007

9 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý bảo tồn và đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_008

10 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin CSDL cho đối 

tượng quản lý thẩm định báo cáo ĐMC, ĐTM

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_009
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454 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

418/QĐ-TCMT Thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin, tin học hóa cho công tác 

lưu trữ tư liệu môi trường năm 2014

11 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý thanh tra, kiểm tra môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_010

12 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_011

13 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý chất thải và cải thiện môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_012

14 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý môi trường lưu vực sông

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_013

15 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý nhạy cảm, sự cố môi trường, tai biến thiên nhiên 

và thiên tai

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_014

16 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_015

17 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

sức khỏe môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_016

18 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin CSDL cho đối 

tượng quy hoạch, kế hoạch mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_017

19 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin CSDL cho đối 

tượng quản lý giáo dục và truyền thông môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_018

20 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng tổ chức, nhân sự phục vụ công tác bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_019

21 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý nền bản đồ các tỷ lệ

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_020

22 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý ảnh viễn thám

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_021

23 Báo cáo xây dựng mô hình hóa nghiệp vụ Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_022

24 Phân tích nội dung dữ liệu (Phần mềm tích hợp CSDL tư liệu môi 

trường phục vụ công tác lưu trữ và tra cứu số liệu)

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_023

25 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_13_04_THS_001

455 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

571/QĐ-TCMT Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi 

trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_13_05_THG_001
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455 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

571/QĐ-TCMT Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi 

trường

2 Tài liệu báo cáo nhiệm vụ: Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi 

trường nâng cấp phần mềm quản lý tư liệu môi trường hoạt động 

trong môi trường Website

Tư liệu khác 

(giấy)

15_13_05_BKG_001

3 Tình hình thông tin tư liệu môi trường được cập nhật năm 2014 Chuyên đề (giấy) 15_13_05_CDG_001

4 Danh mục tư liệu thu nhận năm 2014 Chuyên đề (giấy) 15_13_05_CDG_002

5 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_13_05_THS_001

6 Tài liệu báo cáo nhiệm vụ: Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi 

trường nâng cấp phần mềm quản lý tư liệu môi trường hoạt động 

trong môi trường Website

Tư liệu khác (số) 15_13_05_BKS_001

7 Tình hình thông tin tư liệu môi trường được cập nhật năm 2014 Chuyên đề (số) 15_13_05_CDS_001

8 Danh mục tư liệu thu nhận năm 2014 Chuyên đề (số) 15_13_05_CDS_002

9 Phần mềm "Quản lý tư liệu môi trường hoạt động trong môi trường 

website"

Phần mềm 15_13_05_PMS_001

456 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

573/QĐ-TCMT Xây dựng kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của 

Tổng cục Môi trường giai đoạn 

2015-2020 và quy định báo cáo môi 

trường phục vụ công tác quản lý 

môi trường

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_13_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_13_06_THS_001

3 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây 

dựng quy định báo cáo môi trường tại địa phương Đồng Nai, Bình 

Dương

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_001

4 Báo cáo kết quả điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Tổng cục 

môi trường, Tổng cục thống kê, Bộ thông tin và truyền thông trên 

địa bàn Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích các mô hình, quy trình nghiệp vụ hiện tại của 

Tổng cục môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_003

6 Phân tích tổng quan và các bài học kinh nghiệm về việc xây dựng 

kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ở các cấp Bộ ngành

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_004
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

456 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

573/QĐ-TCMT Xây dựng kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của 

Tổng cục Môi trường giai đoạn 

2015-2020 và quy định báo cáo môi 

trường phục vụ công tác quản lý 

môi trường

7 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ 

thông tin của các đơn vị trực thuộc Tổng cục môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_005

8 Phân tích, đề xuất các mục tiêu (Tổng quát và cụ thể) ứng dụng 

công nghệ thông tin giai đoạn 2015 - 2020

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_006
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457 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

982/QĐ-BTNMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương 

pháp ủ khô kị khí

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (giấy) 15_11_01_THG_001

2 Phân tích đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất các nội dung phục 

vụ chuyển giao công nghệ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_001

3 Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý, thu 

gom vận chuyển và xử lý/tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt tại xã Hồi 

Ninh

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_002

4 Thiết kế Bản đồ vị trí khu vực thực hiện dự án, bố trí mặt bằng dự 

án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_003

5 Thiết kế Mặt bằng nhà ủ rác và mặt bằng đứng trục 1-6, mặt bằng 

mái nhà ủ rác, mặt cắt A-A và mặt đứng trục A-D, mặt cắt B-B

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_004

6 Thiết kế Mặt bằng sân tập kết, phân loại sơ bộ rác, mặt bằng mái 

sân tập kết, phân loại sơ bộ rác, mặt bằng móng sân tập kết, phân 

loại sơ bộ rác

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_005

7 Thiết kế mặt bằng nhà phân loại, đốt rác, mặt bằng mái nhà phân 

loại, đốt rác, mặt bằng móng nhà phân loại, đốt rác

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_006

8 Thiết kế mặt bằng nhà xử lý mùn hữu cơ, mặt bằng mái nhà xử lý 

mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_007

9 Thiết kế mặt bằng nhà kho tổng hợp, mặt bằng mái nhà kho tổng 

hợp

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_008

10 Thiết kế mặt bằng đứng và mặt bằng, mắt bên và mặt cắt 1-1 Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_009

11 Thiết kế Chi tiết nhà bảo vệ, các mặt đứng, bố trí cốt thép Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_010

12 Thiết kế mặt bằng xử lý nước thải, Mặt bằng bãi lọc và mặt  cắt bãi 

lọc 1-6, mặt bằng ống phân phối nước

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_011

13 Thiết kế mặt bằng điểm tập kết trung chuyển số 1, mặt bằng mái 

điểm tập kết trung chuyển số 1

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_012

14 Thiết kế chi tiết ô chôn lấp Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_013

15 Thiết kế Sơ đồ xử lý nước mưa và mặt bằng bể xử lý, mặt cắt 1-1 

và 2-2

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_014

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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457 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

982/QĐ-BTNMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương 

pháp ủ khô kị khí

16 Thiết kế Mặt đứng và mặt bằng cổng, đoạn hàng rào gạch, chi tiết 

cổng, kết cấu cổng hàng rào

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_015

17 Đánh giá nhu câu và khả năng đáp ứng về mặt kỹ thuật để sử dụng 

mùn hữu cơ (Năm 2013)

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_016

18 Đánh giá năng lực chế tạo thiết bị sản xuất mùn hữu cơ phục vụ 

việc lựa chọn đơn vị phù hợp tham gia xây dựng mô hình

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_017

19 Phân tích các chính sách, pháp luật và tiêu chuẩn quy định hiện 

hành tại Việt Nam liên quan đến sản xuất và sử dụng mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_018

20 Lợi ích về môi trường liên quan đến khả năng giảm phát thải khí 

nhà kính do việc sản xuất mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_019

21 Xây dựng báo cáo đánh giá xu hướng sản xuất và sử dụng mùn hữu 

cơ tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_020

22 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý, thu gom 

vận chuyển và xử lý/tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_021

23 Báo cáo khảo sát, đánh giá triển vọng việc sản xuất và sử dụng mùn 

hữu cơ tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_022

24 Tổng hợp số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực dự án Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_023

25 Tổng hợp số liệu về kinh tế xã hội và môi trường khu vực dự án Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_024

26 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn chuẩn bị Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_025

27 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn thi công xây 

dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_026

28 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn vận hành Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_027

29 Xác định thống kê rủi ro và các sự cố môi trường trong các giai 

đoạn

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_028

30 Tác động do quy hoạch dự án và các tác động đến kinh tế - xã hội 

do công tác đền bù giải phóng mặt bằng – tái định cư

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_029

31 Các tác động đến môi trường không khí trong giai đoạn thi công 

xây dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_030

32 Các tác động đến môi trường nước trong giai đoạn thi công xây 

dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_031
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457 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

982/QĐ-BTNMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương 

pháp ủ khô kị khí

33 Các tác động đến môi trường đất và môi trường sinh học trong giai 

đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_032

34 Các tác động đến môi trường nước và hệ sinh thái trong giai đoạn 

hoạt động

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_033

35 Các tác động do ô nhiễm bụi, tiếng ồn, rung đến môi trường trong 

giai đoạn hoạt động

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_034

36 Các tác động do chất thải rắn trong giai đoạn hoạt động Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_035

37 Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

của dự án trong giai đoạn chuẩn bị

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_036

38 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_037

39 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn thi 

công xây dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_038

40 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất và tài nguyên sinh vật trong 

giai đoạn thi công dự án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_039

41 Các biện pháp về an toàn lao động và giảm thiểu tác động về xã hội Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_040

42 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn và độ rung Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_041

43 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất và tài nguyên sinh vật trong 

giai đoạn hoạt động của dự án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_042

44 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong giai đoạn hoạt động 

của dự án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_043

45 Các giải pháp giảm thiểu các tác động đến KT-XH; Các giải pháp 

phòng ngừa và ứng phó với rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn 

hoạt động của dự án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_044

46 Báo cáo ĐTM tổng hợp Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_045

47 Xây dựng bài giảng về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_046

48 Xây dựng bài giảng về tổ chức phân loại và thu gom rác tại nguồn Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_047

49 Xây dựng bài giảng hướng dẫn vận hành và bảo trì trang thiết bị Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_048
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457 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

982/QĐ-BTNMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương 

pháp ủ khô kị khí

50 Tiến hành các đánh giá cần thiết: Xác định các thông số kỹ thuật 

quá trình sản xuất mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_049

51 Báo cáo đánh giá các kết quả thử nghiệm Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_050

52 Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, giới thiệu sản phẩm Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_051

53 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (số) 15_11_01_THS_001

458 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

1164/QĐ-

BTNMT

Dự án: "Xử lý ô nhiễm và cải thiện 

môi trường cho khu dân cư đô thị 

thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy"

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (giấy) 15_11_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (số) 15_11_02_THS_001

3 Thu thập thông tin dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã 

Tây Hồ, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_001

4 Thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường xã 

Tây Mỗ, hiện trạng chất lượng nước mặt của hệ thống sông hồ xã 

Tây Mỗ

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_002

5 Tổng hợp thông tin về một số công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 

đang được áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_003

6 Đề xuất, lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt; 

Thuyết mình tính toán quy trình công nghệ xử lý cho mô hình

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_004

7 Xây dựng quy trình vận hành hệ thống xử lý Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_005

8 Xây dựng tài liệu tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường tại 

khu vực dự án

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_006

9 Xây dựng bài giảng hướng dẫn vận hành và bảo trì trang thiết bị Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_007

10 Báo cáo đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_008

11 Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_009

12 Sổ tay hướng dẫn thiết kế, xây dựng mô hình xử lý Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_010

13 Thông tin về dự án Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_011

14 Bụi, khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi 

công

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_012

15 Nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_013
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458 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

1164/QĐ-

BTNMT

Dự án: "Xử lý ô nhiễm và cải thiện 

môi trường cho khu dân cư đô thị 

thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy"

16 Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_014

17 Các yếu tố gây mất an toàn lao động Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_015

18 Các yếu tố gây ảnh hưởng, gián đoạn tới hoạt động sản xuất và xã 

hội

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_016

19 Bụi, khí thải, tiếng ồn, mùi phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_017

20 Nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_018

21 Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của 

dự án

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_019

22 Các yếu tố gây phiền toái và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_020

23 Các yếu tố gây nguy cơ cháy, nổ Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_021

24 Đề xuất, lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt; 

Thuyết minh tính toán quy trình công nghệ xử lý cho mô hình

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_022

25 Bản cảm kết Bảo vệ môi trường của dự án Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_023

26 Bản vẽ thiết kế thi công dự án Tư liệu khác (số) 15_11_02_BKS_001

189 Sản phẩm năm 2015 - Trung tâm Tư vấn và Công nghệ Môi trường



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

459 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

05/2012/HĐ-

KHCN-

BĐKH/11-15

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định 

nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng 

phó với xâm nhập mặn trong điều 

kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_19_01_THG_001

2 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác 

(giấy)

15_19_01_BKG_001

3 Báo cáo phân tích, đánh giá sự thay đổi xâm nhập mặn theo các yếu 

tố ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_001

4 Báo cáo các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn trong điều kiện biến 

đổi khí hậu

Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_002

5 Báo cáo đánh giá hiện trạng, phân tích xác định các nguyên nhân 

làm gia tăng xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở vùng 

ĐBSCL

Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_003

6 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tư liệu khác 

(giấy)

15_19_01_BKG_002

7 Báo cáo cơ sở dữ liệu Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_004

8 Hồ sơ đánh giá cấp nhà nước Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_005

9 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_19_01_THS_001

10 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác (số) 15_19_01_BKS_001

11 Báo cáo đánh giá hiện trạng, phân tích xác định các nguyên nhân 

làm gia tăng xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở vùng 

ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_19_01_CDS_001

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH KH&CN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

459 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

05/2012/HĐ-

KHCN-

BĐKH/11-15

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định 

nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng 

phó với xâm nhập mặn trong điều 

kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long

12 Báo cáo phân tích, đánh giá sự thay đổi xâm nhập mặn theo các yếu 

tố ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 15_19_01_CDS_002

13 Các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí 

hậu

Chuyên đề (số) 15_19_01_CDS_003

14 Cơ sở dữ liệu về xâm nhập mặn, bộ bản đồ hiện trạng xâm nhập 

mặn, bản đồ hiện trạng khai thác sử dụng nước

Bản đồ (số) 15_19_01_BDS_001

460 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

07/2012/HĐ-

KHCN-

BĐKH/11-15

Nghiên cứu đánh giá biến động 

đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ 

dưới tác động của biến đổi khí hậu 

và mực nước biển dâng

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_19_02_THG_001

2 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác 

(giấy)

15_19_02_BKG_001

3 Phụ lục kết quả khoa học công nghệ đề tài Tư liệu khác 

(giấy)

15_19_02_BKG_002

4 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_19_02_THS_001

5 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác (số) 15_19_02_BKS_001

6 Báo cáo về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Chuyên đề (số) 15_19_02_CDS_001

7 Báo cáo kết quả tính toán Chuyên đề (số) 15_19_02_CDS_002

8 Báo cáo thống kê Chuyên đề (số) 15_19_02_CDS_003
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

460 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

07/2012/HĐ-

KHCN-

BĐKH/11-15

Nghiên cứu đánh giá biến động 

đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ 

dưới tác động của biến đổi khí hậu 

và mực nước biển dâng

9 Bản đồ biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ giai đoạn 1965 - 

1990

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_001

10 Bản đồ biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ giai đoạn 1990 - 

2010

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_002

11 Bản đồ các thế hệ đường bờ biển các tỉnh nam bộ giai đoạn 1965 – 

1990 - 2010

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_003

12 Bản đồ mức độ dễ bị tổn thương đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ tỷ 

lệ 1:200.000

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_004

13 Sơ đồ dự báo biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ vào các 

năm 2020, 2030, 2050

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_005

14 Bản đồ các thế hệ đường bờ biển các tỉnh nam bộ giai đoạn 1965 – 

1990 – 2010 thu nhỏ từ tỷ lệ 1:200.000

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_006

15 Bản đồ biến động theo vùng Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_007

16 Bản đồ địa mạo Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_008

17 Bản đồ phân loại bờ biển Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_009

18 Bản đồ tổn thương theo vùng Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_010

19 Bản đồ tổn thương 4 vùng trọng điểm Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_011

20 Sơ đồ vùng nghiên cứu Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_012
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

461 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

KHCN-

BĐKH/11-15

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của 

lực lượng vũ trang và đề xuất giải 

pháp y sinh học khắc phục

1 Văn phòng chương trình KH & CN phục vụ chương trình mục tiêu 

Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổng hợp (số) 15_19_03_THS_001

2 Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học công nghệ đề tài Tư liệu khác (số) 15_19_03_BKS_001

3 Poster.BDKH.06 Tư liệu khác (số) 15_19_03_BKS_002
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:"Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hộ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường theo nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP nói trên"

Tổng hợp (giấy) 15_01_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:"Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hộ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường theo nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP nói trên"

Tổng hợp (số) 15_01_01_THS_001

3 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ về đầu tư các công trình hạ 

tầng đối với hoạt động xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt tập trung theo quy định của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ về đầu tư các công trình hạ 

tầng đối với hoạt động xây dựng công trình xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, 

vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa 

đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với động xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tập trung của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với động xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_004

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA VĂN PHÒNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

7 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở xử lý chất thải theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở sản xuất ứng dụng sáng 

chế bảo vệ môi trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên 

thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng trung tâm, trạm tìm kiếm cứu 

nạn, ứng cứu, khắc phục sự cố môi trường sau chiến tranh theo 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở hỏa táng, điện táng theo 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng trạm quan trắc môi trường theo 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bảo vệ 

môi trường các khu, cụm công nghiệp, làng nghề theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_010
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

13 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở công nghiệp môi trường, 

cơ sở sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường và các công 

trình bảo vệ môi trường khác phục vụ lợi ích công về bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo, nguồn 

nhân lực bảo vệ môi trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; 

các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực 

hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt tập trung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_013

16 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở xử lý chất 

thải

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_015

18 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở sản xuất 

ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường; các khó khăn, vướng mắc, 

bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng trung tâm, trạm 

tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu, khắc phục sự cố môi trường sau chiến 

tranh; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện 

trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_017
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

20 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở hóa táng, 

điện táng; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực 

hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về giảm 50% tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 

không quá 5 năm kể từ  ngày được giao đất đối với diện tích đất để 

xây dựng trạm quan trắc môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_019

22 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về giảm 50% tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 

không quá 5 năm kể từ  ngày được giao đất đối với diện tích đất để 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường các khu, cụm 

công nghiệp làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_020

23 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về giảm 50% tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 

không quá 5 năm kể từ  ngày được giao đất đối với diện tích đất để 

xây dựng cơ sở công nghiệp môi trường, cơ sở sản xuất sản phẩm 

thân thiện với môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác 

phục vụ lợi ích công về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về giảm 50% tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 

không quá 5 năm kể từ  ngày được giao đất đối với diện tích đất để 

xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_022

25 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đối với 

hoạt động xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập 

trung áp dụng công nghệ xử lý có tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau 

xử lý dưới 10%; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_023

197 Sản phẩm năm 2015 - Văn phòng Tổng cục Môi trường



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

462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

26 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đối với 

hoạt động xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

quy định; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển 

khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_024

27 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, ưu 

tiên vay vốn và xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp 

các tài sản được hình thành từ vốn vay đối với công trình xây dựng 

cơ sở xử lý chất thải theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế và đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_025

28 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, ưu 

tiên vay vốn và xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp 

các tài sản được hình thành từ vốn vay đối với công trình xây dựng 

cơ sở sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế và đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_026

29 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, ưu 

tiên vay vốn và xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp 

các tài sản được hình thành từ vốn vay đối với công trình xây dựng 

trung tâm, trạm tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu, khắc phục sự cố môi 

trường; cơ sở khắc phục hậu quả môi trường sau chiến tranh theo 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP;

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_027

30 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, ưu 

tiên vay vốn và xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp 

các tài sản được hình thành từ vốn vay đối với công trình xây dựng 

cơ sở hóa táng, điện táng theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế 

và đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_028
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

31 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về huy động vốn đầu tư thiết 

bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được cấp bằng 

độc quyền sáng chế hoặc độc quyền giải pháp hữu ích; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_029

32 Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động “ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công 

nghệ sinh học để bảo vệ môi trường” theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_030

33 Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động “đầu tư vào nghiên cứu và 

phát triển (R&D) kỹ thuật xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân 

thiện với môi trường chiếm 25% doanh thu trở lên” theo Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá 

trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_031

34 Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động “chuyển giao công nghệ phục 

vụ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường” theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_032

35 Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động “áp dụng công nghệ giảm 

thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon” theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_033
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

36 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên xem xét sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức đối với các dự án trọng điểm của Nhà nước 

thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_034

37 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường đối với hoạt 

động xử lý chất thải nguy hại; xử lý hóa chất độc hại; xử lý, cải tạo 

môi trường các kênh, mương, sông, hồ chứa và các khu quân sự; 

các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực 

tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_035

38 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động 

trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_036

39 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường, bao 

gồm thiết bị  xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị xử lý chất thải, ứng 

phó, xử lý tràn dầu; thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_037

40 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm thay thế nguyên 

liệu tự nhiên có lợi cho môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất 

cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_038

200 Sản phẩm năm 2015 - Văn phòng Tổng cục Môi trường



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

462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

41 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp dịch vụ hỏa táng, điện táng; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_039

42 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới 

chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học để 

bảo vệ môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_040

43 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 

(R&D) kỹ thuật xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với 

môi trường chiếm 25% doanh thu trở lên; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_041

44 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường đối với hoạt 

động chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý chất thải, công nghệ 

thân thiện với môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất 

sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_042

45 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong  

lĩnh vực Ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được cấp bằng độc 

quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_043
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

46 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong  lĩnh vực nhập 

khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu sử dụng trực 

tiếp trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế;

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_044

47 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong  

lĩnh vực nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện 

vận tải trong nước chưa sản xuất, công nghệ trong nước chưa tạo ra 

được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử 

về khoa học và công nghệ sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên 

cứu, xử lý chất thải,

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_045

48 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử lý chất thải thông thường; 

các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực 

tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_046

49 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện 

trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_047

50 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động nghiên cứu xử lý chất thải, 

chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý chất thải, công nghệ thân 

thiện với môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển 

khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_048

202 Sản phẩm năm 2015 - Văn phòng Tổng cục Môi trường



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

462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

51 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử lý sự cố tràn dầu, khắc phục 

sự cố sạt lở núi, sạt lở đê, bờ sông, bờ biển và các sự cố môi trường 

khác; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện 

trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_049

52 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng công nghệ giảm thiểu khí thải 

gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_050

53 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo; sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_051

54 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu đối 

với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu sử dụng trực 

tiếp trong thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; 

quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, 

vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất 

sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_052

55 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế theo quy định của 

pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết 

bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất, 

công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí 

khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ sử 

dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu, xử lý chất thải, dự án 

chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý chất thải theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc,

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_053
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

56 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu đối 

với sản phẩm thân thiện với môi trường xuất khẩu; các khó khăn, 

vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất 

sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_054

57 Phân tích, đánh giá  thực trạng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu đối 

với  các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải xuất khẩu; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_055

58 Phân tích, đánh giá  thực trạng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu đối 

với sản phẩm thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường 

xuất khẩu; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực 

hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_056

59 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu đối 

với sản phẩm xuất khẩu (năng lượng thu được từ việc tiêu hủy chất 

thải) theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, 

bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_057

60 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng cho các hoạt động 

bảo vệ môi trường được quy định tại Phần A của Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực 

hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_058

61 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng cho các hoạt động 

bảo vệ môi trường được quy định tại Phần B của Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực 

hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_059

62 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng cho các sản phẩm từ 

hoạt động bảo vệ môi trường được quy định tại Phần C của Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc khi triển khai 

thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_060
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

63 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử lý chất thải nguy 

hại; xử lý hóa chất độc hại; xử lý, cải tạo môi trường các kênh, 

mương, sông, hồ chứa và các khu quân sự; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_061

64 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm thân thiện với 

môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực 

hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_062

65 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường sản 

xuất thiết bị bảo vệ môi trường, bao gồm thiết bị xử lý ô nhiễm môi 

trường, thiết bị xử lý chất thải, ứng phó, xử lý tràn dầu; thiết bị 

quan trắc và phân tích môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất 

cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_063

66 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm thay thế 

nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_064

67 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung (Dịch vụ hỏa táng, điện táng)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_065

68 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (hoạt động xử lý chất thải thông thường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_066

69 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (hoạt động xử lý nước thải sinh hoạt tập trung)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_067
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

70 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (nghiên cứu xử lý chất thải, chuyển giao công 

nghệ phục vụ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_068

71 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (xử lý sự cố tràn dầu, khắc phục sự cố sạt lở núi, 

sạt lở đê, bờ sông, bờ biển và các sự cố môi trường khác)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_069

72 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (hoạt động áp dụng công nghệ giảm thiểu khí 

thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_070

73 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (hoạt động sản xuất năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo; sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_071

74 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công 

nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng 

dụng công nghệ sinh học để bảo vệ môi trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_072

75 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển (R&D) kỹ thuật xử lý, tái chế chất thải, 

công nghệ thân thiện với môi trường chiếm 25% doanh thu trở lên 

theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất 

cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_073
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

76 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển giao 

công nghệ phục vụ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện với môi 

trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_074

77 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng sáng 

chế bảo vệ môi trường được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc 

bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo Nghị định số 04/2009/NĐ-

CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên 

thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_075

78 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hoạt động xử lý chất thải nguy hại; xử lý hóa chất 

độc hại; xử lý, cải tạo môi trường các kênh, mương, sông, hồ chứa 

và các khu quân sự)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_076

79 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hoạt động sản xuất sản phẩm thân thiện với môi 

trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_077

80 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hoạt động sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường, bao 

gồm thiết bị  xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị xử lý chất thải, ứng 

phó, xử lý tràn dầu, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_078
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

81 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hoạt động sản xuất các sản phẩm thay thế nguyên 

liệu tự nhiên có lợi cho môi trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_079

82 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (dịch vụ hỏa táng, điện táng)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_080

83 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử 

lý chất thải thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_081

84 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_082

85 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động 

nghiên cứu xử lý chất thải, chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý 

chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_083

86 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử 

lý sự cố tràn dầu; khắc phục sự cố sạt lở núi, sạt lở đê, bờ sông, bờ 

biển và các sự cố môi trường khác

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_084

87 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng công 

nghệ giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_085
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

88 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản 

xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất năng lượng từ 

việc tiêu hủy chất thải

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_086

89 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện hỗ trợ chi phí đầu vào đối 

với các dự án về hoạt động xử lý chất thải nguy hại, xử lý hóa chất 

độc hại; xử lý, cải tạo môi trường các kênh, mương, sông, hồ chứa 

và các khu quân sự; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá 

trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_087

90 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về 

giá đối với sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường (Các sản 

phẩm từ hoạt động tái chế chất thải)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_088

91 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về 

giá đối với sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế; (Sản phẩm thay thế nguyên liệu tự 

nhiên có lợi cho môi trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_089

92 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về 

giá đối với sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung (Năng 

lượng thu được từ việc tiêu hủy chất thải)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_090

93 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi, hỗ trợ về giải 

thưởng môi bảo vệ môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_091

94 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi, hỗ trợ về quảng 

bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn; các khó khăn, vướng mắc, bất 

cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_092
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

95 Phân tích, đánh giá các quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ; 

thu hồi ưu đãi, hỗ trợ tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_093

96 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của các dự án phát triển tòa nhà 

xanh, tiết kiệm năng lượng

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_094

97 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của dự án xây dựng công trình xây 

dựng các nhà máy xử lý chất thải nguy hại liên vùng

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_095

98 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của các hoạt động, sản phẩm từ 

bảo vệ môi trường (đối với hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_096

99 Phân tích, đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ hoạt động thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_097

100 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của các hoạt động, sản phẩm từ 

bảo vệ môi trường (Dự án xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ 

phân tán)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_098

101 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của các hoạt động, sản phẩm từ 

bảo vệ môi trường (Hoạt động xây dựng hầm biogas)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_099

102 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hộ trợ của các hoạt động, sản phẩm từ 

bảo vệ môi trường khác

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_100

103 Tổng hợp, đề xuất các quy định ưu đãi, hộ trỡ cho các dự án cần 

khuyến khích thực hiện; bổ sung các hoạt động, sản phẩm của các 

dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_101

104 Nghiên cứu một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường tại các văn bản có liên quan, kiến nghị sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_102

105 Đề xuất các nội dung về chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ 

môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_103

106 Phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các 

hoạt động bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới, bài học 

kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_104
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462 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

107 Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung  nội dung về các quy định 

chung của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP (phạm vi điều chỉnh; đối 

tượng áp dụng; giải thích từ ngữ, nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ; hoạt 

động bảo vệ môi trường và sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ; điều 

kiện, phạm vi và mức độ ưu đãi, hỗ trợ; các hành vi bị nghiêm cấm)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_105

108 Nghiên cứu, xây dựng các quy định về ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ 

tầng và đất đai bảo đảm tính khả thi, hợp lý

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_106

109 Nghiên cứu, xây dựng các ưu đãi, hỗ trợ về vốn, thuế, phí  bảo đảm 

tính khả thi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_107

110 Nghiên cứu, xây dựng các ưu đãi, hỗ trợ về giá và tiêu thụ sản 

phẩm bảo đảm tính khả thi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_108

111 Nghiên cứu, xây dựng các ưu đãi, hỗ trợ khác cho các hoạt động, 

sản phẩm bảo vệ môi trường bảo đảm tính khả thi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_109

112 Nghiên cứu, xây dựng các quy định về thu hồi ưu đãi, hỗ trợ bảo 

đảm hiệu quả của nguồn vốn được ưu đãi, hỗ trợ

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_110

113 Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_111

114 Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành khác có liên quan

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_112

115 Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân 

được hưởng ưu đãi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_113

116 Xây dựng Tờ trình và Nghị định của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của 

Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_114

463 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

570/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin môi trưởng vào 

các CSDL và đưa lên Cổng thông 

tin điện tử của TC Môi trường; duy 

trì các hoạt động thường xuyên của 

hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT 

(cổng thông tin đối ngoại....)

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_01_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_01_02_THS_001

211 Sản phẩm năm 2015 - Văn phòng Tổng cục Môi trường



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

463 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

570/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin môi trưởng vào 

các CSDL và đưa lên Cổng thông 

tin điện tử của TC Môi trường; duy 

trì các hoạt động thường xuyên của 

hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT 

(cổng thông tin đối ngoại....)

3 Tổng hợp, thu thập, biên soạn thông tin hàng ngày liên quan đến 

lĩnh vực môi trường, 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) 15_01_02_CDS_001

4 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan Hiện 

trạng môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_002

5 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại Việt Nam và trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_003

6 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác Quan trắc môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_004

7 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học (ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật 

ngoại lai, bảo tồn động vật hoang dã, tài nguyên sinh vật, …)

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_005

8 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, nước, …

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_006

9 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 trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_007

10 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác thanh tra môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_008

11 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến sức 

khỏe môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_009

12 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 nước trong lĩnh vực môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_010

13 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác truyền thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_011

14 Tổng hợp, thu thập thông tin, số  liệu hàng ngày liên quan đến biến 

đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_012

15 Tổng hợp, thu thập thông tin, số  liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác bảo vệ môi trường tại Thủ đô Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_013

16 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_014
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463 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

570/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin môi trưởng vào 

các CSDL và đưa lên Cổng thông 

tin điện tử của TC Môi trường; duy 

trì các hoạt động thường xuyên của 

hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT 

(cổng thông tin đối ngoại....)

17 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến khoa học - công nghệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_015

18 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 trường, hợp tác quốc tế về môi trường, ... 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) 15_01_02_CDS_016

464 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_01_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_01_03_THS_001

3 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý chất thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_001

4 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý chất thải  nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_003

6 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ khắc phục ô nhiễm và 

cải tạo, phục hồi môi trường các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực 

vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_004
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464 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ khắc phục ô nhiễm và 

cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_005

8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ khắc phục ô nhiễm và 

cải tạo, phục hồi môi trường làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_006

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ giám định về môi 

trường đối với máy móc, thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_007

10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ giám định môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá các quy định về chính sách tài chính nhằm phát 

triển dịch vụ môi trường của WTO

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá các quy định về chính sách tài chính nhằm phát 

triển dịch vụ môi trường của  CEPT

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá các quy định về chính sách tài chính nhằm phát 

triển dịch vụ môi trường của AFTA

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá các quy định về chính sách tài chính nhằm phát 

triển dịch vụ môi trường của EU

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_012

15 Các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về chính sách tài chính 

nhằm phát triển dịch vụ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_013

16 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_014

17 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_015

18 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_016
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464 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

19 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_017

20 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn 

thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_018

21 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái 

chế, xử lý chất thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_019

22 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về các chính 

sách tài chính khác nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý chất thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_020

23 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_021

24 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_022

25 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái 

chế, xử lý chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_023

26 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_024

27 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải 

nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_025

28 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái 

chế, xử lý chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_026
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

464 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

29 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về các chính 

sách tài chính khác nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_027

30 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_028

31 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về  tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_029

32 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_030

33 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_031

34 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_032

35 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_033

36 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về các chính 

sách tài chính khác nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước 

thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_034

37 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_035

38 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về  tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_036

39 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_037
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

464 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

40 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_038

41 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các điểm ô 

nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_039

42 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_040

43 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính khác nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các điểm ô 

nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_041

44 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi 

chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_042

45 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi 

chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_043

46 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_044

47 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi 

chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_045

48 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi chôn 

lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_046

49 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_047
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

464 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

50 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính khác nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi chôn 

lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_048

51 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_049

52 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_050

53 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_051

54 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_052

55 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_053

56 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_054

57 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính khác nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_055

58 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, 

thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_056

59 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, 

thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_057
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

464 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

60 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối 

với máy móc, thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_058

61 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, 

thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_059

62 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, thiết 

bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_060

63 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối 

với máy móc, thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_061

64 Nghiên cứu, xây dựng quy định các chính sách tài chính khác nhằm 

phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, thiết 

bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_062

65 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ giám định giám định thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_063

66 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ giám định giám định thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_064

67 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_065

68 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_066

69 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_067

70 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_068
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

464 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

71 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về các chính 

sách tài chính khác nhằm phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_069

72 Xây dựng các quy định chung về chính sách tài chính phát triển 

dịch vụ môi trường (nguyên tắc, mục tiêu, nội dung chính sách)

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_070

73 Xây dựng trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các 

chính sách tài chính phát triển dịch vụ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_071

74 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách tài chính phát 

triển dịch vụ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_072

75 Xây dựng báo cáo thuyết trình về các cơ chế chính sách tài chính 

phát triển dịch vụ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_073

76 Xây dựng Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Cơ chế, chính sách tài chính về phát triển dịch vụ môi trường 

ở Việt Nam

Tư liệu khác (số) 15_01_03_BKS_001
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

465 Viện Chiến 

lược, Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường 

1694/QĐ-

BTNMT

Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất 

thải trong quản lý môi trường ngành 

công nghiệp Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_21.19_01_THG_0

01

2 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (số) 15_21.19_01_THS_0

01

3 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành chế biến thủy sản và áp 

dụng thí điểm tại Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

01

4 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất bia và áp dụng 

thí điểm tại Công ty bia HABADA Bắc Giang

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

02

5 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành dệt nhuộm và áp dụng thí 

điểm tại Công ty dệt nhuộm Trung Thu

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

03

6 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành thuộc da và áp dụng thí 

điểm tại Công ty TNHH Đặng Tư

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

04

7 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất giấy và áp dụng 

thí điểm tại Công ty TNHH mua bán, sản xuất giấy Tân Nhật Dũng

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

05

8 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất hóa chất cơ bản 

(xút-clo) và áp dụng thí điểm tại Công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

06

9 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất cao su nguyên 

liệu và áp dụng thí điểm tại Công ty cao su TNHH Nhà nước MTV 

Hà Tĩnh

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

07

10 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất xi măng và áp 

dụng thí điểm tại Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

08

11 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất thép và áp dụng 

thí điểm tại Nhà máy thép Lưu Xá, Công ty cổ phần gang thép Thái 

Nguyên

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

09

12 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản ắc quy và áp dụng thí 

điểm tại Công ty cổ phần Pin-Ắc quy Vĩnh Phú

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

10

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

465 Viện Chiến 

lược, Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường 

1694/QĐ-

BTNMT

Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất 

thải trong quản lý môi trường ngành 

công nghiệp Việt Nam

13 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải chung cho ngành công  nghiệp Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

11

14 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải cho ngành chế biến thủy sản Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

12

15 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất bia Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

13

16 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành dệt và hoàn thiện sản 

phẩm dệt

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

14

17 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành thuộc da Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

15

18 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất giấy Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

16

19 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất hóa chất cơ 

bản: xút và clo

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

17

20 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất cao su nguyên 

liệu

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

18

21 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất xi măng Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

19

22 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất thép Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

20

23 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất pin-ắc quy Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

21
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

466 Viện Khoa 

học Môi 

trường

TNMT 

04.23/HĐKHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đề tài 

"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong 

quản lý môi trường nhằm sửa Luật bảo vệ môi trường 2005"

Tổng hợp (giấy) 15_14_01_THG_001

2 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ Tư liệu khác 

(giấy)

15_14_01_BKG_001

3 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đề tài 

"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong 

quản lý môi trường nhằm sửa Luật bảo vệ môi trường 2005"

Tổng hợp (số) 15_14_01_THS_001

4 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ Tư liệu khác (số) 15_14_01_BKS_001

5 Báo cáo dự thảo các điều khoản sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 

2005

Tư liệu khác (số) 15_14_01_BKS_002

6 Tính cấp thiết của việc lồng ghép các công cụ kinh tế trong luật 

BVMT 2005 và các văn bản liên quan

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_001

7 Các công cụ kinh tế và phân tích khả năng áp dụng giải quyết các 

vấn đề môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_002

8 Phân tích mối quan hệ giữa môi trường - kinh tế, lịch sử ra đời của 

các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_003

9 Cơ hội, thách thức đối với việc áp dụng công cụ kinh tế trong quản 

lý môi trường tại Việt Nam trong bối cảnh mới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_004

10 Cơ sở lý luận của thuế, phí môi trường trong quản lý ô nhiễm và 

kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_005

11 Cơ sở lý luận của cota ô nhiễm trong quản lý ô nhiễm và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_006

12 Cơ sở lý luận của các CCKT trong quản lý chất thải rắn và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_007

13 Cơ sở lý luận của các CCKT ràng buộc trách nhiệm BVMT trong 

khai thác tài nguyên và kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia 

trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_008

14 Cơ sở lý luận của các cơ chế tài chính trong quản lý ô nhiễm và 

kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_009

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

466 Viện Khoa 

học Môi 

trường

TNMT 

04.23/HĐKHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

15 Cơ sở lý luận của quĩ môi trường trong quản lý ô nhiễm và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_010

16 Cơ sở lý luận của nhãn sinh thái trong quản lý ô nhiễm và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_011

17 Cơ sở lý luận của bồi thường thiệt hại và kinh nghiệm áp dụng của 

một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_012

18 Cơ sở lý luận của công khai hóa thực trạng môi trường doanh 

nghiệp và kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_013

19 Cơ sở lý luận của chi trả dịch vụ môi trường trong bảo tồn ĐDSH 

và kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_014

20 Cơ sở lý luận của công cụ đấu giá trong bảo tồn ĐDSH và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_015

21 Cơ sở lý luận của thuế tài nguyên trong bảo tồn ĐDSH và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_016

22 Cơ sở lý luận của cơ chế phát triển xanh trong bảo tồn ĐDSH và 

kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_017

23 Cơ sở lý luận của cơ chế bồi hoàn ĐDSH và kinh nghiệm áp dụng 

của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_018

24 Cơ sở lý luận của nhãn sinh thái trong bảo tồn ĐDSH và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_019

25 Cơ sở lý luận của ngân hàng đa dạng sinh học (bio-banking) và 

kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_020

26 Cơ sở lý luận của quyền phát triển có thể trao đổi trong bảo tồn 

ĐDSH và kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_021

27 Nghiên cứu cách thức lồng ghép các công cụ kinh tế trong luật về 

môi trường của một số nước phát triển và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_022

28 Nghiên cứu cách thức lồng ghép các công cụ kinh tế trong luật về 

môi trường của một số nước đang phát triển và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_023

29 Các công cụ kinh tế mới trong quản lý môi trường và tiềm năng áp 

dụng tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_024
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

466 Viện Khoa 

học Môi 

trường

TNMT 

04.23/HĐKHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

30 Hệ thống các văn bản dưới Luật BVMT và các văn bản ban hành 

sau Luật BVMT 2005 có nội dung về việc áp dụng công cụ kinh tế 

trong quản lý môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_025

31 Đánh giá các công cụ kinh tế được lồng ghép trong luật BVMT 

2005

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_026

32 Đánh giá thực trạng thực hiện các công cụ kinh tế theo luật Bảo vệ 

môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_027

33 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về thuế tài 

nguyên trong Luật Thuế tài nguyên và mối quan hệ với Luật Bảo vệ 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_028

34 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về thuế môi 

trường trong Luật Bảo vệ môi trường 2005 và  các văn bản luật liên 

quan

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_029

35 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về phí bảo vệ 

môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường 2005 và  các văn bản luật 

liên quan

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_030

36 Đánh giá thực trạng thực hiện các CCKT ràng buộc trách nhiệm 

BVMT trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_031

37 Đánh giá thực trạng thực hiện các cơ chế tài chính khuyến khích 

BVMT và phát triển dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_032

38 Đánh giá thực trạng thực hiện quĩ bảo vệ môi trường Việt Nam Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_033

39 Đánh giá thực trạng thực hiện quĩ môi trường địa phương Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_034

40 Đánh giá thực trạng thực hiện quĩ môi trường ngành Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_035

41 Đánh giá thực trạng thực hiện bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy 

thoái môi trường ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_036

42 Đánh giá thực trạng thực hiện công tác công khai hóa thông tin về 

thực trạng môi trường của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_037

43 Chi trả dịch vụ môi trường trong bảo tồn ĐDSH hệ sinh thái  trên 

cạn tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_038

44 Chi trả dịch vụ môi trường trong bảo tồn ĐDSH hệ sinh thái biển 

tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_039

45 Đánh giá thực trạng áp dụng nhãn sinh thái tại Việt Nam Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_040

46 Báo cáo khảo sát về thực trạng áp dụng công cụ kinh tế trong quản 

lý môi trường và các vướng mắc bất cập trong quá trình áp dụng 

công cụ kinh tế ở địa phương (1 báo cáo/tỉnh đi khảo sát)

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_041
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

467 Viện Khoa 

học Môi 

trường

721/QĐ-TCMT Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ 

chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_14_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_14_02_THS_001

3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý của quản lý nhà nước và cơ 

quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_001

4 Nghiên cứu hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường và các yếu  tố ảnh hưởng

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_002

5 Nghiên cứu các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các bộ 

tiêu chí đã được ban hành của các bộ, ngành, lĩnh vực có liên quan 

đến bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_003

6 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các tiêu chí đánh giá hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_004

7 Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đánh giá 

chất lượng quản lý nhà nước

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_005

8 Đánh giá thực trạng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật phục vụ quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_006

9 Đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo xây dựng, quản lý hệ thống 

quan trắc môi trường quốc gia, quản lý thống nhất số liệu quan trắc 

và lập báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_007

10 Đánh giá thực trạng công tác Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_008

11 Đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_009

12 Báo cáo xử lý thông tin từ các phiếu hỏi Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_010

13 Đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động 

quan trắc môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_011

14 Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

công tác ĐTM và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_012

15 Báo cáo đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiều quả quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường

Tư liệu khác (số) 15_14_02_BKS_001
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468 Viện Khoa 

học Môi 

trường

458/QĐ-TCMT Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng 

cường hiệu quả giấy phép môi 

trường

1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy 

phép môi trường"

Tổng hợp (giấy) 15_14_03_THG_001

2 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy 

phép môi trường"

Tổng hợp (số) 15_14_03_THS_001

3 Nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học của giấy phép môi trường Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_001

4 Nghiên cứu giấy phép môi trường tại một số quốc gia trên thế giới Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_002

5 Quan điểm của Đảng và Nhà nước và Chính sách pháp luật hiện 

hành về giấy phép môi trường và sự cần thiết của giấy phép môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_003

6 Đánh giá tổng quan tình hình cấp giấy phép môi trường liên quan 

đến thẩm quyền của một số bộ, ngành

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_004

7 Đánh giá tổng quan tình hình về giấy phép môi trường trong kiểm 

soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_005

8 Đánh giá tổng quan tình hình về giấy phép môi trường trong bảo 

tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_006

9 Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện giấy phép môi trường tại 

một số địa phương

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_007

10 Đánh giá thực trạng cấp và thực hiện giấy phép hành nghề quản lý; 

vận chuyển; xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_008

11 Đánh giá thực trạng cấp và thực hiện giấy phép trong lĩnh vực đánh 

giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_009

12 Đánh giá thực trạng cấp và thực hiện giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_010

13 Đề xuất, kiến nghị giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi 

trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_011

14 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 

"Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi 

trường

Tư liệu khác (số) 15_14_03_BKS_001

15 Báo cáo đề xuất kiến nghị về giải pháp tăng cường thực thi giấy 

phép môi trường

Tư liệu khác (số) 15_14_03_BKS_002
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_14_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_14_04_THS_001

3 Phân tích, đánh giá sự cần thiết, nội dung, mục tiêu và các nguyên 

tắc thực hiện của kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá việc lồng ghép thực hiện Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường 

tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá tác động của kinh tế xanh đến công tác bảo vệ 

môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá những khó khăn và thuận lợi của Việt Nam khi 

thực hiện kinh tế xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_004

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng 

cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trong việc thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_005

8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về xử lý, tái chế và tái sử dụng chất thải 

trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_006

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định 

pháp luật về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_007

10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát 

thải khí nhà kính trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_008

11 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định 

pháp luật về phổ biến áp dụng sản xuất sạch hơn trong việc thực 

hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và phổ biến 

công nghệ xử lý môi trường trong việc thực hiện kinh tế xanh tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_010
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

13 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và phổ biến 

công nghệ thu hồi khí nhà kính trong việc thực hiện kinh tế xanh tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_011

14 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

bảo vệ môi trường lưu vực sông trong việc thực hiện kinh tế xanh 

tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_012

15 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp trong 

việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_013

16 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng  

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị trong việc thực 

hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_014

17 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nông thôn trong việc 

thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_015

18 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

bảo vệ môi trường làng nghề trong việc thực hiện kinh tế xanh tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_016

19 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vê môi trường trong 

việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_017

20 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định về áp dụng công cụ thuế, phí trong việc thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_018

21 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định về áp dụng các công cụ kinh tế khác nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_019

22 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định về áp dụng các công cụ hành chính về bảo vệ môi 

trường trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_020
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

23 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các mô hình bảo 

vệ môi trường trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_021

24 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trong việc thực hiện kinh tế 

xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_022

25 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 nhằm thực 

hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_023

26 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

bảo tồn đa dạng sinh học trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt 

Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_024

27 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

phục hồi hệ sinh thái trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_025

28 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường 

trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_026

29 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về môi trường trong việc thực 

hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_027

30 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định về dán nhãn sinh thái và thúc đẩy phát triển sản phẩm 

thân thiện với môi trường trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt 

Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_028

31 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về phát triển ngành dịch vụ môi trường 

trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_029

32 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện kiểm toán môi 

trường  trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_030

33 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Nghệ An

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_031
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

34 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_032

35 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Bình 

Dương

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_033

36 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_034

37 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Thái 

Nguyên

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_035

38 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_036

39 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Quảng 

Ninh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_037

40 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Hải Phòng

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_038

41 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách bảo vệ môi 

trường nhằm thực hiện kinh tế xanh của một số nước trong khu vực 

Châu Á

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_039

42 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách bảo vệ môi 

trường nhằm thực hiện kinh tế xanh của một số nước trong khu vực 

Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_040

43 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh của một số nước 

trong khu vực Châu Mỹ

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_041

44 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh trong khu vực 

Châu Úc

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_042

45 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thực hiện kinh tế 

xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_043
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

46 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng cơ chế chính 

sách, văn bản pháp luật nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn  

2015- 2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_044

47 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng bộ máy quản lý 

nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_045

48 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2015 - 2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_046

49 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện các hoạt động về tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 

2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_047

50 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng hệ thống thông 

tin dữ liệu và công cụ quản lý nhằm thực hiện kinh tế xanh giai 

đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_048

51 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng bộ chỉ số tiêu 

chuẩn, quy chuẩn nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_049

52 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện các chương trình, dự án về 

môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_050

53 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng cơ chế chính 

sách, văn bản pháp luật nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 

2012-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_051

54 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng bộ máy quản lý 

nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2021 - 2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_052

55 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện đào tọa và phát triển 

nguồn nhân lực nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2021 - 2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_053

56 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện các hoạt động về tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn  

2021- 2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_054

57 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng hệ thống thông 

tin dữ liệu và công cụ quản lý về kinh tế xanh giai đoạn 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_055
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

58 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng bộ chỉ số tiêu 

chuẩn, quy chuẩn nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_056

59 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện kiểm toán môi trường giai 

đoạn 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_057

60 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện các chương trình, dự án về 

môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_058

61 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_059

62 Phân tích, đánh giá xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 

hành ðộng

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_060

63 Xây dựng nội dung hành động về xây dựng cơ chế chính sách, văn 

bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_061

64 Xây dựng nội dung hành động về xây dựng bộ máy quản lý nhằm 

thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_062

65 Xây dựng nội dung hành động về đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_063

66 Xây dựng nội dung hành động về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_064

67 Xây dựng nội dung hành động về xử lý, tái chế và tái sử dụng chất 

thải nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_065

68 Xây dựng nội dung hành động về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_066

69 Xây dựng nội dung hành động về ứng phó biến đổi khí hậu và giảm 

phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_067

70 Xây dựng nội dung hành động về phổ biến áp dụng sản xuất sạch 

hơn nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_068
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

71 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng và phổ biến rộng rãi 

công nghệ xử lý môi trường nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_069

72 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng và phổ biến rộng rãi 

công nghệ thu hồi khí nhà kính nhằm thực hiện chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_070

73 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường lưu vực sông 

nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_071

74 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường khu công 

nghiệp nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_072

75 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường đô thị nhằm 

thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_073

76 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường nông thôn 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_074

77 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường làng nghề 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_075

78 Xây dựng nội dung hành động về hoàn thiện hệ thống các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nhằm thực hiện chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_076

79 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng các công cụ thuế, phí 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_077

80 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng các công cụ kinh tế khác 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_078

81 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng các công cụ hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm thực hiện Chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_079

82 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng các mô hình bảo vệ môi 

trường nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_080
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

83 Xây dựng nội dung hành động về đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_081

84 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng hệ thống quản lý môi 

trường theo ISO 14000 nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_082

85 Xây dựng nội dung hành động về bảo tồn đa dạng sinh học nhằm 

thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_083

86 Xây dựng nội dung hành động về phục hồi hệ sinh thái nhằm thực 

hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_084

87 Xây dựng nội dung hành động về ưu đãi, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường nhằm thực hiện chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_085

88 Xây dựng nội dung hành động về xây dựng hệ thống thông tin, dữ 

liệu về môi trường nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_086

89 Xây dựng nội dung hành động về dán nhãn sinh thái và thúc đẩy 

phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm thực hiện 

chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_087

90 Xây dựng nội dung hành động về phát triển dịch vụ môi trường 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_088

91 Xây dựng nội dung hành động về kiểm toán môi trường nhằm thực 

hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_089

92 Xây dựng Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nhằm thực 

hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_090

93 Dự thảo chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 và định 

hướng 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_091

94 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 Tư liệu khác (số) 15_14_04_BKS_001

95 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Tư liệu khác (số) 15_14_04_BKS_002
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469 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

96 Báo cáo khảo sát năm 2013 Tư liệu khác (số) 15_14_04_BKS_003

97 Báo cáo khảo sát năm 2014 Tư liệu khác (số) 15_14_04_BKS_004
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470 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-

BTNMT

Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

1 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp (giấy) 15_02_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp (giấy) 15_02_01_THG_002

3 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp (giấy) 15_02_01_THG_003

4 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp (số) 15_02_01_THS_001

5 Báo cáo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp (số) 15_02_01_THS_002

6 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp (số) 15_02_01_THS_003

7 Tổng quan hệ thống pháp luật môi trường của các nước, khu vực: 

Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  Mỹ, Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_001

8 Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của luật môi trường của các nước, 

khu vực: Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  Mỹ, 

Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_002

9 Những nội dung cơ bản của luật môi trường của các nước, khu vực: 

Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật BảnMỹ, Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_003

10 Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, của các tổ chức phi chính 

phủ, cộng đồng được quy định trong luật môi trường của các nước, 

khu vực: Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  Mỹ, 

Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_004

11 Các điều kiện bảo đảm thi hành luật MT của các nước, khu vực: 

Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  Mỹ, Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_005

12 Phân tích các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_006

13 Phân tích những vấn đề lý luận và đánh giá tính minh bạch, của 

Luật Bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_007

14 Phân tích những vấn đề lý luận và đánh giá tính thống nhất của 

Luật Bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_008

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA VỤ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP CHẾ

(Năm 2015)
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15 Phân tích những vấn đề lý luận và đánh giá tính hợp lý của Luật 

Bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_009

16 Phân tích những vấn đề lý luận và đánh giá tính khả thi của Luật 

Bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_010

17 Xây dựng tiêu chí chi tiết cho việc đánh  giá Luật Bảo vệ môi 

trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_011

18 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành về du lịch, giao thông, xây dựng luật qua đó phân tích những 

mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_012

19 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành về nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp luật qua đó phân tích 

những mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_013

20 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về doanh nghiệp, bảo hiểm qua đó phân tích những mâu 

thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_014

21 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, về công nghệ qua đó phân tích 

những mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_015

22 Tổng hợp và phân tích những vấn đề bất cập của Luật BVMT 2005 Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_016

23 Tổng hợp và phân tích những vấn đề cần sửa đổi Luật BVMT 2005 Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_017

24 Đánh giá việc thực hiện Công ước về các vùng đất ngập nước có 

tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim 

nước (RAMSAR), 1971 (20/9/1988)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_018

25 Đánh giá việc thực hiện Nghị định thư bổ sung công ước về các 

vùng ngập nước có tầm quan trọng, đặc biệt như là nơi cư trú của 

các loài chim nước, Paris, 1982

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_019

26 Đánh giá việc thực hiện Công ước liên quan đến Bảo vệ các di sản 

văn hoá và tự nhiên (19/10/1982)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_020

27 Đánh giá việc thực hiện Công ước về cấm phát triển, sản xuất và 

tàng trữ vũ khí hoá học, vi trùng và công việc tiêu huỷ chúng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_021
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28 Đánh giá việc thực hiện Công ước về buôn bán quốc tế về các 

giống loài động thực vật có nguy cơ bị đe dọa, 1973 (20/1/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_022

29 Đánh giá việc thực hiện Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu 

biển MARPOL (29/8/1991)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_023

30 Đánh giá việc thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về sự biến 

đổi môi trường (26/8/1980)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_024

31 Đánh giá việc thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 

(25/7/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_025

32 Đánh giá việc thực hiện Cam kết quốc tế về phổ biến và sử dụng 

thuốc diệt côn trùng, FAO, 1985

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_026

33 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là 

nơi cư trú của các loài chim nước (RAMSAR), 1971 (20/9/1988)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_027

34 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Nghị định thư 

bổ sung công ước về các vùng ngập nước có tầm quan trọng, đặc 

biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước, Paris, 1982

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_028

35 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước liên 

quan đến Bảo vệ các di sản văn hoá và tự nhiên (19/10/1982)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_029

36 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

cấm phát triển, sản xuất và tàng trữ vũ khí hoá học, vi trùng và 

công việc tiêu huỷ chúng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_030

37 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

buôn bán quốc tế về các giống loài động thực vật có nguy cơ bị đe 

dọa, 1973 (20/1/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_031

38 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển MARPOL (29/8/1991)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_032

39 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước của 

Liên Hợp Quốc về sự biến đổi môi trường (26/8/1980)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_033

40 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước của 

Liên Hợp Quốc về Luật biển (25/7/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_034
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41 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Cam kết quốc 

tế về phổ biến và sử dụng thuốc diệt côn trùng, FAO, 1985

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_035

42 Đánh giá việc thực hiện Công ước Viên về bảo vệ tầng ô-zôn, 1985 

(26/4/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_036

43 Đánh giá việc thực hiện Công ước về thông báo sớm sự cố hạt 

nhân, IAEA, 1985 (29/9/1987)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_037

44 Đánh giá việc thực hiện Công ước về trợ giúp trong trường hợp sự 

cố hạt nhân hoặc cấp cứu phóng xạ, 1986, IAEA (29/9/1987)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_038

45 Đánh giá việc thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm 

suy giảm tầng ô-zôn, 1987 (26/1/1984)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_039

46 Đánh giá việc thực hiện Thoả thuận về mạng lưới các trung tâm 

thuỷ sản ở Châu Á - THÁI BÌNH DƯƠNG, 1988 (2/2/1989)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_040

47 Đánh giá việc thực hiện Công ước Basel về kiểm soát việc vận 

chuyển qua biên giới chất thải độc hại và việc loại bỏ chúng 

(13/5/1995)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_041

48 Đánh giá việc thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy (POPs)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_042

49 Đánh giá việc thực hiện Công ước khung của Liên Hợp Quốc về 

biến đổi khí hậu, 1992 (16/11/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_043

50 Đánh giá việc thực hiện Công ước về Ða dạng sinh học, 1992 

(16/11/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_044

51 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước Viên 

về bảo vệ tầng ô-zôn, 1985 (26/4/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_045

52 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

thông báo sớm sự cố hạt nhân, IAEA, 1985 (29/9/1987)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_046

53 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

trợ giúp trong trường hợp sự cố hạt nhân hoặc cấp cứu phóng xạ, 

1986, IAEA (29/9/1987)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_047

54 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Nghị định thư 

Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, 1987 (26/1/1984)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_048
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55 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Thoả thuận về 

mạng lưới các trung tâm thuỷ sản ở Châu Á - THÁI BÌNH 

DƯƠNG, 1988 (2/2/1989)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_049

56 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước 

Basel về kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới chất thải độc hại 

và việc loại bỏ chúng (13/5/1995)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_050

57 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước 

Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_051

58 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước 

khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, 1992 (16/11/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_052

59 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

Ða dạng sinh học, 1992 (16/11/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_053

60 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về đầu tư, thương mại qua đó phân tích những mâu 

thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_054

61 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về thống kê, thông tin qua đó phân tích những mâu 

thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_055

62 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về hải quan, xuất nhập khẩu qua đó phân tích những 

mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_056

63 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về thuế, phí và lệ phí qua đó phân tích những mâu 

thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_057

64 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về tài nguyên (đất, nước, rừng, biển, khoáng sản,…)qua 

đó phân tích những mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_058

65 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về hành chính qua đó phân tích những mâu thuẫn, 

chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_059
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66 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về dân sự qua đó phân tích những mâu thuẫn, chồng 

chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_060

67 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về hình sự qua đó phân tích những mâu thuẫn, chồng 

chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_061

68 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về xử lý vi phạm hành chính, thanh tra qua đó phân tích 

những mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_062

69 Đánh giá việc thực hiện Nghị định thư Catargena về an toàn sinh 

học

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_063

70 Đánh giá việc thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích (ABS)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_064

71 Đánh giá việc thực hiện Các thỏa thuận, văn kiện về môi trường 

của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_065

72 Đánh giá việc thực hiện Các thỏa thuận hợp tác về môi trường của 

các khối liên kết mà Việt Nam là thành viên (ASEAN, APEC)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_066

73 Đánh giá việc thực hiện Các điều ước quốc tế về môi trường khác 

mà Việt Nam đang xem xét tham gia hoặc có lợi cho Việt Nam như 

Công ước về các loài chim di cư (CMS), Công ước về quyền tiếp 

cận thông tin (AARHUS)…

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_067

74 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Nghị định thư 

Catargena về an toàn sinh học

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_068

75 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Nghị định thư 

Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_069

76 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Các thỏa 

thuận, văn kiện về môi trường của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_070

77 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Các thỏa thuận 

hợp tác về môi trường của các khối liên kết mà Việt Nam là thành 

viên (ASEAN, APEC)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_071
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470 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-

BTNMT

Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

78 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Các điều ước 

quốc tế về môi trường khác mà Việt Nam đang xem xét tham gia 

hoặc có lợi cho Việt Nam như Công ước về các loài chim di cư 

(CMS), Công ước về quyền tiếp cận thông tin (AARHUS)…

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_072

79 Tổng quan phân tích các vấn đề lý luận của luật BVMT (sửa đổi) Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_073

80 Phân tích, đánh giá quan điểm phát triển của Đảng, Nhà nước, bối 

cảnh trong và ngoài nước có ảnh hưởng đến Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_074

81 Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật hiện hành của Luật 

BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_075

82 Báo cáo đánh giá tác động đầy đủ Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_076

83 Đánh giá tác động đến kinh tế của Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_077

84 Đánh giá tác động đến môi trường của Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_078

85 Đánh giá tác động đến xã hội của Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_079

86 Đánh giá tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân của 

Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_080

87 Đánh giá tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp của 

Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_081

88 Đánh giá tác động khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình,cá nhân của Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_082

89 Đánh giá tác động về mặt tài chính của Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_083

90 Đánh giá tác động đối với thủ tục hành chính của Luật BVMT sửa 

đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_084

91 Đánh giá tác động đến nguồn lực đảm bảo thi hành pháp luật của 

Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_085

92 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_086

93 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện pháp luật môi trường, giải quyết các tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo về môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_087

94 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Xử lý vi phạm 

hành chính, tội phạm về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_088

95 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Xử lý hình sự, 

tội phạm về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_089
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470 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-

BTNMT

Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

96 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Thông tin, 

truyền thông, giáo dục và đào tạo môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_090

97 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường biển, nước sông và các nguồn nước khác

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_091

98 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Quản lý chất 

thải , chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_092

99 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Quan trắc môi 

trường, ứng phó sự cố và phục hồi môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_093

100 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Tiêu dùng và 

sản xuất thân thiện với môi trường; xử lý sản phẩm thải bỏ

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_094

101 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Các cơ chế ưu 

đãi, khuyến khích hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_095

102 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Nguồn lực bảo 

vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_096

103 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Trách nhiệm xã 

hội, kiểm toán xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_097

104 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Dân chủ cơ sở 

trong hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_098

105 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Trách nhiệm, 

quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước (Chính phủ, Các bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân các cấp)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_099

106 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Quyền lợi, 

trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng dân 

cư

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_100

107 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_101

108 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_102

109 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_103

110 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động xuất, nhập khẩu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_104
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470 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-

BTNMT

Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

111 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động giao thông vận tải

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_105

112 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động du lịch

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_106

113 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động nông nghiệp

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_107

114 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong các hoạt động khai thác, chế biến, bảo tồn và sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_108

115 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường đô thị, khu dân cư

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_109

116 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_110

117 Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy định về xử lý bao bì khó phân 

hủy

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_111

118 Đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường khu dân cư không 

tập trung

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_112

119 Phân tích phương thức, khả năng phát triển tín dụng xanh Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_113

120 Phân tích, đề xuất cơ chế, phương thức bảo vệ môi trường khu dân 

cư không tập trung

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_114

121 Phân tích đối tượng, phạm vi, cơ chế, nội dung về đầu tư xanh Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_115

122 Phân tích, xây dựng nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_116

123 Phân tích danh mục các cơ sở phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_117

124 Đánh giá hiện trạng và đề xuất các quy định về thẩm định công 

nghệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_118

125 Phân tích, đề xuất các quy định của pháp luật về giám định tư pháp 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_119

126 Phân tích về quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm môi trường, 

quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_120
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470 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-

BTNMT

Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

127 Phân tích về bên mua bảo hiểm môi trường bắt buộc, đối tượng bảo 

hiểm môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_121

128 Tổng quan, đánh giá các quy định của pháp luật liên quan đến bảo 

hiểm môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_122

129 Tổng quan, đánh giá hiện trạng giám định viên tư pháp về môi 

trường, tổ chức giám định tư pháp công lập về môi trường, tổ chức 

giám định tư pháp ngoài công lập về môi trường, người và tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc về môi trường, chính sách về giám 

định tư pháp về môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_123

130 Phân tích về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_124

131 Phân tích cơ chế, thẩm quyền, giai đoạn, thi hành quyết định về  

giải quyết tranh chấp môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_125

132 Phân tích và đề xuất phương án, quy định về giải quyết tranh chấp 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_126

133 Phân tích cơ sở pháp luật hiện hành về phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_127

134 Chuyên đề phân tích thực trạng về bảo vệ môi trường trong nhập 

khẩu, quá cảnh hàng hóa đối với phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_128

135 Chuyên đề phân tích, đề xuất các quy định về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa đối với phá dỡ tàu biển đã qua 

sử dụng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_129

136 Phân tích hiệu quả thực tiễn về giải quyết tranh chấp môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_130

137 Tổng quan đánh giá các quy định của pháp luật về giám định tư 

pháp, giám định tư pháp về môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_131

138 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về quy định các loại hình sản phẩm, 

dịch vụ bắt buộc gắn nhãn cảnh báo; khuyến khích gắn nhãn sinh 

thái

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_132

139 Tổng quan, đánh giá các loại giấy chứng nhận liên quan đến: dịch 

vụ hỗ trợ công tác quản lý môi trường, dịch vụ quản lý chất thải, 

phát triển sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_133

140 Phân tích, đề xuất các quy định về giấy phép môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_134
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470 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-

BTNMT

Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

141 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về giấy phép môi trường của Cộng 

đồng Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_135

142 Tổng quan, đánh giá các loại giấy phép môi trường liên quan đến: 

kiểm soát ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, khai thác              

     tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_136

143 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về giấy phép môi trường của Bắc 

Mỹ, nước phát triển Châu Á và cộng đồng ASEAN

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_137

144 Phân tích, đề xuất các quy định về chứng nhận môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_138

145 Rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_001

146 Xây dựng và đăng tải các phóng sự/bình luận về đánh giá hiệu quả 

thi hành Luật BVMT 2005, những vấn đề cần sửa đổi

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_002

147 Quảng bá kế hoạch xây dựng Luật BVMT sửa đổi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_003

148 Dịch tài liệu tham khảo cho việc xây dựng luật bảo vệ môi trường Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_004

149 Hiệu đính tài liệu dịch Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_005

150 Dự thảo Luật BVMT sửa đổi (Dự thảo0-Phiên bản1) Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_006

151 Xây dựng và đăng tải các phóng sự/bình luận về Luật Bảo vệ môi 

trường sửa đổi

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_007

152 Báo cáo tổng hợp ý kiến xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_008

153 Báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Luật 

BVMT sửa đổi

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_009

154 Bảng nhập dữ liệu điều tra đánh giá về Luật Bảo vệ môi trường sửa 

đổi

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_010

155 Tin phát sóng trên kênh HTV7 (TP. HCM Video 15_02_01_VDS_001

156 Tin phát sóng trên kênh VTV2 Video 15_02_01_VDS_002

157 Tin phát sóng trên kênh VTC10 Video 15_02_01_VDS_003

158 Tin phát sóng trên kênh Thông tấn xã Việt Nam Video 15_02_01_VDS_004

159 Tin phát sóng trên kênh HTV (Hà Nội) Video 15_02_01_VDS_005
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

471 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

549/QĐ-TCMT Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ thị sản 

xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt 

Nam

1 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghiệ cấp cơ sở :"Nghiên 

cứu đề xuất bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam"

Tổng hợp (giấy) 15_05_01_THG_001

2 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghiệ cấp cơ sở :"Nghiên 

cứu đề xuất bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam"

Tổng hợp (số) 15_05_01_THS_001

3 Nghiên cứu, đánh giá các chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững của một số quốc gia: (i) phát triển và (ii) đang phát triển

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_001

4 Nghiên cứu tổng quan phương pháp luận xây dựng chỉ thị sản xuất 

và tiêu dùng bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_002

5 Nghiên cứu, đánh giá hệ thống chỉ thị phát triển bền vững của một 

số quốc gia: (i) phát triển và (ii) đang phát triển

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_003

6 Nghiên cứu hệ thống các nguyên tắc phát triển bền vững và đánh 

giá phát triển bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_004

7 Nghiên cứu tổng quan bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững 

của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP)

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_005

8 Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_006

9 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng hệ thống chỉ 

tiêu phát triển bền vững của một số nước trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_007

10 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng áp dụng chỉ thị sản xuất và tiêu thụ 

bền vững của một số quốc gia: (i) phát triển và (ii) đang phát triển

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_008

11 Nghiên cứu, đánh giá các chiến lược, kế hoạch hành động của Việt 

Nam có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_009

12 Nghiên cứu, đánh giá vai trò của Chính phủ trong sản xuất và tiêu 

dùng bền vững ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_010

13 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu dùng bền vững 

của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_011

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

471 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

549/QĐ-TCMT Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ thị sản 

xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt 

Nam

14 Nghiên cứu, tổng hợp các chỉ số/chỉ thị liên quan đến sản xuất và 

tiêu dùng bền vững của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_012

15 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chỉ thị sản xuất 

và tiêu dùng bền vững của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_013

16 Nghiên cứu phương pháp xây dựng và lựa chọn chỉ thị sản xuất và 

tiêu dùng bền vững phù hợp với điều kiện Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá vai trò của hoạt động sản xuất và tiêu dùng đối 

với phát triển bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_015

18 Nghiên cứu, đánh giá tính đầy đủ và tin cậy các số liệu, dữ liệu 

phục vụ cho việc áp dụng chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững 

của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_016

19 Nghiên cứu các điều kiện cần thiết để triển khai bộ chỉ thị sản xuất 

và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_017

20 Báo cáo dự thảo bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững của Việt 

Nam

Tư liệu khác (số) 15_05_01_BKS_001
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