
STT

SP
STT Mã số

46

1 11_06_12_THG_001

46

2 11_06_12_THS_001

46

3 11_06_12_CDS_001

46

4 11_06_12_CDS_002

46

5 11_06_12_CDS_003

47

1 11_06_05_THG_001

47

2 11_06_05_THS_001

47

3 11_06_05_CDS_001

47

4 11_06_05_CDS_002

47

5 11_06_05_CDS_003

47

6 11_06_05_CDS_004

47

7 11_06_05_CDS_005

THỐNG KÊ TƯ LIỆU ĐÃ BÀN GIAO VÀ KIỂM TRA

(Thu nhận năm 2012 các sản phẩm là kết quả đề tài nhiệm vụ thực hiện năm 2011)

Cơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

1245/QĐ-

TCMT

Hoạt động của ban 

chỉ đạo kế hoạch 

hành động đa dạng 

sinh học theo quyết 

định số: 

79/2007/QĐ-TTg

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 79 tại địa 

phương, xác định những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải 

pháp thúc đẩy việc thực hiện Quyết định 79 tại Bắc Cạn và 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 79 tại địa 

phương, xác định những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải 

pháp thúc đẩy việc thực hiện Quyết định 79 tại Đà Nằng và 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 79 tại địa 

phương, xác định những thuận lợi khó khăn và đề xuất giải 

pháp thúc đẩy việc thực hiện Quyết định 79 tại Thành phố 

Chuyên đề 

số

1529/QĐ-

TCMT

Đánh giá khả năng 

Việt Nam tham gia 

Nghị định thư bổ 

sung về nghĩa vụ 

pháp lý và bồi 

thường Nagoya – 

Kuala Lumpua

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định thư bổ sung 

Nagoya-Kuala Lumpua về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường 

làm cơ sở xem xét phê duyệt tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Tờ trình về việc nghiên cứu xem xét ký kết Nghị định thư 

bổ sung Nagoya-Kuala Lumpua về nghĩa vụ pháp lý và bồi 

thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena về an toàn 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và phân tích phạm vi của Nghị định thư bổ sung 

Nagoya - Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và phân tích quy định về tổn hại do vận chuyển 

xuyên biên giới sinh vật biến đổi gen gây ra của Nghị định 

thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và phân tích quy định về xác định mối liên hệ 

nhân quả của Nghị định thư Nagoya-Kuala Lumpur về 

nghĩa vụ pháp lý và bồi thường

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

47

8 11_06_05_CDS_006

47

9 11_06_05_CDS_007

47

10 11_06_05_CDS_008

47

11 11_06_05_CDS_009

47

12 11_06_05_CDS_010

47

13 11_06_05_CDS_011

47

14 11_06_05_CDS_012

47

15 11_06_05_CDS_013

47

16 11_06_05_CDS_014

47

17 11_06_05_CDS_015

47

18 11_06_05_CDS_016

48

1 11_06_14_THG_001

48

2 11_06_14_THS_001

48

3 11_06_14_CDS_001

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

1529/QĐ-

TCMT

Đánh giá khả năng 

Việt Nam tham gia 

Nghị định thư bổ 

sung về nghĩa vụ 

pháp lý và bồi 

thường Nagoya – 

Kuala Lumpua

Nghiên cứu và xác định các chủ thể được điều chỉnh trong 

nội dung của Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kula Lumpur 

về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và phân tích quy định về biện pháp đáp ứng của 

Nghị định thư bổ sung Nagoya- Kula Lumpur về nghĩa vụ 

pháp lý và bồi thường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và phân tích nội dung giới hạn thời gian và giới 

hạn tài chính của Nghị định thư bổ sung Nagoya- Kula 

Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và phân tích điều khoản về đảm bảo tài chính 

của Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về nghĩa 

vụ pháp lý và bồi thường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và phân tích quy định về trách nhiệm dân sự 

của Nghị định thư bổ sung Nagoya- Kuala Lumpur về nghĩa 

vụ pháp lý và bồi thường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu quy định về quyền được bồi hoàn trong Nghị 

định thư bổ sung Nagoya- Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp 

lý và bồi thường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu quy định về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường 

trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu một số quy định về nghĩa vụ pháp lý và bồi 

thường trong lĩnh vực nông nghiệp (giống cây trồng, giống 

vật nuôi)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu quy định về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường 

trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu đánh giá thuận lợi, khó khăn của Việt Nam khi 

tham gia Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về 

nghĩa vụ pháp lý và bồi thường

Chuyên đề 

số

Khuyến nghị xây dựng và thiết lập chế độ nghĩa vụ pháp lý 

và bồi thường về an toàn sinh học cho Việt Nam trong 

khuôn khổ Nghị định thư Nagoya-Kuala Lumpua về nghĩa 

Chuyên đề 

số

1632/QĐ-

TCMT 

Thực hiện sáng kiến 

bảo tồn Hổ toàn cầu 

ở Việt Nam

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo về các hướng dẫn, khuyến nghị của Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 

(CITES), Công ước đa dạng sinh học (CBD) về quản lý, bảo 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

48

4 11_06_14_CDS_002

48

5 11_06_14_CDS_003

48

6 11_06_14_CDS_004

48

7 11_06_14_CDS_005

48

8 11_06_14_CDS_006

48

9 11_06_14_CDS_007

48

10 11_06_14_CDS_008

48

11 11_06_14_CDS_009

48

12 11_06_14_CDS_010

48

13 11_06_14_CDS_011

48

14 11_06_14_CDS_012

48

15 11_06_14_CDS_013

48

16 11_06_14_CDS_014

48

17 11_06_14_CDS_015

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

1632/QĐ-

TCMT 

Thực hiện sáng kiến 

bảo tồn Hổ toàn cầu 

ở Việt Nam

Báo cáo phân tích trách nhiệm và năng lực của cơ quan thực 

thi

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá các biện pháp, chương trình đã thực hiện 

về bảo tồn Hổ

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá các quan điểm bảo tồn Hổ tại chỗ và 

ngoại vi, đề xuất giải pháp thích hợp cho bảo tồn Hổ

Chuyên đề 

số

Đề xuất các hợp phần và dự án ưu tiên trong chương trình 

quốc gia về bảo tồn Hổ

Chuyên đề 

số

Dự thảo chương trình quốc gia về bảo tồn Hổ trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cộng 

đồng về bảo tồn Hổ

Chuyên đề 

số

Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý, bảo tồn hổ tại 

các tỉnh miền Bắc

Chuyên đề 

số

Báo cáo khảo sát, đánh giá công tác quản lý bảo tồn Hổ tại 

các tỉnh miền Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo khảo sát, đánh giá công tác quản lý bảo tồn Hổ tại 

các tỉnh miền Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo về các yêu cầu của chương trình toàn cầu về phục 

hồi loài Hổ

Chuyên đề 

số

Báo cáo về kinh nghiệm của các nước trong quản lý, bảo tồn 

Hổ (Lựa chọn kinh nghiệm của Thái lan, Ấn Độ và Trung 

Quốc

Chuyên đề 

số

Xây dựng luận cứ đề xuất chương trình quốc gia về bảo tồn 

Hổ

Chuyên đề 

số

Các giải pháp về cơ chế, chính sách, tài chính và các 

phương án tổ chức thực hiện

Chuyên đề 

số

Phim phóng sự phụ đề nhớ Hổ Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

49

1 11_06_09_CDS_001

49

2 11_06_09_CDS_002

49

3 11_06_09_CDS_003

49

4 11_06_09_CDS_004

49

5 11_06_09_CDS_005

49

6 11_06_09_CDS_006

49

7 11_06_09_CDS_007

49

8 11_06_09_CDS_008

49

9 11_06_09_CDS_009

49

10 11_06_09_CDS_010

49

11 11_06_09_CDS_011

49

12 11_06_09_CDS_012

49

13 11_06_09_CDS_013

49

14 11_06_09_CDS_014

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

191/BTĐ

DSH

Dự án hỗ trợ thực 

hiện khung quốc gia 

về an toàn sinh học

Đề án: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về an toàn 

sinh học

Chuyên đề 

số

Bộ tài liệu Nâng cao nhận thức về An toàn sinh học Chuyên đề 

số

Thiết kế lô gô và in ấn tờ rơi dự án hỗ trợ thực hiện khung 

quốc gia về an toàn sinh học

Chuyên đề 

số

Bản tin số 1: Dự án NBF Chuyên đề 

số

Bản tin số 2: Dự án NBF Chuyên đề 

số

Bản tin số 3: Dự án NBF Chuyên đề 

số

Bản tin số 4: Dự án NBF Chuyên đề 

số

Bản tin số 5: Dự án NBF Chuyên đề 

số

Bản tin số 6: Dự án NBF Chuyên đề 

số

Bản tin số 7: Dự án NBF Chuyên đề 

số

Bản tin số 8: Dự án NBF Chuyên đề 

số

Lời văn thảo luận các cách tiếp cận và các phương án được 

xác định liên quan đến trách nhiệm pháp lý và bồi thường 

trong bối cảnh của điều 27 nghị định thư về an toàn sinh học

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ sinh học và quản lý an 

toàn sinh học trong các ngành và đề xuất phương án lồng 

ghép nội dung an toàn sinh học vào các kế hoạch/chiến lược 

Chuyên đề 

số

Dự thảo thông tư liên tịch quy định tạm thời xuất khẩu, 

nhập khẩu, quá cảnh, lưu trữ và vận chuyển sinh vật biến 

đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

49

15 11_06_09_CDS_015

49

16 11_06_09_CDS_016

49

17 11_06_09_CDS_017

49

18 11_06_09_CDS_018

49

19 11_06_09_CDS_019

49

20 11_06_09_CDS_020

49

21 11_06_09_CDS_021

49

22 11_06_09_CDS_022

49

23 11_06_09_CDS_023

49

24 11_06_09_CDS_024

49

25 11_06_09_CDS_025

49

26 11_06_09_CDS_026

49

27 11_06_09_CDS_027

49

28 11_06_09_CDS_028

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

191/BTĐ

DSH

Dự án hỗ trợ thực 

hiện khung quốc gia 

về an toàn sinh học

Dự thảo quy định quản lý an toàn sinh học cây trồng biến 

đổi gen

Chuyên đề 

số

Kỷ yếu hội thảo tiểu khu vực Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp: “Đánh giá các cơ sở có liên quan về năng 

lực tiến hành nghiên cứu, khảo nghiệm và đánh giá rủi ro 

đối với sinh vật biến đổi gen (GMO)”

Chuyên đề 

số

Báo cáo nghiên cứu triển khai công nghệ sinh học và an 

toàn sinh học tại Việt Nam: Hiện trạng và định hướng

Chuyên đề 

số

Báo cáo 10 năm phát triển cây trồng biển đổi gen – các tác 

động đến môi trường và kinh tế - xã hội toàn cầu

Chuyên đề 

số

Kiến thức bỏ túi về công nghệ sinh học cây trồng biến đổi 

gen

Chuyên đề 

số

Các câu hỏi thường gặp về an toàn sinh học đối với các sinh 

vật biến đổi gen

Chuyên đề 

số

Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học (Quyết 

định 79/2007/QĐ-TTg và Quyết định 102/2007/QĐ-TTg)

Chuyên đề 

số

Tài liệu  an toàn sinh học Chuyên đề 

số

Báo cáo hiện trạng nghiên cứu sinh vật biến đổi gen ở Việt 

Nam  GMO(C6-1202)

Chuyên đề 

số

Cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng hướng dẫn 

khung đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi 

gen (GMO)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu các quy định về nghĩa vụ pháp lý và đền bù 

trong an toàn sinh học và đề xuất áp dụng ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, 

mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Chuyên đề 

số

Dự thảo 3 – Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng An 

toàn sinh học và Ban tư vấn Kỹ thuật về An toàn sinh học

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

49

29 11_06_09_CDS_029

49

30 11_06_09_CDS_030

49

31 11_06_09_CDS_031

49

32 11_06_09_CDS_032

49

33 11_06_09_CDS_033

49

34 11_06_09_CDS_034

49

35 11_06_09_CDS_035

49

36 11_06_09_CDS_036

49

37 11_06_09_CDS_037

49

38 11_06_09_CDS_038

49

39 11_06_09_CDS_039

50

1 11_06_01_THG_001

50

2 11_06_01_THS_001

50

3 11_06_01_CDS_001

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

191/BTĐ

DSH

Dự án hỗ trợ thực 

hiện khung quốc gia 

về an toàn sinh học

Sách in : Kỷ yếu hội nghị quốc gia về quản lý an toàn sinh 

học đối với sinh vật biến đổi gen

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá năng lực đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro 

sinh vật biến đổi gen của Việt Nam (An evaluation of the 

national capacity for risk assessment and management of 

Chuyên đề 

số

Ấn phẩm khung phân tích rủi ro của Australia Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả thực hiện dự án “Hộ trợ thực hiện khung 

quốc gia về an toàn sinh học ở Việt Nam” 2006-2010

Chuyên đề 

số

Dự thảo điều khoản quy định về an toàn sinh học trong luật 

đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về 

quản lý an toàn sinh học

Chuyên đề 

số

Các quy định quốc gia và quốc tế liên quan đến thương mại 

quốc tế sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá hệ thống pháp luật về cưỡng chế, tuân thủ 

và giám sát đối với an toàn sinh học

Chuyên đề 

số

Thuyết minh cho dự thảo chương an toàn sinh học trong 

luật đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Phim tài liệu phát trên VTV2 về sinh vật biến đổi gen Chuyên đề 

số

Nghị định hướng dẫn thực thi luật đa dạng sinh học Chuyên đề 

số

525/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực 

tiễn nhằm sử dụng 

hợp lý, bảo tồn và 

phát triển bền vững 

đa dạng sinh học 

khu Ramsar Xuân 

Thủy

Báo cáo kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Tổng hợp 

giấy

Báo cáo kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Tổng hợp 

số

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý, bảo tồn 

và phát triển bền vững đa dạng sinh học của khu Ramsar 

Xuân Thuỷ

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

50

4 11_06_01_CDS_002

50

5 11_06_01_CDS_003

50

6 11_06_01_CDS_004

50

7 11_06_01_CDS_005

50

8 11_06_01_CDS_006

51

1 11_06_11_THG_001

51

2 11_06_11_THG_002

51

3 11_06_11_THS_001

51

4 11_06_11_THG_003

51

5 11_06_11_THS_002

51

6 11_06_11_THS_003

51

7 11_06_11_THG_004

51

8 11_06_11_THS_004

51

9 11_06_11_CDS_001

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

525/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực 

tiễn nhằm sử dụng 

hợp lý, bảo tồn và 

phát triển bền vững 

đa dạng sinh học 

khu Ramsar Xuân 

Thủy
Phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập 

mặn khu Ramsar Xuân Thuỷ

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi chất lượng 

đất, nước đến hệ sinh thái rừng ngập mặn khu Ramsar Xuân 

Thuỷ

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá sự biến đổi chất lượng môi trường đất 

của hệ sinh thái rừng ngập mặn khu Ramsar Xuân Thuỷ( 

bao gồm đánh giá về tính chất cơ học của đất, chỉ tiêu dinh 

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá sự biến đổi chất lượng môi trường 

nước của hệ sinh thái rừng ngập mặn khu Ramsar Xuân 

Thuỷ ( Độ mặn và hàm lượng một số kim loại nặng trong 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá công tác quản lý khu Ramsar Xuân 

Thuỷ kể từ khi thành lập đến nay và xác định các mối đe 

doạ đến đa dạng sinh học của khu Ramsar này

Chuyên đề 

số

526/QĐ-

TCMT

Xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật - 

năm 2011: Thiết kế, 

xây dựng các mô 

hình bảo tồn đa 

dạng sinh học tại 

các hệ sinh thái đất 

ngập nước ven biển, 

Giám định, phân 

tích mẫu sinh học 

(Định tính và định 

lượng sinh vật biến 

đổi gen),

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng định mức kinh tế kỹ 

thuật

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo kết quả Hợp phần “Thiết kế, xây dựng các mô hình 

bảo tồn đa dạng sinh học tại các hệ sinh thái đất ngập nước 

ven biển” năm 2010-2011

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết hợp phần 2: Giám định, phân tích mẫu 

phẩm sinh học (Định tính và định lượng sinh vật biến đổi 

gen)

Tổng hợp 

số

Báo cáo kết quả thực hiện hợp phần “Xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật quan trắc đa dạng sinh học cho các vùng đất 

ngập nước” năm 2010-2011

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng định mức kinh tế kỹ 

thuật

Tổng hợp 

số

Báo cáo kết quả Hợp phần “Thiết kế, xây dựng các mô hình 

bảo tồn đa dạng sinh học tại các hệ sinh thái đất ngập nước 

ven biển” năm 2010-2011

Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng kết hợp phần 2: Giám định, phân tích mẫu 

phẩm sinh học (Định tính và định lượng sinh vật biến đổi 

gen)

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo kết quả thực hiện hợp phần “Xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật quan trắc đa dạng sinh học cho các vùng đất 

ngập nước” năm 2010-2011

Tổng hợp 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Đánh giá hiện trạng, công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học và khả năng áp dụng định mức kinh tế kỹ 

thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

51

10 11_06_11_CDS_002

51

11 11_06_11_CDS_003

51

12 11_06_11_CDS_004

51

13 11_06_11_CDS_005

51

14 11_06_11_CDS_006

51

15 11_06_11_CDS_007

51

16 11_06_11_CDS_008

51

17 11_06_11_CDS_009

51

18 11_06_11_CDS_010

51

19 11_06_11_CDS_011

51

20 11_06_11_CDS_012

51

21 11_06_11_CDS_013

51

22 11_06_11_CDS_014

51

23 11_06_11_CDS_015

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

526/QĐ-

TCMT

Xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật - 

năm 2011: Thiết kế, 

xây dựng các mô 

hình bảo tồn đa 

dạng sinh học tại 

các hệ sinh thái đất 

ngập nước ven biển, 

Giám định, phân 

tích mẫu sinh học 

(Định tính và định 

lượng sinh vật biến 

đổi gen),

CHUYÊN ĐỀ: “Đánh giá hiện trạng, công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học và khả năng áp dụng định mức kinh tế kỹ 

thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Đánh giá hiện trạng, công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học và khả năng áp dụng định mức kinh tế kỹ 

thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Đánh giá hiện trạng, công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học và khả năng áp dụng định mức kinh tế kỹ 

thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Đánh giá hiện trạng, công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học và khả năng áp dụng định mức kinh tế kỹ 

thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Đánh giá hiện trạng, công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học và khả năng áp dụng định mức kinh tế kỹ 

thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Phân tích khả năng áp dụng định mức KT-

KT về thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học 

dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển 

Chuyên đề 

số

CỤM CHUYÊN ĐỀ: “Tính toán đơn giá sản phẩm theo các 

hạng mục của tập định mức biên soạn (Chi phí nhân công)”

Chuyên đề 

số

CỤM CHUYÊN ĐỀ: “Tính toán đơn giá sản phẩm theo các 

hạng mục của tập định mức biên soạn (Vật liệu)”

Chuyên đề 

số

CỤM CHUYÊN ĐỀ: “Tính toán đơn giá sản phẩm theo các 

hạng mục của tập định mức biên soạn (Dụng cụ và thiết bị)”

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Thử nghiệm áp dụng định mức kinh tế để 

tính toán kinh phí cho dự án xây dựng một mô hình bảo tồn 

đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái rừng 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Báo cáo đánh giá tính khả thi của định mức 

KTKT đã biên soạn (dựa vào dự án đã được duyệt và 

phương án tính giá mới theo định mức) nếu áp dụng trong 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Hiệu chỉnh định mức KTKT về thiết kế, 

xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh   học dựa vào cộng 

đồng tại hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển”

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: “Xây dựng dự thảo thông tư và tờ trình ban 

hành định mức KT-KT về thiết kế, xây dựng mô hình bảo 

tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Báo cáo đánh giá tính khả thi của việc áp dụng 

thử nghiệm dự thảo định mức KT_KT qua chuyến khảo sát 

tại miền Bắc

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

51

24 11_06_11_CDS_016

51

25 11_06_11_CDS_017

51

26 11_06_11_CDS_018

51

27 11_06_11_CDS_019

51

28 11_06_11_CDS_020

51

29 11_06_11_CDS_021

51

30 11_06_11_CDS_022

51

31 11_06_11_CDS_023

51

32 11_06_11_CDS_024

51

33 11_06_11_CDS_025

51

34 11_06_11_CDS_026

51

35 11_06_11_CDS_027

51

36 11_06_11_CDS_028

51

37 11_06_11_CDS_029

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

526/QĐ-

TCMT

Xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật - 

năm 2011: Thiết kế, 

xây dựng các mô 

hình bảo tồn đa 

dạng sinh học tại 

các hệ sinh thái đất 

ngập nước ven biển, 

Giám định, phân 

tích mẫu sinh học 

(Định tính và định 

lượng sinh vật biến 

đổi gen),

CHUYÊN ĐỀ : Báo cáo đánh giá tính khả thi của việc áp 

dụng thử nghiệm dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật qua 

chuyến khảo sát tại miền Nam

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: Nguyên tắc chung áp dụng định mức và lập 

dự toán trong giám định loài và phân tích định tính, định 

lượng sinh vật biến đổi gen

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ : Thử nghiệm áp dụng định mức để tính toán 

kinh phí lập dự toán trong giám định loài bằng kỹ thuật 

ADN mã vạch

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: Thử nghiệm áp dụng định mức để tính toán 

kinh phí lập dự toán trong phân tích định tính, định lượng 

sinh vật biến đổi gen

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: Đánh giá tính khả thi của định mức KTKT 

đã biên soạn (dựa vào dự án đã được phê duyệt và phương 

án tính giá mới theo định mức)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: Tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu thu 

thập công lao động trong giám định loài và phân tích mẫu 

phẩm sinh học của các Viện Công nghệ sinh học, Viện Di 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ: Tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu thu 

thập vật liệu, dụng cụ  và thiết bị trong giám định loài và 

phân tích mẫu phẩm sinh học của các Viện Công nghệ sinh 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ : Hiệu chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật trong 

phân tích định tính, định lượng sinh vật biến đổi gen

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ : Hiệu chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật phân 

tích trong giám định loài bằng kỹ thuật ADN mã vạch

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ : Xây dựng dự thảo thông tư quy định định 

mức kinh tế kỹ thuật trong phân tích mẫu phẩm sinh học và 

tờ trình

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.1.1. Nguyên tắc chung về áp dụng định 

mức và lập dự toán trong quan trắc đa dạng sinh học cho 

các vùng đất ngập nước

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.5. Tính toán đơn giá sản phẩm theo các 

hạng mục của tập định mức biên soạn

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.1.3.1. Thử nghiệm áp dụng định mức để 

tính toán kinh phí trong quan trắc đa dạng sinh học cho các 

vùng đất ngập nước

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.1.3.2. Thử nghiệm áp dụng định mức để 

tính toán kinh phí trong quan trắc đa dạng sinh học cho các 

vùng đất ngập nước

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

51

38 11_06_11_CDS_030

51

39 11_06_11_CDS_031

51

40 11_06_11_CDS_032

51

41 11_06_11_CDS_033

51

42 11_06_11_CDS_034

51

43 11_06_11_CDS_035

52

1 11_06_15_THG_001

52

2 11_06_15_THS_001

52

3 11_06_15_CDS_001

52

4 11_06_15_CDS_002

52

5 11_06_15_CDS_003

52

6 11_06_15_CDS_004

52

7 11_06_15_CDS_005

52

8 11_06_15_CDS_006

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

526/QĐ-

TCMT

Xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật - 

năm 2011: Thiết kế, 

xây dựng các mô 

hình bảo tồn đa 

dạng sinh học tại 

các hệ sinh thái đất 

ngập nước ven biển, 

Giám định, phân 

tích mẫu sinh học 

(Định tính và định 

lượng sinh vật biến 

đổi gen),

CHUYÊN ĐỀ IV.1.1. Báo cáo đánh giá tính khả thi của 

định mức KTKT đã biên soạn (dựa vào dự án đã được duyệt 

và phương án tính giá mới theo định mức) nếu áp dụng 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.2. Hiệu chỉnh định mức Kinh tế - kỹ thuật 

quan trắc đa dạng sinh học cho các vùng đất ngập nước lần 1

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.2. Hiệu chỉnh định mức Kinh tế - kỹ thuật 

quan trắc đa dạng sinh học cho các vùng đất ngập nước lần 2

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.4.1. Đánh giá khả năng áp dụng định mức 

kinh tế - kỹ thuật quan trắc đa dạng sinh học cho các vùng 

đất ngập nước tại Bắc Kạn và Nam Định (Vườn quốc gia Ba 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.4.1. Đánh giá khả năng áp dụng định mức 

kinh tế - kỹ thuật quan trắc đa dạng sinh học cho các vùng 

đất ngập nước tại Đồng Tháp (Vườn quốc gia Tràm Chim)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ IV.5. Xây dựng Dự thảo Thông tư quy định 

Định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc đa dạng sinh học cho 

các vùng đất ngập nước và tờ trình

Chuyên đề 

số

527/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

xây dựng dự thảo 

Quy chế quản lý các 

khu bảo tồn và đề 

xuất áp dụng thử 

nghiệm tại một số 

vườn quốc gia khu 

bảo tồn - năm 2011

Báo cáo tổng hợp (Nhiệm vụ thực hiện trong 2 năm, từ năm 

2010 đến năm 2011)

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp (Nhiệm vụ thực hiện trong 2 năm, từ năm 

2010 đến năm 2011)

Tổng hợp 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.1. Xây dựng tiêu chí lựa chọn và tiến hành 

lựa chọn khu bảo tồn để áp dụng thử nghiệm Dự thảo Quy 

chế

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.2.2. Báo cáo kêt quả áp dụng thử nghiệm 

tại miền Trung và Tây Nguyên (Vườn quốc gia Chư Mom 

Ray)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.2.2. Báo cáo kêt quả áp dụng thử nghiệm 

tại miền Trung và Tây Nguyên (Vườn quốc gia Kon Ka 

Kinh)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.2.2. Báo cáo kêt quả áp dụng thử nghiệm 

tại miền Trung và Tây Nguyên (vườn quốc gia Pù Mát)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.2.2.1. Báo cáo kêt quả áp dụng thử nghiệm 

tại miền Nam (Vườn quốc gia Côn Đảo)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.2.4. Phân tích, đánh giá về việc áp dụng Dự 

thảo Quy chế quản lý khu bảo tồn

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

52

9 11_06_15_CDS_007

52

10 11_06_15_CDS_008

52

11 11_06_15_CDS_009

52

12 11_06_15_CDS_010

52

13 11_06_15_CDS_011

52

14 11_06_15_CDS_012

52

15 11_06_15_CDS_013

52

16 11_06_15_CDS_014

52

17 11_06_15_CDS_015

52

18 11_06_15_CDS_016

52

19 11_06_15_CDS_017

52

20 11_06_15_CDS_018

52

21 11_06_15_CDS_019

52

22 11_06_15_CDS_020

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

527/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

xây dựng dự thảo 

Quy chế quản lý các 

khu bảo tồn và đề 

xuất áp dụng thử 

nghiệm tại một số 

vườn quốc gia khu 

bảo tồn - năm 2011

CHUYÊN ĐỀ 3.1. Phân tích, đánh giá một số văn bản liên 

quan mới ban hành năm 2010 (Nghị định 117/NĐ-CP về tổ 

chức quản lý rừng đặc dụng,…)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.2. Phân tích, đánh giá quản lý các phân khu 

chức năng trong khu bảo tồn (phân khu nghiêm ngặt) theo 

Luật Đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.2. Phân tích, đánh giá quản lý các phân khu 

chức năng trong khu bảo tồn (phân khu dịch vụ - hành 

chính) theo Luật Đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.2. Phân tích, đánh giá quản lý các phân khu 

chức năng trong khu bảo tồn (phân khu phục hồi sinh thái) 

theo Luật Đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.3. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan (Quản lý công tác 

bảo vệ và phát triển các loài động, thực vật nguy cấp, quý 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.3. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan (Quản lý công tác 

bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái, các sinh cảnh đặc thù)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.3. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan (Thành lập và quản 

lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.4. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý khác trong khu bảo tồn (Các hoạt động phát triển trong 

khu bảo tồn và dịch vụ môi trường)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.4. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý khác trong khu bảo tồn (Các hoạt động hợp tác quốc tế)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.4. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý khác trong khu bảo tồn (Quản lý du lịch sinh thái)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.4. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý khác trong khu bảo tồn (Giám sát đa dạng sinh học)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.4. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý khác trong khu bảo tồn (Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, 

thực tập trong khu bảo tồn)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.5.1. Phân tích, đánh giá công tác kế hoạch - 

tài chính trong quản lý khu bảo tồn (Công tác kế hoạch

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.5.2. Phân tích, đánh giá công tác kế hoạch - 

tài chính trong quản lý khu bảo tồn

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

52

23 11_06_15_CDS_021

52

24 11_06_15_CDS_022

52

25 11_06_15_CDS_023

52

26 11_06_15_CDS_024

52

27 11_06_15_CDS_025

52

28 11_06_15_CDS_026

52

29 11_06_15_CDS_027

52

30 11_06_15_CDS_028

52

31 11_06_15_CDS_029

52

32 11_06_15_CDS_030

52

33 11_06_15_CDS_031

52

34 11_06_15_CDS_032

52

35 11_06_15_CDS_033

52

36 11_06_15_CDS_034

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

527/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

xây dựng dự thảo 

Quy chế quản lý các 

khu bảo tồn và đề 

xuất áp dụng thử 

nghiệm tại một số 

vườn quốc gia khu 

bảo tồn - năm 2011

CHUYÊN ĐỀ 3.6. Phân tích, đánh giá sự tham gia của cộng 

đồng trong công tác quản lý khu bảo tồn

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.7. Phân tích, đánh giá công tác quản lý khu 

bảo tồn

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.7. Trách nhiệm và quyền hạn của ban quản 

lý khu bảo tồn

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.8. Trách nhiệm của các cơ quan Trung 

ương và địa phương trong việc quản lý khu bảo tồn (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.9. Xây dựng một số hướng dẫn trong công 

tác quản lý khu bảo tồn (Lập kế hoạch quản lý)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.9. Xây dựng một số hướng dẫn trong công 

tác quản lý khu bảo tồn (Hướng dẫn sự tham gia của cộng 

đồng)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.9. Xây dựng một số hướng dẫn trong công 

tác quản lý khu bảo tồn (Mẫu hồ sơ quản lý các loài động 

thực vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.9. Xây dựng một số hướng dẫn trong công 

tác quản lý khu bảo tồn (Lập quy hoạch du lịch sinh thái 

quốc gia, vùng địa phương)

Chuyên đề 

số

Bản nhận xét dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ 

ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn

Chuyên đề 

số

Chuyên đề V.5.2. Đánh giá tác động dự thảo quyết định của 

thủ  tướng chính phủ về quy chế quản lý khu bảo tồn 

(V.5.2.1. Nguyên tắc và phương pháp đánh giá tác động Dự 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề V.5.2. Đánh giá tác động dự thảo quyết định của 

thủ  tướng chính phủ về quy chế quản lý khu bảo tồn 

(V.5.2.1. Nguyên tắc và phương pháp đánh giá tác động Dự 

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 6.1. Xây dựng Dự thảo Quyết định kèm Dự 

thảo Quy chế quản lý khu bảo tồn trình Thủ tướng Chính 

phủ

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.2.1. Xây dựng tiêu chí lựa chọn và tiến 

hành lựa chọn khu bảo tồn để áp dụng thử nghiệm Dự thảo 

quy chế

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

52

37 11_06_15_CDS_035

52

38 11_06_15_CDS_036

52

39 11_06_15_CDS_037

52

40 11_06_15_CDS_038

53

1 11_06_10_THG_001

53

2 11_06_10_THS_001

53

3 11_06_10_CDS_001

53

4 11_06_10_CDS_002

53

5 11_06_10_CDS_003

53

6 11_06_10_CDS_004

53

7 11_06_10_CDS_005

53

8 11_06_10_CDS_006

53

9 11_06_10_CDS_007

53

10 11_06_10_CDS_008

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

527/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

xây dựng dự thảo 

Quy chế quản lý các 

khu bảo tồn và đề 

xuất áp dụng thử 

nghiệm tại một số 

vườn quốc gia khu 

bảo tồn - năm 2011

CHUYÊN ĐỀ 2.2.1. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm 

tại miền Bắc (Vườn quốc gia Xuân Thủy)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.2.1. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm 

tại miền Bắc (Vườn quốc gia Xuân Sơn)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 2.2.2.1. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm 

tại miền Nam (Vườn quốc gia Mũi Cà Mau)

Chuyên đề 

số

CHUYÊN ĐỀ 3.3. Phân tích, đánh giá các hoạt động quản 

lý bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan (Quản lý công tác 

bảo vệ cảnh quan, di tích văn hóa - lịch sử trong khu bảo 

Chuyên đề 

số

528/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

lập hồ sơ và đề nghị 

công nhận các khu 

bảo tồn đất ngập 

nước có tầm quan 

trọng quốc tế - Năm 

2011

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả khảo sát 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đợt 1

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả khảo sát 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đợt 2

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả khảo sát 

Vườn quốc gia Côn Đảo

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả khảo sát 

Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, 

môi trường, thủy văn, hải văn tại VQG Mũi Cà Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá điều kiện kinh tế, xã hội, 

phát triển du lịch sinh thái VQG Mũi Cà Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá đặc điểm hệ sinh thái VQG 

Mũi Cà Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá hệ thực vật VQG Mũi Cà 

Mau

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

53

11 11_06_10_CDS_009

53

12 11_06_10_CDS_010

53

13 11_06_10_CDS_011

53

14 11_06_10_CDS_012

53

15 11_06_10_CDS_013

53

16 11_06_10_CDS_014

53

17 11_06_10_CDS_015

53

18 11_06_10_CDS_016

53

19 11_06_10_CDS_017

53

20 11_06_10_CDS_018

53

21 11_06_10_CDS_019

53

22 11_06_10_CDS_020

53

23 11_06_10_CDS_021

53

24 11_06_10_CDS_022

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

528/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

lập hồ sơ và đề nghị 

công nhận các khu 

bảo tồn đất ngập 

nước có tầm quan 

trọng quốc tế - Năm 

2011

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá hệ động vật VQG Mũi Cà 

Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá các tác động của 

các yếu tố tự nhiên, môi trường tới Vườn quốc gia Mũi Cà 

Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Báo cáo phân tích, đánh giá các tác động của 

các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tới Vườn quốc gia 

Mũi Cà Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá địa chất, địa hình, địa mạo 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng 

VQG Mũi Cà Mau theo tiêu chí 1

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng 

VQG Mũi Cà Mau theo tiêu chí  2

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng 

VQG Mũi Cà Mau theo tiêu chí  3

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng 

VQG Mũi Cà Mau theo tiêu chí  4

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng 

VQG Mũi Cà Mau theo tiêu chí  5

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng 

VQG Mũi Cà Mau theo tiêu chí 6 của Công ước Ramsar

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng với 

tiêu chí 7 để thành lập khu Ramsar

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng với 

tiêu chí 8 để thành lập khu Ramsar

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá và so sánh tính đáp ứng với 

tiêu chí 9 để thành lập khu Ramsar

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá về các hoạt động bảo tồn, 

quản lý và nghiên cứu khoa học đã và đang diễn ra tại VQG 

Mũi Cà Mau

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

53

25 11_06_10_CDS_023

53

26 11_06_10_CDS_024

53

27 11_06_10_CDS_025

53

28 11_06_10_CDS_026

53

29 11_06_10_CDS_027

53

30 11_06_10_CDS_028

53

31 11_06_10_CDS_029

53

32 11_06_10_CDS_030

54

1 11_06_04_THG_001

54

2 11_06_04_THS_001

54

3 11_06_04_CDS_001

54

4 11_06_04_CDS_002

54

5 11_06_04_CDS_003

54

6 11_06_04_CDS_004

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

528/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

lập hồ sơ và đề nghị 

công nhận các khu 

bảo tồn đất ngập 

nước có tầm quan 

trọng quốc tế - Năm 

2011

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, nhu cầu 

tăng cường năng lực quản lý VQG Mũi Cà Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Lợi ích, nghĩa vụ khi VQG Mũi Cà Mau trở 

thành khu Ramsar

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Kế sinh nhai người của người dân sống trong và 

xung quanh Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tác động lên đa 

dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Hoàn thiện hồ sơ đề cử VQG Mũi Cà Mau trở 

thành khu Ramsar

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Xây dựng hồ Sơ Ramsar Cà Mau (chuyên đề dự 

thảo hồ sơ Ramsar Cà Mau

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Xây dựng thuyết minh hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Dịch hồ sơ đề cử VQG Mũi Cà Mau trở thành 

khu Ramsar

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Xây dựng bản đồ hiện trạng của VQG Mũi Cà 

Mau (lớp địa hình, lớp thảm thực vật, lớp sử dụng đất, lớp 

đường giao thông), theo tiêu chuẩn của Công ước Ramsar, tỉ 

Chuyên đề 

số

587/QĐ-

TCMT 

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng báo cáo 

quốc gia về đa dạng 

sinh học

Báo cáo tổng hợp chi tiết Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp chi tiết Tổng hợp 

số

Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu xây 

dựng báo cáo chuyên đề từ bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn

Chuyên đề 

số

Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu xây 

dựng báo cáo chuyên đề từ bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu xây 

dựng báo cáo chuyên đề từ các bộ ngành, các tổ chức liên 

quan khác

Chuyên đề 

số

Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu xây 

dựng báo cáo chuyên đề từ tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

54

7 11_06_04_CDS_005

54

8 11_06_04_CDS_006

54

9 11_06_04_CDS_007

54

10 11_06_04_CDS_008

54

11 11_06_04_CDS_009

54

12 11_06_04_CDS_010

54

13 11_06_04_CDS_011

54

14 11_06_04_CDS_012

54

15 11_06_04_CDS_013

54

16 11_06_04_CDS_014

54

17 11_06_04_CDS_015

54

18 11_06_04_CDS_016

54

19 11_06_04_CDS_017

54

20 11_06_04_CDS_018

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

587/QĐ-

TCMT 

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng báo cáo 

quốc gia về đa dạng 

sinh học

Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu xây 

dựng báo cáo chuyên đề từ các đề tài nghiên cứu khoa học

Chuyên đề 

số

Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu xây 

dựng báo cáo chuyên đề từ các nhiệm vụ, dự án liên quan

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo cập nhật hiện trạng về đa dạng nguồn gen Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo cập nhật hiện trạng đa dạng vườn quốc 

gia Ba Bể

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo cập nhật hiện trạng đa dạng vườn quốc 

gia Mũi Cà Mau

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo cập nhật hiện trạng đa dạng vườn quốc 

gia U Minh Thượng

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo cập nhật hiện trạng đa dạng sinh thái 

nông nghiệp

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá diễn biến đa dạng sinh học Việt Nam về 

loài nguy cấp, quý, hiếm

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá diễn biến đa dạng sinh học Việt Nam về 

nguồn gen

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học 

Việt Nam: Các loài ngoại lai xâm hại

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học 

Việt Nam: Đô thị hóa và sức ép do phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học 

Việt Nam: Gia tăng dân số và quá trình di dân

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học 

Việt Nam: Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích, đánh giá lợi ích của bảo tồn và phát triển 

bền vững  đa dạng sinh học đối với phát triển xã hội và nhân 

văn

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

54

21 11_06_04_CDS_019

54

22 11_06_04_CDS_020

54

23 11_06_04_CDS_021

54

24 11_06_04_CDS_022

54

25 11_06_04_CDS_023

54

26 11_06_04_CDS_024

54

27 11_06_04_CDS_025

54

28 11_06_04_CDS_026

54

29 11_06_04_CDS_027

54

30 11_06_04_CDS_028

54

31 11_06_04_CDS_029

54

32 11_06_04_CDS_030

54

33 11_06_04_CDS_031

54

34 11_06_04_CDS_032

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

587/QĐ-

TCMT 

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng báo cáo 

quốc gia về đa dạng 

sinh học

Báo cáo phân tích, đánh giá lợi ích của bảo tồn và phát triển 

bền vững  đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học 

trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu các đề xuất các biện pháp lồng ghép vấn đề đa 

dạng sinh học vào các hoạt động kinh tế - xã hội

Chuyên đề 

số

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch hành động quốc gia 

về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 

2020 thực hiện công ước đa dạng sinh học và nghị định thư 

Chuyên đề 

số

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch hành động về bảo 

tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 

2004 - 2010

Chuyên đề 

số

Báo cáo về kết quả thực hiện luật đa dạng sinh học Chuyên đề 

số

Báo cáo về kết quả thực hiện các văn bản quan trọng khác 

liên quan tới đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích nguồn lực cho công tác bảo tồn đa dạng 

sinh học

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo tổng hợp, phân tích về hệ thống thể chế 

trong quản lý đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện các văn 

bản liên quan đến đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích, tổng hợp những tồn tại trong công tác 

quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở 

trung ương

Chuyên đề 

số

Báo cáo đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở 

địa phương

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo quốc 

gia về đa dạng sinh học tại miền Trung (Thừa Thiên Huế, 

Quảng Trị, Đắk Lắk…)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

54

35 11_06_04_CDS_033

54

36 11_06_04_CDS_034

54

37 11_06_04_BKS_001

54

38 11_06_04_BKS_002

54

39 11_06_04_BDS_001

54

40 11_06_04_BDS_002

54

41 11_06_04_BDS_003

54

42 11_06_04_BDS_004

54

43 11_06_04_BDS_005

54

44 11_06_04_BDS_006

54

45 11_06_04_BDS_007

54

46 11_06_04_BDS_008

54

47 11_06_04_BDS_009

54

48 11_06_04_BDS_010

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

587/QĐ-

TCMT 

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng báo cáo 

quốc gia về đa dạng 

sinh học

Báo cáo tổng hợp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo quốc 

gia về đa dạng sinh học tại Miền Nam (Cà Mau, thành phố 

Hồ Chí Minh,…)

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo quốc 

gia về đa dạng sinh học tại Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, 

Lâm Đồng,…)

Chuyên đề 

số

Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học Tư liệu 

khác số

Báo cáo tổng hợp tóm tắt Tư liệu 

khác số

Bản đồ hiện trạng vườn quốc gia Cúc Phương Bản đồ số

Bản đồ hiện trạng vườn quốc gia Hoàng Liên Bản đồ số

Bản đồ hiện trạng vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng Bản đồ số

Bản đồ hiện trạng khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước 

huyện Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre (năm 2004)

Bản đồ số

Bản đồ hiện trạng rừng khu dữ trữ thiên nhiên Vĩnh Cửu 

tỉnh Đồng Nai

Bản đồ số

Bản đồ hiện trạng rừng vườn quốc gia Yokdon Bản đồ số

Bản đồ hiện trạng rừng vườn quốc gia Chư Mon Ray Bản đồ số

Bản đồ hiện trạng rừng khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-

Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bản đồ số

Bản đồ phân bố Hổ ở Việt Nam Bản đồ số

Bản đồ  phân bố Voi ở Việt Nam Bản đồ số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

54

49 11_06_04_BDS_011

54

50 11_06_04_BDS_012

55

1 11_06_08_THG_001

55

2 11_06_08_THS_001

55

3 11_06_08_THG_002

55

4 11_06_08_THS_002

55

5 11_06_08_BKG_001

55

6 11_06_08_BKS_001

55

7 11_06_08_CDS_001

55

8 11_06_08_CDS_002

55

9 11_06_08_CDS_003

55

10 11_06_08_CDS_004

55

11 11_06_08_CDS_005

55

12 11_06_08_CDS_006

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

587/QĐ-

TCMT 

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng báo cáo 

quốc gia về đa dạng 

sinh học

Bản đồ thảm thực vật rừng khu bảo vệ cảnh quan Trà Sư - 

tỉnh An Giang

Bản đồ số

Bản đồ độ che phủ rừng Xuân Liên – Thanh Hóa Bản đồ số

588/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Chương trình tuyên 

truyền thực hiện 

giáo dục và nâng 

cao nhận thức cộng 

đồng về đa dạng 

sinh học và an toàn 

sinh học năm 2011

Báo cáo tổng hợp (sau 3 năm thực hiện) Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp (sau 3 năm thực hiện) Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp năm 2011 Tổng hợp 

số

Sổ tay: Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học Tư liệu 

khác giấy

Sổ tay: Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học Tư liệu 

khác số

Đánh giá kết quả lớp học cho đối tượng nhà báo, cán bộ 

tuyên truyền

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả lớp học cho đối tượng cán bộ nhà quản lý Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý, đánh giá các kết quả thu thập về hiện 

trạng, nhu cầu tuyên truyền nâng cao nhận thức về đa dạng 

sinh học

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý, đánh giá các kết quả thu thập về hiện 

trạng, nhu cầu tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn 

sinh học

Chuyên đề 

số

Dự thảo chi tiết Chương trình Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về đa dạng sinh học và an toàn sinh học cho giai đoạn 

2 (từ 2012 đến 2015)

Chuyên đề 

số

Phương pháp tiếp cận, mục tiêu, quan điểm và nội dung 

Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về đa dạng 

sinh học và an toàn sinh học giai đoạn 2012 – 2015

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

55

13 11_06_08_CDS_007

55

14 11_06_08_CDS_008

55

15 11_06_08_CDS_009

55

16 11_06_08_CDS_010

55

17 11_06_08_CDS_011

55

18 11_06_08_CDS_012

55

19 11_06_08_CDS_013

55

20 11_06_08_BKS_002

55

21 11_06_08_BKS_003

55

22 11_06_08_BKS_004

55

23 11_06_08_BKS_005

55

24 11_06_08_BKS_006

55

25 11_06_08_BKS_007

55

26 11_06_08_BKS_008

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

588/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Chương trình tuyên 

truyền thực hiện 

giáo dục và nâng 

cao nhận thức cộng 

đồng về đa dạng 

sinh học và an toàn 

sinh học năm 2011

Giải pháp thực hiện Chương trình tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về đa dạng sinh học và an toàn sinh học giai đoạn 

2012 – 2015

Chuyên đề 

số

Nội dung truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn đa 

dạng sinh học cho các nhà báo

Chuyên đề 

số

Nội dung truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn đa 

dạng sinh học cho các nhà quản lý

Chuyên đề 

số

Xây dựng các nội dung và cơ sở đề xuất các nội dung của 

Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về đa dạng 

sinh học và an toàn sinh học cho giai đoạn 2 (từ 2012 đến 

Chuyên đề 

số

Xây dựng các nội dung và cơ sở đề xuất các nội dung của 

Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về đa dạng 

sinh học và an toàn sinh học cho giai đoạn 2 (từ 2012 đến 

Chuyên đề 

số

Xây dựng các nội dung và cơ sở đề xuất các nội dung của 

Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về đa dạng 

sinh học và an toàn sinh học cho giai đoạn 2 (từ 2012 đến 

Chuyên đề 

số

Xây dựng các nội dung và cơ sở đề xuất các nội dung của 

Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về đa dạng 

sinh học và an toàn sinh học cho giai đoạn 2 (từ 2012 đến 

Chuyên đề 

số

Áp phích: Đa dạng sinh học là cội nguồn sự sống Tư liệu 

khác số

Áp phích: Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học Tư liệu 

khác số

Tờ rơi:  An toàn sinh học Tư liệu 

khác số

Tờ rơi: Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học Tư liệu 

khác số

Phim Phóng sự  tuyên truyền nâng cao nhận thức về đa dạng 

sinh học và an toàn sinh học: Quản lý an toàn sinh vật biến 

đổi gen

Tư liệu 

khác số

Phim Phóng sự tuyên truyền về ngày đa dạng sinh học: 

Thiên nhiên giá trị của cuộc sống

Tư liệu 

khác số

Phim Phóng sự tuyên truyền về phát triển bền vững hệ sinh 

thái vùng cát: Bền vững cho hệ sinh thái vùng cát

Tư liệu 

khác số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

56

1 11_06_13_THG_001

56

2 11_06_13_THS_001

56

3 11_06_13_CDS_001

56

4 11_06_13_CDS_002

56

5 11_06_13_CDS_003

56

6 11_06_13_CDS_004

56

7 11_06_13_CDS_005

56

8 11_06_13_CDS_006

56

9 11_06_13_CDS_007

56

10 11_06_13_CDS_008

56

11 11_06_13_CDS_009

56

12 11_06_13_CDS_010

56

13 11_06_13_CDS_011

56

14 11_06_13_CDS_012

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

694/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Luật Đa dạng sinh 

học năm 2008

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp Hợp phần 2: “Điều tra, khảo sát xây dựng 

đề án quan trắc đa dạng sinh đất ngập nước học quốc gia” 

thuộc nhiệm vụ “Triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh 

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2010 Hợp phần: Rà soát 

đánh giá tình hình thực hiện quyết định số: 04/2004/QĐ-

BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế 

Chuyên đề 

số

Dự thảo Kế hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững các vùng 

đất ngập nước giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tính khả thi trong việc thực hiện Kế 

hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập 

nước giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020 ở Việt 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong bảo tồn và 

phát triển bền vững các vùng ĐNN

Chuyên đề 

số

Đề xuất định hướng bảo tồn và phát triển bền vững các đất 

ngập nước giai đoạn 2012 – 2016 theo Luật đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Lồng ghép vấn đề giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 

dựa vào bảo tồn ĐNN

Chuyên đề 

số

Phân tích các mối đe dọa đến đất ngập nước ở Việt nam 

hiện nay

Chuyên đề 

số

Phân tích thực trạng quản lý các vùng đất ngập nước ở Việt 

Nam hiện nay

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của các văn bản quản lý 

đất ngập nước của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm của các văn bản 

quản lý đất ngập nước của Việt Nam

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách để quản lý hiệu 

quả của các vùng đất ngập nước ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

12/25/2012 245 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

56

15 11_06_13_CDS_013

56

16 11_06_13_CDS_014

56

17 11_06_13_CDS_015

56

18 11_06_13_CDS_016

56

19 11_06_13_CDS_017

56

20 11_06_13_CDS_018

56

21 11_06_13_CDS_019

56

22 11_06_13_CDS_020

56

23 11_06_13_CDS_021

56

24 11_06_13_CDS_022

56

25 11_06_13_CDS_023

56

26 11_06_13_CDS_024

56

27 11_06_13_CDS_025

56

28 11_06_13_CDS_026

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

694/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Luật Đa dạng sinh 

học năm 2008

Đề xuất các giải pháp về cơ chế tài chính để quản lý hiệu 

quả của các vùng đất ngập nước ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp về hợp tác quốc tế và khoa học công 

nghệ để quản lý hiệu quả của các vùng đất ngập nước ở Việt 

Nam

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp về sự tham gia của các bên liên quan 

để quản lý hiệu quả của các vùng đất ngập nước ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá các ý kiến 

của các bộ ngành và địa phương về kế hoạch bảo tồn và 

phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2012 - 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và phát triển bền vững 

các vùng ĐNN của Châu Á

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và phát triển bền vững 

các vùng đất ngập nước của châu Âu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và phát triển bền vững 

các vùng đất ngập nước của Châu Đại dương

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá mối liên hệ giữa phát triển và bảo tồn 

các vùng đất ngập nước trên thế giới

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá mối lien hệ giữa phát triển và bảo tồn 

các vùng đất ngập nước ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển bền 

vững các vùng đất ngập nước tại Nghệ An

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển bền 

vững các vùng đất ngập nước tại Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển bền 

vững các vùng đất ngập nước tại Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển bền 

vững các vùng đất ngập nước tại Cà Mau

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển bền 

vững các vùng đất ngập nước tại Bắc Kạn

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

56

29 11_06_13_CDS_027

56

30 11_06_13_CDS_028

56

31 11_06_13_CDS_029

56

32 11_06_13_CDS_030

56

33 11_06_13_CDS_031

56

34 11_06_13_CDS_032

56

35 11_06_13_CDS_033

56

36 11_06_13_CDS_034

56

37 11_06_13_CDS_035

56

38 11_06_13_CDS_036

56

39 11_06_13_CDS_037

56

40 11_06_13_CDS_038

56

41 11_06_13_CDS_039

56

42 11_06_13_CDS_040

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

694/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Luật Đa dạng sinh 

học năm 2008

Phân tích, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển bền 

vững các vùng đất ngập nước tại Hải Phòng

Chuyên đề 

số

Sự cần thiết ban hành đề án quan trắc đa dạng sinh học đất 

ngập nước: cơ sở pháp lý của đề án và cơ sở thực tiễn của 

đề án

Chuyên đề 

số

Xác định quan điểm, mục tiêu và phạm vi của đề án quan 

trắc đa dạng sinh học đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quan trắc đa dạng sinh học 

đất ngập nước quốc gia

Chuyên đề 

số

Dự kiến quy hoạch phát triển mạng lưới quan trắc đa dạng 

sinh học đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Xác định tiêu chí lựa chọn cơ sở trong mạng lưới quan trắc 

đa dạng sinh học đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Phân tích kinh nghiệm của quốc gia châu Úc trong thiết lập 

chương trình quan trắc đa dạng sinh học: châu Úc

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá các yêu cầu của các Công ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên đối với việc thực hiện quan trắc 

đa dạng sinh học ở cấp quốc gia: CBD, Ramsar

Chuyên đề 

số

Phân tích kinh nghiệm của quốc gia châu Mỹ trong thiết lập 

chương trình quan trắc đa dạng sinh học: Canada

Chuyên đề 

số

Phân tích kinh nghiệm của quốc gia châu Á trong thiết lập 

chương trình quan trắc đa dạng sinh học: Philippine

Chuyên đề 

số

Phân tích kinh nghiệm của quốc gia châu Âu trong thiết lập 

chương trình quan trắc đa dạng sinh học: Thụy Sỹ

Chuyên đề 

số

Dự thảo Đề án quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước Chuyên đề 

số

Giải pháp tăng cường năng lực quan trắc đa dạng sinh học 

đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Nội dung tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư trong 

quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

56

43 11_06_13_CDS_041

56

44 11_06_13_CDS_042

56

45 11_06_13_CDS_043

56

46 11_06_13_CDS_044

56

47 11_06_13_CDS_045

56

48 11_06_13_CDS_046

56

49 11_06_13_CDS_047

56

50 11_06_13_CDS_048

56

51 11_06_13_CDS_049

56

52 11_06_13_CDS_050

56

53 11_06_13_CDS_051

56

54 11_06_13_CDS_052

56

55 11_06_13_CDS_053

56

56 11_06_13_CDS_054

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

694/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Luật Đa dạng sinh 

học năm 2008

Tổ chức thực hiện quan trắc đất ngập nước Chuyên đề 

số

Nội dung về hoàn thiện cơ chế xử lý và quản lý thông tin về 

đa dạng sinh học đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Nội dung về xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật quan trắc đa 

dạng sinh học đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Nội dung về Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quan trắc đa 

dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Nội dung về xây dựng và phát triển nguồn lực quan trắc đa 

dạng sinh học đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đánh giá các hướng dẫn quốc tế, kinh nghiệm 

của các nước về kỹ thuật quan trắc và giám sát đa dạng sinh 

học đất ngập nước: đối tượng cá

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đánh giá các hướng dẫn quốc tế, kinh nghiệm 

của các nước về kỹ thuật quan trắc và quan trắc đa dạng 

sinh học đất ngập nước: đối tượng côn trùng

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đánh giá các hướng dẫn quốc tế, kinh nghiệm 

của các nước về kỹ thuật quan trắc và giám sát đa dạng sinh 

học đất ngập nước: đối tượng lưỡng cư và bò sát

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đánh giá các hướng dẫn quốc tế, kinh nghiệm 

của các nước về kỹ thuật quan trắc và giám sát đa dạng sinh 

học đất ngập nước: đối tượng thảm thực vật

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đánh giá các hướng dẫn quốc tế, kinh nghiệm 

của các nước về kỹ thuật quan trắc và giám sát đa dạng sinh 

học đất ngập nước: đối tượng thú

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đánh giá các hướng dẫn quốc tế, kinh nghiệm 

của các nước về kỹ thuật quan trắc và giám sát đa dạng sinh 

học đất ngập nước: đối tượng chim

Chuyên đề 

số

Cơ chế phối hợp và thực hiện Chương trình quan trắc thí 

điểm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyên đề 

số

Đề xuất các chỉ thị phù hợp quan trắc đa dạng sinh học đất 

ngập nước tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyên đề 

số

Quy trình phân tích và quản lý dữ liệu về quan trắc đa dạng 

sinh học tại khu đất ngập nước điển hình

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

56

57 11_06_13_CDS_055

56

58 11_06_13_CDS_056

56

59 11_06_13_CDS_057

56

60 11_06_13_CDS_058

56

61 11_06_13_CDS_059

57

1 11_06_02_THG_001

57

2 11_06_02_THS_001

57

3 11_06_02_CDS_001

57

4 11_06_02_CDS_002

57

5 11_06_02_CDS_003

57

6 11_06_02_CDS_004

57

7 11_06_02_CDS_005

57

8 11_06_02_CDS_006

57

9 11_06_02_CDS_007

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

694/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Luật Đa dạng sinh 

học năm 2008

Quy trình quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước tại 

Vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyên đề 

số

Xác định nguồn lực tài chính và nhân lực thực hiện chương 

trình quan trắc thí điểm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyên đề 

số

Tổng quan về quan trắc, giám sát, điều tra cơ bản về đa 

dạng sinh học đất ngập nước tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyên đề 

số

Xây dựng và hoàn thiện chỉ thị đa dạng sinh học đất ngập 

nước

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá những ưu nhược điểm của Kế hoạch bảo 

tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước giai đoạn 

2004 - 2010

Chuyên đề 

số

696/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

xây dựng tiêu chí 

xác định loài và chế 

độ quản lý, bảo vệ 

loài thuộc danh mục 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá tác động của 

Nghị định (Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 

10 tháng 6 năm 2011)

Chuyên đề 

số

Xây dựng nội dung, dự báo những đánh giá tác động của 

Nghị định (Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 

10 tháng 6 năm 2011)

Chuyên đề 

số

Đánh giá tính bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến các loài nguy cấp, quý, hiếm cần được 

bảo vệ hiện nay (Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH 

Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định tới hệ thống 

chính sách pháp luật hiện hành (Hợp đồng số 

111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 10 tháng 6 năm 2011)

Chuyên đề 

số

Đánh giá việc đề xuất nội dung về quản lý động, thực vật 

hoang dã trong Nghị định tác động đến môi trường và đa 

dạng sinh học, (Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH 

Chuyên đề 

số

Đánh giá việc đề xuất nội dung về quản lý giống vật nuôi, 

cây trồng trong Nghị định tác động đến môi trường và đa 

dạng sinh học, (Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH 

Chuyên đề 

số

Đánh giá việc đề xuất nội dung về quản lý vi sinh vật và 

nấm trong Nghị định tác động đến môi trường và đa dạng 

sinh học, (Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

57

10 11_06_02_CDS_008

57

11 11_06_02_CDS_009

57

12 11_06_02_CDS_010

57

13 11_06_02_CDS_011

57

14 11_06_02_CDS_012

57

15 11_06_02_CDS_013

58

1 11_06_06_THG_001

58

2 11_06_06_THS_001

58

3 11_06_06_CDS_001

58

4 11_06_06_CDS_002

58

5 11_06_06_CDS_003

58

6 11_06_06_CDS_004

58

7 11_06_06_CDS_005

58

8 11_06_06_CDS_006

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

696/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát 

xây dựng tiêu chí 

xác định loài và chế 

độ quản lý, bảo vệ 

loài thuộc danh mục 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ

Đánh giá việc đề xuất nội dung về quản lý động, thực vật 

hoang dã trong Nghị định tác động đến kinh tế và xã hội, 

(Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 10 tháng 6 

Chuyên đề 

số

Đánh giá việc đề xuất nội dung về quản lý giống cây trồng, 

vật nuôi trong Nghị định tác động đến kinh tế và xã hội, 

(Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 10 tháng 6 

Chuyên đề 

số

Đánh giá việc đề xuất nội dung về quản lý vi sinh vật và 

nấm trong Nghị định tác động đến kinh tế và xã hội, (Hợp 

đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 10 tháng 6 năm 

Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định ảnh hưởng 

tới công tác nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ, (Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH 

Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định đến khả 

năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động 

khác, (Hợp đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 10 

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế, khó khăn 

trong quá trình ban hành Nghị định tại Việt Nam, (Hợp 

đồng số 111/2011/HDKT- BTĐ DSH ngày 10 tháng 6 năm 

Chuyên đề 

số

748/QĐ-

TCMT 

Vận hành Trung tâm 

trao đổi thông tin về 

an toàn sinh học

Báo cáo tổng kết năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết năm 2011 Tổng hợp 

số

Bộ cơ sở dự liệu các thông tin thu thập, tổng hợp và tài liệu 

dịch

Chuyên đề 

số

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

phạm pháp luật năm 2011 về công nghệ sinh học và an toàn 

sinh học

Chuyên đề 

số

Cập nhật, phân tích, tổng hợp về chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị cơ quan trong hệ thống quản lý an toàn sinh học 

ở Việt Nam năm 2011

Chuyên đề 

số

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

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

toàn sinh học của Việt Nam năm 2011

Chuyên đề 

số

Đề xuất giải pháp chỉnh sửa và cập nhật module Báo cáo 

đánh giá rủi ro

Chuyên đề 

số

Đề xuất giải pháp chỉnh sửa và cập nhật module về Giấy 

phép khảo nghiệm

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

58

9 11_06_06_CDS_007

58

10 11_06_06_CDS_008

58

11 11_06_06_CDS_009

59

1 11_06_07_THG_001

59

2 11_06_07_THS_001

59

3 11_06_07_CDS_001

59

4 11_06_07_CDS_002

59

5 11_06_07_CDS_003

59

6 11_06_07_CDS_004

59

7 11_06_07_CDS_005

59

8 11_06_07_CDS_006

59

9 11_06_07_CDS_007

59

10 11_06_07_CDS_008

59

11 11_06_07_CDS_009

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

748/QĐ-

TCMT 

Vận hành Trung tâm 

trao đổi thông tin về 

an toàn sinh học

Đề xuất giải pháp chỉnh sửa và cập nhật module về tổ chức 

khảo nghiệm

Chuyên đề 

số

Đề xuất,, chỉnh sửa và cập nhật module về hội đồng an toàn 

sinh học

Chuyên đề 

số

Đề xuất giải pháp chỉnh sửa và cập nhật module về Danh 

mục các sinh vật biến đổi gen

Chuyên đề 

số

792/QĐ-

TCMT

Rà soát, đánh giá 

tình hình triển khai 

thực hiện Kế hoạch 

hành động quốc gia 

về  Đa dạng sinh 

học giai đoạn 2007-

2010 và xây dựng 

Kế  hoạch hành 

động đa dạng sinh 

học giai đoạn 2010-

2015

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Dự thảo nội dung của kế hoạch hành động quốc gia về đa 

dạng sinh học giai đoạn 2011 – 2015

Chuyên đề 

số

Xác định mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về đa 

dạng sinh học giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề 

số

Xác định các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch hành động 

quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề 

số

Phân tích vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

trong việc tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện Kế hoạch 

hành động quốc gia về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Phân tích vai trò và trách nhiệm của các Bộ ngành trong 

việc tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện Kế hoạch hành 

động quốc gia về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu định hướng/chiến lược phát triển bền vững của 

Việt Nam

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu về khả năng lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học 

trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu về khả năng lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học 

trong chiến lược phát triển lĩnh vực du lịch sinh thái

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách cần thiết hỗ trợ 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng 

sinh học trong lĩnh vực văn bản pháp luật, chính sách

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

59

12 11_06_07_CDS_010

59

13 11_06_07_CDS_011

59

14 11_06_07_CDS_012

59

15 11_06_07_CDS_013

59

16 11_06_07_CDS_014

59

17 11_06_07_CDS_015

59

18 11_06_07_CDS_016

59

19 11_06_07_CDS_017

59

20 11_06_07_CDS_018

59

21 11_06_07_CDS_019

59

22 11_06_07_CDS_020

59

23 11_06_07_CDS_021

59

24 11_06_07_CDS_022

59

25 11_06_07_CDS_023

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

792/QĐ-

TCMT

Rà soát, đánh giá 

tình hình triển khai 

thực hiện Kế hoạch 

hành động quốc gia 

về  Đa dạng sinh 

học giai đoạn 2007-

2010 và xây dựng 

Kế  hoạch hành 

động đa dạng sinh 

học giai đoạn 2010-

2015

Nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách cần thiết hỗ trợ 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng 

sinh học đối với nguồn lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đào tạo 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách cần thiết hỗ trợ 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng 

sinh học trong vấn đề  nâng cao nhận thức

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách cần thiết hỗ trợ 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng 

sinh học trong lĩnh vực hợp tác quốc tế

Chuyên đề 

số

Đề xuất các nội dung cần ưu tiên thực hiện về bảo tồn và 

phát triển đa dạng sinh học trên cạn của kế hoạch hành động 

quốc gia về đa dạng sinh học 2011 - 2015

Chuyên đề 

số

Đề xuất các nội dung cần ưu tiên thực hiện bảo tồn và phát 

triển đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước và biển của 

kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học 2011 - 

Chuyên đề 

số

Đề xuất các nội dung cần ưu tiên thực hiện về bảo tồn về 

phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp của kế hoạch hành 

động quốc gia về đa dạng sinh học 2011 - 2015

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp tăng cường hệ thống quản lý thực 

hiện Kế hoạch hành động quốc gia

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp tăng cường hệ thống giám sát, báo 

cáo thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia

Chuyên đề 

số

Đề xuất các chỉ số đánh giá hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh 

học trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động

Chuyên đề 

số

Khung nội dung của Kế hoạch hành động quốc gia về đa 

dạng sinh học giai đoạn 2011 - 2015

Chuyên đề 

số

Đề xuất danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2010 - 2015 về 

Bảo tồn loài

Chuyên đề 

số

Đề xuất danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2010 - 2015 về 

Bảo tồn nguồn gen

Chuyên đề 

số

Đề xuất danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2010 - 2015 về 

Đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Đề xuất danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2010 - 2015 về 

Quy hoạch

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

59

26 11_06_07_CDS_024

59

27 11_06_07_CDS_025

59

28 11_06_07_CDS_026

59

29 11_06_07_CDS_027

59

30 11_06_07_CDS_028

59

31 11_06_07_CDS_029

59

32 11_06_07_CDS_030

59

33 11_06_07_CDS_031

59

34 11_06_07_CDS_032

59

35 11_06_07_CDS_033

59

36 11_06_07_CDS_034

59

37 11_06_07_CDS_035

59

38 11_06_07_CDS_036

59

39 11_06_07_CDS_037

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

792/QĐ-

TCMT

Rà soát, đánh giá 

tình hình triển khai 

thực hiện Kế hoạch 

hành động quốc gia 

về  Đa dạng sinh 

học giai đoạn 2007-

2010 và xây dựng 

Kế  hoạch hành 

động đa dạng sinh 

học giai đoạn 2010-

2015

Đề xuất danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2010 - 2015 về 

An toàn sinh học

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước 

cho việc thực hiện nội dung của Kế hoạch hành động

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá nguồn tài chính từ quốc tế cho việc thực 

hiện nội dung của Kế hoạch hành động

Chuyên đề 

số

Đánh giá tính phù hợp của Kế hoạch hành động với các quy 

định của các Công ước đa dạng sinh học;

Chuyên đề 

số

Đánh giá tính phù hợp của Kế hoạch hành động với các quy 

định của các Công ước Quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn đa 

dạng sinh học (Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh 

Chuyên đề 

số

Đánh giá tính phù hợp của Kế hoạch hành động với các quy 

định của Chính sách ưu tiên của quốc gia về bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn 2011 - 2015

Chuyên đề 

số

Đánh giá tính phù hợp của Kế hoạch hành động với các quy 

định của Chính sách ưu tiên của quốc gia trong các lĩnh vực 

(công thương, du lịch, …) trong giai đoạn 2011 - 2015

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu về khả năng lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học 

trong chiến lược phát triển lĩnh vực khai thác, sử dụng 

nguồn gen và tri thức bản địa tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Đề xuất các nội dung cần ưu tiên thực hiện trong lĩnh vực 

bảo tồn nguồn gen và tri thức bản địa của Kế hoạch hành 

động quốc gia về đa dạng sinh học 2011 - 2015: trong lĩnh 

Chuyên đề 

số

Kết quả khảo sát và đánh giá năng lực thực hiện Kế hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2 từ 2011 – 2015 tại Bắc 

cạn và Nam Định

Chuyên đề 

số

Kết quả khảo sát và đánh giá năng lực thực hiện Kế hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2 từ 2011 – 2015 tại 

Thanh Hóa và Nghệ An

Chuyên đề 

số

Kết quả khảo sát và đánh giá năng lực thực hiện Kế hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2 từ 2011 – 2015 tại Gia 

Lai và Đắc Lắc

Chuyên đề 

số

Phân tích bối cảnh và dự báo xu hướng bảo tồn đa dạng sinh 

học trong nước về bảo tồn đa dạng sinh học  làm cơ sở xây 

dựng Tờ trình Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động về 

Chuyên đề 

số

Phân tích bối cảnh và dự báo xu hướng bảo tồn đa dạng sinh 

học quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học  làm cơ sở xây 

dựng Tờ trình Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động về 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

59

40 11_06_07_CDS_038

60

1 11_06_03_THG_001

60

2 11_06_03_THS_001

60

3 11_06_03_THG_002

60

4 11_06_03_THS_002

61

1 11_07_02_THG_001

61

2 11_07_02_THS_001

61

3 11_07_02_CDS_001

61

4 11_07_02_CDS_002

61

5 11_07_02_CDS_003

61

6 11_07_02_CDS_004

61

7 11_07_02_CDS_005

61

8 11_07_02_CDS_006

61

9 11_07_02_CDS_007

Cục Bảo 

tồn đa dạng 

sinh học

792/QĐ-

TCMT

Rà soát, đánh giá 

tình hình triển khai 

thực hiện Kế hoạch 

hành động quốc gia 

về  Đa dạng sinh 

học giai đoạn 2007-

2010 và xây dựng 

Kế  hoạch hành 

động đa dạng sinh 

học giai đoạn 2010-

2015

Đánh giá những tác động về chính trị, kinh tế - xã hội của 

Kế hoạch hành động đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

871/QĐ-

TCMT 

Đối ứng dự án: Xây 

dựng cơ sở dữ liệu 

về đa dạng sinh học 

quốc gia - JICA

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng kết/thực hiện nhiệm vụ “Đối ứng dự án: Xây 

dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia” trình Vụ 

kế hoạch

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết/thực hiện nhiệm vụ “Đối ứng dự án: Xây 

dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia” trình Vụ 

kế hoạch

Tổng hợp 

số

1122/QĐ-

TCMT

Đánh giá thực trạng 

ô nhiễm môi trường, 

hoàn thiện khung 

chính sách pháp luật 

về kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 

do phát thải hóa 

chất độc hại

Báo cáo năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo năm 2011 Tổng hợp 

số

Phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng dữ liệu phục vụ 

cho công tác kiểm soát ô nhiễm đối với phát thải hóa chất 

độc hại trong môi trường không khí tại các cơ quan quản lý

Chuyên đề 

số

Phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng dữ liệu phục vụ 

cho công tác kiểm soát ô nhiễm đối với phát thải hóa chất 

độc hại trong môi trường không khí tại các cơ sở sản xuất, 

Chuyên đề 

số

Dự báo diễn biến phát thải hóa chất độc hại trong công 

nghiệp đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá nguồn thải hóa chất độc hại gây ô nhiễm 

không khí từ hoạt động chế biến gỗ

Chuyên đề 

số

Dự báo diễn biến phát thải khí thải độc hại đến năm 2015 và 

2020 của một số ngành sử dụng hóa chất với khối lượng lớn

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá tổng quan hiện trạng ô nhiễm không khí 

do phát thải hóa chất độc hại tại Việt Nam từ các hoạt động 

công nghiệp, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ đặc 

Chuyên đề 

số

Dự báo diễn biến phát thải hóa chất độc hại từ khí thải đến 

năm 2015-2020 đối với các hoạt động, kinh doanh, dịch vụ

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

61

10 11_07_02_CDS_008

61

11 11_07_02_CDS_009

61

12 11_07_02_CDS_010

61

13 11_07_02_CDS_011

61

14 11_07_02_CDS_012

61

15 11_07_02_CDS_013

61

16 11_07_02_BKS_001

61

17 11_07_02_BKS_002

61

18 11_07_02_BKS_003

62

1 11_07_07_THG_001

62

2 11_07_07_CDG_001

62

3 11_07_07_CDG_002

62

4 11_07_07_THS_001

62

5 11_07_07_CDS_001

1122/QĐ-

TCMT

Đánh giá thực trạng 

ô nhiễm môi trường, 

hoàn thiện khung 

chính sách pháp luật 

về kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 

do phát thải hóa 

chất độc hại

Phân tích, đánh giá nguồn phát thải hóa chất độc hại gây ô 

nhiễm không khí từ hoạt động kinh doanh dịch vụ xăng dầu, 

kho thuốc BVTV

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá nguồn phát thải hóa chất độc hại gây ô 

nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất linh kiện điện, điện 

tử

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá nguồn phát thải hóa chất độc hại gây ô 

nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng 

(luyện kim, xi măng….)

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá nguồn phát thải hóa chất độc hại gây ô 

nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất nhiệt điện

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá nguồn phát thải hóa chất độc hại gây ô 

nhiễm không khí từ hoạt động sử dụng với khối lượng lớn: 

Sản xuất hóa chất cơ bản

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá nguồn phát thải hóa chất độc hại gây ô 

nhiễm không khí từ hoạt động sử dụng với khối lượng lớn: 

Sản xuất phân bón hóa học, thuốc BVTV

Chuyên đề 

số

Bảng tổng hợp khảo sát Tư liệu 

khác số

Bảng kết quả phân tích mẫu Tư liệu 

khác số

Bảng phiếu kết quả phân tích chất lượng khí Tư liệu 

khác số

1124/QĐ-

TCMT

Hoạt động kiểm soát 

ô nhiễm, phòng 

ngừa, ứng phó với 

sự cố môi trường 

định kỳ và đột xuất

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo về công tác  phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm môi trường năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo về hoạt động kiểm soát ô nhiễm năm 2011 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Báo cáo về công tác  phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ô 

nhiễm môi trường năm 2011

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

62

6 11_07_07_CDS_002

62

7 11_07_07_CDS_003

62

8 11_07_07_CDS_004

62

9 11_07_07_CDS_005

62

10 11_07_07_CDS_006

62

11 11_07_07_CDS_007

62

12 11_07_07_CDS_008

62

13 11_07_07_CDS_009

62

14 11_07_07_CDS_010

62

15 11_07_07_CDS_011

62

16 11_07_07_CDS_012

62

17 11_07_07_CDS_013

62

18 11_07_07_CDS_014

62

19 11_07_07_CDS_015

1124/QĐ-

TCMT

Hoạt động kiểm soát 

ô nhiễm, phòng 

ngừa, ứng phó với 

sự cố môi trường 

định kỳ và đột xuất

Báo cáo về hoạt động kiểm soát ô nhiễm năm 2011 Chuyên đề 

số

Chuyên đề: "Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phòng 

ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xăng, dầu, gaz"

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác phòng ngừa, ứng 

phó và khắc phục sự cố môi trường tại khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa, ứng 

phó và khắc phục sự cố môi trường năm 2011 tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xăng, dầu, gaz

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa, ứng 

phó và khắc phục sự cố môi trường năm 2011 tại các khu 

kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình sự cố môi trường do mưa, bão, lũ, ngập 

lụt năm 2011

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình sự cố môi trường do tràn dầu năm 2011 

và đánh giá công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

do tràn dầu tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc 

trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do 

mưa, bão, lũ, lụt, ngập năm 2011 tại một số các tỉnh bị thiệt 

Chuyên đề 

số

Đánh giá một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xây 

dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố 

môi trường do sự cố tràn dầu tại các cơ sở sản xuất, kinh 

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự 

cố môi trường do mưa, bão, lũ, lụt, ngập năm 2011

Chuyên đề 

số

Đề xuất các phương án thực hiện công tác phòng ngừa, ứng 

phó và khắc phục sự cố dầu tràn năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp, phân tích đánh giá về công tác phòng 

ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường năm 2011 tại 

các đơn vị qua các kết quả điều tra

Chuyên đề 

số

Tình hình nhập khẩu phế liệu trong những năm qua (số 

lượng, chất lượng, chủng loại phế liệu)

Chuyên đề 

số

Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nhập khẩu 

phế liệu của các doanh nghiệp

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

62

20 11_07_07_CDS_016

62

21 11_07_07_CDS_017

62

22 11_07_07_CDS_018

62

23 11_07_07_CDS_019

62

24 11_07_07_CDS_020

62

25 11_07_07_CDS_021

62

26 11_07_07_CDS_022

62

27 11_07_07_CDS_023

62

28 11_07_07_CDS_024

62

29 11_07_07_CDS_025

62

30 11_07_07_CDS_026

62

31 11_07_07_CDS_027

62

32 11_07_07_CDS_028

62

33 11_07_07_CDS_029

1124/QĐ-

TCMT

Hoạt động kiểm soát 

ô nhiễm, phòng 

ngừa, ứng phó với 

sự cố môi trường 

định kỳ và đột xuất

Những giải pháp được các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu 

áp dụng nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi 

trường

Chuyên đề 

số

Hiện trạng quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động 

nhập khẩu phế liệu

Chuyên đề 

số

Hiện trạng nhập khẩu phế liệu ngoài danh mục của một số 

doanh nghiệp

Chuyên đề 

số

Tổng quan sự tuân thủ pháp luật về BVMT trong hoạt động 

nhập khẩu phế liệu và đề xuất giải pháp khắc phục

Chuyên đề 

số

Tình hình thực hiện quy định pháp luật về lập và phê duyệt, 

xác nhận đề án BVMT

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá sự tuân thủ các quy định về thủ tục môi 

trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nguyên 

nhân và giải pháp)

Chuyên đề 

số

Các giải pháp tăng cường hiệu quả của công tác lập, thẩm 

định và phê duyệt đề án BVMT

Chuyên đề 

số

Hiện trạng và các giải pháp tăng cường hiệu quả trong việc 

KSON cơ sở đang hoạt động

Chuyên đề 

số

Hiện trạng ô nhiễm và các nguồn ô nhiễm không khí tại Việt 

Nam

Chuyên đề 

số

Những rủi ro từ ô nhiễm không khí tới sức khỏe và môi 

trường

Chuyên đề 

số

Hiện trạng quy định pháp luật về BVMT trong KSON 

không khí

Chuyên đề 

số

Tình hình quản lý chất lượng không khí tại các đô thị Việt 

Nam

Chuyên đề 

số

Hiện trạng KSON khí thải của một số ngành nghề lớn (thép, 

xi măng, giấy, xử lý chất thải, nhiệt điện, khai thác khoáng 

sản, xây dựng)

Chuyên đề 

số

Đánh giá về hiện trạng quan trắc và phân tích chất lượng 

không khí tại Việt Nam (tự động và bán tự động)

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

62

34 11_07_07_CDS_030

62

35 11_07_07_CDS_031

62

36 11_07_07_CDS_032

63

1 11_07_01_THG_001

63

2 11_07_01_CDG_001

63

3 11_07_01_THS_001

63

4 11_07_01_CDS_001

63

5 11_07_01_CDS_002

63

6 11_07_01_CDS_003

63

7 11_07_01_CDS_004

64

1 11_07_04_THG_001

64

2 11_07_04_CDG_001

64

3 11_07_04_CDG_002

64

4 11_07_04_THS_001

1124/QĐ-

TCMT

Hoạt động kiểm soát 

ô nhiễm, phòng 

ngừa, ứng phó với 

sự cố môi trường 

định kỳ và đột xuất

Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý chất lượng không khí và 

kiểm soát ô nhiễm không khí

Chuyên đề 

số

Đề xuất giải pháp tăng cường chức năng quản lý nhà nước 

về KSON không khí

Chuyên đề 

số

Báo cáo về hoạt động KSON khác (KKT, KCN, cụm công 

nghiệp và các sự vụ)

Chuyên đề 

số

1125/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, rà soát 

sửa đổi Quy chuẩn 

về môi trường 

QCVN 

19:2009/BTNMT – 

Khí thải công 

nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Dự thảo sửa đổi QCVN 19:2009/BTNMT Chuyên đề 

giấy

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Dự thảo sửa đổi QCVN 19:2009/BTNMT Chuyên đề 

số

Tổng quan tiêu chuẩn khí thải đối với bụi và các chất vô cơ 

của các nước trên thế giới và khu vực

Chuyên đề 

số

Phân tích, so sánh đánh giá các tiêu chuẩn về khí thải đối 

với bụi và các chất vô cơ của các nước và quy định hiện 

hành của Việt Nam

Chuyên đề 

số

Các công nghệ đang áp dụng tại Việt Nam về xử lý khí thải Chuyên đề 

số

1135/QĐ-

TCMT

Phối hợp với Ủy 

ban Khoa học công 

nghệ môi trường 

Quốc hội thực hiện 

giám sát chuyên đề 

thực hiện chính 

sách, pháp luật bảo 

vệ môi trường tại 

các khu kinh tế, làng 

nghề

Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về môi 

trường tại các khu kinh tế làng nghề (Chính Phủ)

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi 

trường tại các khu kinh tế làng nghề (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường)

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

64

5 11_07_04_CDS_001

64

6 11_07_04_CDS_002

64

7 11_07_04_CDS_003

64

8 11_07_04_CDS_004

64

9 11_07_04_CDS_005

64

10 11_07_04_CDS_006

64

11 11_07_04_CDS_007

64

12 11_07_04_CDS_008

64

13 11_07_04_CDS_009

64

14 11_07_04_CDS_010

64

15 11_07_04_CDS_011

64

16 11_07_04_CDS_012

64

17 11_07_04_CDS_013

64

18 11_07_04_CDS_014

1135/QĐ-

TCMT

Phối hợp với Ủy 

ban Khoa học công 

nghệ môi trường 

Quốc hội thực hiện 

giám sát chuyên đề 

thực hiện chính 

sách, pháp luật bảo 

vệ môi trường tại 

các khu kinh tế, làng 

nghề
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về môi 

trường tại các khu kinh tế làng nghề (Chính Phủ)

Chuyên đề 

số

Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi 

trường tại các khu kinh tế làng nghề (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường)

Chuyên đề 

số

CĐ Tổng quan về các khu kinh tế ở Việt Nam: sự hình 

thành và hoạt động; vai trò động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Xu hướng diễn biến phát triển các khu kinh tế và 

những tác động tới môi trường tự nhiên, xã hội ở các địa 

phương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đánh giá hiệu quả hoạt động, những tồn tại, 

vướng mắc và giải pháp của các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đánh giá hiện trạng môi trường (Chất lượng môi 

trường không khí, nước, chất thải rắn…) và các giải pháp 

BVMT các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Thực trạng ĐMC ở các khu kinh tế và những 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về ĐMC 

khu kinh tế trong Luật BVMT cùng các văn bản hướng dẫn

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đánh giá sự tuân thủ các quy định pháp luật về 

BVMT của các khu kinh tế (lập và trình phê duyệt báo cáo 

ĐTM, thực hiện các nội dung của báo cáo ĐTM, cam kết 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, đánh giá tình hình xây dựng và ban 

hành các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về 

môi trường đối với các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, 

điều hành, tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm các cấp 

đối với bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các biện 

pháp về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp 

luật về BVMT; xã hội hoá công tác quản lý môi trường tại 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Công tác quan trắc, báo cáo môi trường định kỳ 

tại các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, đánh giá thực trạng, khả năng phân bổ 

và sử dụng nguồn lực đối với BVMT tại các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bảo vệ môi trường tại 

các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

64

19 11_07_04_CDS_015

64

20 11_07_04_CDS_016

64

21 11_07_04_CDS_017

64

22 11_07_04_CDS_018

64

23 11_07_04_CDS_019

64

24 11_07_04_CDS_020

64

25 11_07_04_CDS_021

64

26 11_07_04_CDS_022

64

27 11_07_04_CDS_023

64

28 11_07_04_CDS_024

64

29 11_07_04_CDS_025

64

30 11_07_04_CDS_026

64

31 11_07_04_CDS_027

64

32 11_07_04_CDS_028

1135/QĐ-

TCMT

Phối hợp với Ủy 

ban Khoa học công 

nghệ môi trường 

Quốc hội thực hiện 

giám sát chuyên đề 

thực hiện chính 

sách, pháp luật bảo 

vệ môi trường tại 

các khu kinh tế, làng 

nghề

Chuyên đề Đánh giá chung về tình hình quản lý môi trường, 

phân tích những hạn chế, yếu kém trong quản lý môi trường 

tại các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề  Đánh giá những vấn đề bất cập, nổi cộm trong 

những công tác bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế và 

nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án tại các khu 

kinh tế, định hướng các giải pháp sử dụng hiệu quả nguôn 

đầu tư và đa dạng hóa nguồn đầu tư bảo vệ môi trường tại 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đề xuất nhóm giải pháp thể chế, chính sách bảo 

vệ môi trường tại các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đề xuất nhóm giải pháp tổ chức thực hiện công 

tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đề xuất nhóm giải pháp công cụ kinh tế để tăng 

cường hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đề xuất nhóm công cụ kinh tế để tăng cường 

hoạt động bảo vệ môi trường khu kinh tế

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng quan về các làng nghề ở Việt nam và vai 

trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Xu thế phát triển làng nghề và các nhân tố tác 

động đến sự phát triển làng nghề Việt Nam

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Các vấn đề xã hội và các áp lực môi trường từ 

hoạt động của làng nghề

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và dự 

báo xu thế ô nhiễm môi trường làng nghề đến năm 2015

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp thông tin, đánh giá tình hình ban hành 

và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

chỉ đạo cấp Trung ương (các Bộ) và cấp địa phương về bảo 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, đánh giá về tổ chức bộ máy, năng lực 

quản lý; đầu tư và sử dụng ngân sách về bảo vệ môi trường 

cấp Trung ương và địa phương cho công tác bảo vệ môi 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề “Tổng hợp thông tin, đánh giá về tình hình thực 

hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi 

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

64

33 11_07_04_CDS_029

64

34 11_07_04_CDS_030

65

1 11_07_12_CDS_001

65

2 11_07_12_CDS_002

65

3 11_07_12_CDS_003

65

4 11_07_12_CDS_004

65

5 11_07_12_CDS_005

65

6 11_07_12_CDS_006

65

7 11_07_12_CDS_007

65

8 11_07_12_CDS_008

65

9 11_07_12_CDS_009

65

10 11_07_12_CDS_010

65

11 11_07_12_CDS_011

65

12 11_07_12_THG_001

1135/QĐ-

TCMT

Phối hợp với Ủy 

ban Khoa học công 

nghệ môi trường 

Quốc hội thực hiện 

giám sát chuyên đề 

thực hiện chính 

sách, pháp luật bảo 

vệ môi trường tại 

các khu kinh tế, làng 

nghề

Chuyên đề Tổng hợp thông tin, đánh giá tình hình thực hiện 

công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chính 

sách pháp luật đối với làng nghề; xã hội hóa công tác quản 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tình hình áp dụng các công cụ kinh tế: Phí 

BVMT đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn tại các làng 

nghề. Các vướng mắc, tồn tại, bất cập và định hướng tháo gỡ

Chuyên đề 

số

Xây dựng danh mục dữ liệu Chuyên đề 

số

Nhập siêu dữ liệu Chuyên đề 

số

Chuẩn hóa DL không gian theo thiết kế mô hình DL Chuyên đề 

số

Chuẩn hóa DL phi không gian theo thiết kế mô hình DL Chuyên đề 

số

Xác định đối tượng quản lý Chuyên đề 

số

Xây dựng nghiệp vụ  người dùng Chuyên đề 

số

Xây dựng nghiệp vụ người dùng Chuyên đề 

số

Xây dựng mô hình use-case nghiệp vụ Chuyên đề 

số

Báo cáo thực hiện dự án năm thứ nhất 2011 Tổng hợp 

giấy

Xây dựng mô hình use-case  nghiệp vụ Chuyên đề 

số

Xác định thông tin đối tượng quản lý Chuyên đề 

số

Xác định thông tin mô tả cho từng đối tượng quản lý Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

1745/QĐ-

TCMT

Xây dựng hệ thống 

bản đồ phục vụ 

kiểm soát ô nhiễm 

môi trường và cảnh 

báo ô nhiễm môi 

trường
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

65

13 11_07_12_THS_001

65

14 11_07_12_CDS_012

65

15 11_07_12_CDS_013

65

16 11_07_12_CDS_014

65

17 11_07_12_CDS_015

65

18 11_07_12_CDS_016

66

1 11_07_11_THG_001

66

2 11_07_11_CDG_001

66

3 11_07_11_THS_001

66

4 11_07_11_CDS_001

66

5 11_07_11_CDS_002

66

6 11_07_11_CDS_003

66

7 11_07_11_CDS_004

66

8 11_07_11_CDS_005

Báo cáo thực hiện dự án năm thứ nhất 2011 Tổng hợp 

số

Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường 

đất (4 năm 2009, 2010, 2011, 2012 )

Chuyên đề 

số

Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường 

nước mặt (4 vùng: bắc bộ, trung bộ, đông nam bộ và tây 

nam bộ x 4 năm 2009, 2010, 2011, 2012 )

Chuyên đề 

số

Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm ôi trường 

nước biển ven bờ (4 vùng: bắc bộ, trung bộ, đông nam bộ và 

tây nam bộ x 4 năm 2009, 2010, 2011, 2012 )

Chuyên đề 

số

Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường 

không khí (4 vùng: bắc bộ, trung bộ, đông nam bộ và tây 

nam bộ 4 năm 2009, 2010, 2011, 2012)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường 

phát thải hóa chất x 4 năm 2009, 2010, 2011, 2012)

Chuyên đề 

số

353/QĐ-

TCMT

Xây dựng Tiêu 

chuẩn quốc gia về 

môi trường

Báo cáo thực hiện dự án năm thứ nhất 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo chuyên đề nhiệm vụ: "Xây dựng Tiêu chuẩn quốc 

gia về môi trường"

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo thực hiện dự án năm thứ nhất 2011 Tổng hợp 

số

Phát thải nguồn tĩnh – xác định Hydrocacbon thơm đa vòng  

pha khí và pha hạt – Phần 1: Lấy mẫu

Chuyên đề 

số

Phát thải nguồn tĩnh –Xác định Hydrocacbon thơm đa vòng 

pha khí và pha hạt – Phần 2: Chuẩn bị, làm sạch và xác định 

mẫu

Chuyên đề 

số

Chất lượng nước – xác định Amoni Nitơ – phương pháp 

phân tích dòng (CFA và FIA) và đo phổ

Chuyên đề 

số

Chất lượng đất – giá trị chỉ thị hàm lương Canxi trao đổi 

(Ca¬¬2+) trong các nhóm đất chính

Chuyên đề 

số

Chất lượng đất – giá trị chỉ thị hàm lượng Magiê trao đổi 

(Mg2+) trong các nhóm đất chính

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

1745/QĐ-

TCMT

Xây dựng hệ thống 

bản đồ phục vụ 

kiểm soát ô nhiễm 

môi trường và cảnh 

báo ô nhiễm môi 

trường
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

66

9 11_07_11_CDS_006

66

10 11_07_11_CDS_007

66

11 11_07_11_CDS_008

66

12 11_07_11_CDS_009

66

13 11_07_11_CDS_010

66

14 11_07_11_CDS_011

66

15 11_07_11_CDS_012

67

1 11_07_05_THG_001

67

2 11_07_05_CDG_001

67

3 11_07_05_CDG_002

67

4 11_07_05_CDG_003

67

5 11_07_05_THS_001

67

6 11_07_05_CDS_001

67

7 11_07_05_CDS_002

353/QĐ-

TCMT

Xây dựng Tiêu 

chuẩn quốc gia về 

môi trường

Chất lượng đất – giá trị chỉ thị hàm lượng Natri trao đổi 

(Na+) trong các nhóm đất chính

Chuyên đề 

số

Phát thải nguồn tĩnh xác định lưu lưỡng thể tích dòng khí 

trong các ống dẫn khí – phương pháp đo tự động

Chuyên đề 

số

Chất lượng nước – xác định Silicat hòa tan bằng phân tích 

dòng (FIA và CFA) và đo phổ

Chuyên đề 

số

Chất thải rắn – phương pháp thử tiêu chuẩn để chiết chất 

thải theo từng mẻ

Chuyên đề 

số

Chất thải rắn – quy trình chiết độc tính Chuyên đề 

số

Chất lượng nước – xác định thuốc trừ sâu Clo hữu cơ, 

polyclobiphenyl và clorobenzen – phương pháp sắc ký khí 

sau khi chiết lỏng – lỏng

Chuyên đề 

số

Chất lượng nước – xác định Bromat hòa tan – phương  pháp 

sắc ký lỏng ion

Chuyên đề 

số

424/QĐ-

TCMT

Xây dựng quy trình, 

quy phạm, định mức 

kinh tế kỹ thuật cho 

hoạt động đánh giá, 

xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố 

tràn dầu gây ra

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Quy trình, quy phạm cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt 

hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra (trên biển, trên sông 

hồ và trên đất liền)

Chuyên đề 

giấy

Thông tư quy định về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt 

động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn 

dầu gây ra (trên biển, trên sông hồ và trên đất liền)

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả thử nghiệm áp dụng định mức kinh tế kỹ 

thuật cho hoạt động đánh giá, xác định 03 sự cố tràn dầu 

tiêu biể

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Quy trình, quy phạm cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt 

hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra (trên biển, trên sông 

hồ và trên đất liền)

Chuyên đề 

số

Thông tư quy định về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt 

động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn 

dầu gây ra (trên biển, trên sông hồ và trên đất liền)

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

67

8 11_07_05_CDS_003

67

9 11_07_05_CDS_004

67

10 11_07_05_CDS_005

67

11 11_07_05_CDS_006

67

12 11_07_05_CDS_007

67

13 11_07_05_CDS_008

67

14 11_07_05_CDS_009

67

15 11_07_05_CDS_010

67

16 11_07_05_CDS_011

67

17 11_07_05_CDS_012

67

18 11_07_05_CDS_013

67

19 11_07_05_CDS_014

67

20 11_07_05_CDS_015

67

21 11_07_05_CDS_016

424/QĐ-

TCMT

Xây dựng quy trình, 

quy phạm, định mức 

kinh tế kỹ thuật cho 

hoạt động đánh giá, 

xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố 

tràn dầu gây ra

Báo cáo kết quả thử nghiệm áp dụng định mức kinh tế kỹ 

thuật cho hoạt động đánh giá, xác định 03 sự cố tràn dầu 

tiêu biể

Chuyên đề 

số

Tổng hợp một số các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành 

làm cơ sở cho việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho 

hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do SCTD 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, xây dựng các điều kiện áp dụng và các hệ số 

điều chỉnh cho các hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường cho từng loại sự cố tràn dầu (trên biển)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, xây dựng các điều kiện áp dụng và các hệ số 

điều chỉnh cho các hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường cho từng loại sự cố tràn dầu (trên đất liền)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, xây dựng các điều kiện áp dụng và các hệ số 

điều chỉnh cho các hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường cho từng loại sự cố tràn dầu (trên sông hồ)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các chỉ số trong đánh giá, xác định 

thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra (trên đất liền)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các chỉ số trong đánh giá, xác định 

thiệt hại môi trường cho từng loại sự cố tràn dầu (trên sông 

hồ)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các chỉ số trong đánh giá, xác định 

thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra trên biển

Chuyên đề 

số

Xây dựng qui trình xác định các thông số khí tượng, hải văn 

và môi trường biển trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt 

hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng qui trình xác định các thông số hóa học biển 

trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do 

sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng qui trình xác định thiệt hại sinh vật biển trong 

hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố 

tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định biên lao động cho việc xác định các thông số 

khí tượng, hải văn và môi trường biển trong hoạt động đánh 

giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định biên lao động cho việc xác định các thông số 

hóa học biển trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định biên lao động cho việc xác định thiệt hại 

sinh vật biển trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

67

22 11_07_05_CDS_017

67

23 11_07_05_CDS_018

67

24 11_07_05_CDS_019

67

25 11_07_05_CDS_020

67

26 11_07_05_CDS_021

67

27 11_07_05_CDS_022

67

28 11_07_05_CDS_023

67

29 11_07_05_CDS_024

67

30 11_07_05_CDS_025

67

31 11_07_05_CDS_026

67

32 11_07_05_CDS_027

67

33 11_07_05_CDS_028

67

34 11_07_05_CDS_029

67

35 11_07_05_CDS_030

424/QĐ-

TCMT

Xây dựng quy trình, 

quy phạm, định mức 

kinh tế kỹ thuật cho 

hoạt động đánh giá, 

xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố 

tràn dầu gây ra

Xây dựng định mức lao động cho việc xác định các thông số 

khí tượng, hải văn và môi trường biển trong hoạt động đánh 

giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức lao động cho việc xác định các thông số 

hóa học biển trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức lao động cho việc xác định thiệt hại 

sinh vật biển trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định  mức vật tư thiết bị (dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu) cho việc xác định các thông số khí tượng, hải văn và 

môi trường biển trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức vật tư thiết bị (dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu) cho việc xác định các thông số hóa học biển  trong 

hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố 

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức vật tư thiết bị (dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu) cho việc xác định thiệt hại sinh vật biển trong hoạt 

động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn 

Chuyên đề 

số

Xây dựng dự thảo qui trình, quy phạm và định mức kinh tế 

kỹ thuật cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi 

trường do sự cố tràn dầu gây ra trên biển

Chuyên đề 

số

Xây dựng qui trình xác định các thông số khí tượng, hải văn 

và môi trường sông hồ trong hoạt động đánh giá, xác định 

thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây

Chuyên đề 

số

Xây dựng qui trình xác định các thông số hóa học sông hồ 

trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do 

sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng qui trình xác định thiệt hại sinh vật sông hồ trong 

hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố 

tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định biên lao động cho việc xác định các thông số 

khí tượng, thủy văn và môi trường sông hồ trong hoạt động 

đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu 

Chuyên đề 

số

Xây dựng định biên lao động cho việc xác định các thông số 

hóa học sông hồ trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định biên lao động cho việc xác định thiệt hại 

sinh vật sông hồ trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức lao động xác định các thông số khí 

tượng, thủy văn và môi trường sông hồ trong hoạt động 

đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu 

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

12/25/2012 265 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

67

36 11_07_05_CDS_031

67

37 11_07_05_CDS_032

67

38 11_07_05_CDS_033

67

39 11_07_05_CDS_034

67

40 11_07_05_CDS_035

67

41 11_07_05_CDS_036

67

42 11_07_05_CDS_037

67

43 11_07_05_CDS_038

67

44 11_07_05_CDS_039

67

45 11_07_05_CDS_040

67

46 11_07_05_CDS_041

67

47 11_07_05_CDS_042

67

48 11_07_05_CDS_043

67

49 11_07_05_CDS_044

424/QĐ-

TCMT

Xây dựng quy trình, 

quy phạm, định mức 

kinh tế kỹ thuật cho 

hoạt động đánh giá, 

xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố 

tràn dầu gây ra

Xây dựng định mức lao động cho việc xác định các thông số 

hóa học sông hồ trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức lao động cho việc xác định thiệt hại 

sinh vật sông hồ trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định  mức vật tư thiết bị (dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu) cho việc xác định các thông số khí tượng, hải văn và 

môi trường sông hồ trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt 

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức vật tư thiết bị (dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu) cho việc xác định các thông số hóa học sông hồ trong 

hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố 

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức vật tư thiết bị (dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu) cho việc xác định thiệt hại sinh vật sông hồ trong hoạt 

động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn 

Chuyên đề 

số

Xây dựng dự thảo qui trình, quy phạm và định mức kinh tế 

kỹ thuật cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi 

trường do sự cố tràn dầu gây ra trên sông hồ

Chuyên đề 

số

Xây dựng qui trình xác định các thông số hóa học trên đất 

liền trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường 

do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định biên lao động cho việc xác định các thông số 

hóa học trên đất liền trong hoạt động đánh giá, xác định 

thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức lao động cho việc xác định các thông số 

hóa học trên đất liền trong hoạt động đánh giá, xác định 

thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Chuyên đề 

số

Xây dựng định mức vật tư thiết bị (dụng cụ, thiết bị, vật 

liệu) cho việc xác định các thông số hóa học trên đất liền 

trong hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do 

Chuyên đề 

số

Xây dựng dự thảo qui trình, quy phạm và định mức kinh tế 

kỹ thuật cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi 

trường do sự cố tràn dầu gây ra trên đất liền

Chuyên đề 

số

Xác định một số sự cố tràn dầu tiêu biểu tại Việt Nam là cơ 

sở để lựa chọn 03 sự cố phù hợp cho việc thử nghiệm định 

mức kinh tế kỹ thuật cho 03 loại hình sự cố tràn dầu điển 

Chuyên đề 

số

Thử nghiệm định mức lao động công nghệ, định mức vật tư 

và thiết bị cho loại hình sự cố tràn dầu trên biển đã xác định

Chuyên đề 

số

Thử nghiệm định mức lao động công nghệ, định mức vật tư 

và thiết bị cho loại hình sự cố tràn dầu trên sông hồ đã xác 

định

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

67

50 11_07_05_CDS_045

67

51 11_07_05_CDS_046

67

52 11_07_05_CDS_047

68

1 11_07_10_THG_001

68

2 11_07_10_BKG_001

68

3 11_07_10_THS_001

68

4 11_07_10_CDS_001

68

5 11_07_10_CDS_002

68

6 11_07_10_CDS_003

68

7 11_07_10_CDS_004

68

8 11_07_10_CDS_005

68

9 11_07_10_CDS_006

68

10 11_07_10_CDS_007

68

11 11_07_10_CDS_008

424/QĐ-

TCMT

Xây dựng quy trình, 

quy phạm, định mức 

kinh tế kỹ thuật cho 

hoạt động đánh giá, 

xác định thiệt hại 

môi trường do sự cố 

tràn dầu gây ra

Thử nghiệm định mức lao động công nghệ, định mức vật tư 

và thiết bị cho loại hình sự cố tràn dầu trên đất liền đã xác 

định

Chuyên đề 

số

Đánh giá diễn tiến tình hình xác định thiệt hại môi trường 

do sự cố tràn dầu gây ra tại tình Bà Rịa – Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Đánh giá diễn tiến tình hình xác định thiệt hại môi trường 

do sự cố tràn dầu gây ra tại Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

425/QĐ-

TCMT

Xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Thông tư số: 43/2011/TT-BTNMT, ngày 12 tháng 12 năm 

2011 về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Tư liệu 

khác giấy

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp 

số

CĐ Tổng quan về kinh nghiệm và phương pháp luận trong 

xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho thủy lợi và 

các tiêu chuẩn/ quy chuẩn liên quan của quốc tế và Việt 

Chuyên đề 

số

CĐ Đặc điểm hệ thống thủy lợi, hiện trạng, đặc điểm, chất 

lượng các nguồn nước dùng cho thủy lợi hiện tại ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

CĐ Nghiên cứu, lựa chọn các thông số hoá -lý thông thường 

và đề xuất giá trị cho phép của các thông số này để xây 

dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, lựa chọn các thông số hoá -lý có độc tính cao 

thường gặp trong nước và đề xuất giá trị cho phép của các 

thông số này để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Chuyên đề 

số

CĐ Nghiên cứu, lựa chọn và  hướng dẫn các phương pháp 

phân tích mẫu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dùng cho thủy lợi

Chuyên đề 

số

CĐ Tổng quan về kinh nghiệm và phương pháp luận trong 

xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống 

thủy sinh và các tiêu chuẩn / quy chuẩn liên quan của quốc 

Chuyên đề 

số

CĐ Đặc điểm các sinh vật thuỷ sinh sống trong nước ngọt, 

hiện trạng, đặc điểm, chất lượng nước ngọt của Việt Nam

Chuyên đề 

số

CĐ Nghiên cứu, lựa chọn các thông số hoá - lý thông 

thường và đề xuất giá trị cho phép của các thông số này để 

xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

68

12 11_07_10_CDS_009

68

13 11_07_10_CDS_010

68

14 11_07_10_CDS_011

68

15 11_07_10_CDS_012

68

16 11_07_10_BKS_001

68

17 11_07_10_BKS_002

68

18 11_07_10_BKS_003

68

19 11_07_10_BKS_004

69

1 11_07_15_THG_001

69

2 11_07_15_THS_001

69

3 11_07_15_CDS_001

69

4 11_07_15_CDS_002

69

5 11_07_15_CDS_003

69

6 11_07_15_CDS_004

425/QĐ-

TCMT

Xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia

CĐ Nghiên cứu, lựa chọn các thông số hoá -lý có độc tính 

cao thường gặp trong nước và đề xuất giá trị cho phép của 

các thông số này để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

Chuyên đề 

số

CĐ Nghiên cứu, lựa chọn và hướng dẫn các phương pháp 

phân tích mẫu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ngọt bảo vệ đới sống sinh vật thủy sinh

Chuyên đề 

số

Báo cáo Khảo sát , lấy mẫu để xây dựng QCVN chất lượng 

nước dùng cho thuỷ lợi và QCVN chất lượng nước ngọt bảo 

vệ đời sống thuỷ sinh tại Đợt 2: Hải Phòng - Hưng Yên - 

Chuyên đề 

số

Khảo sát, lấy mẫu để xây dựng QCVN chất lượng nước 

dùng cho thuỷ lợi và QCVN chất lượng nước ngọt bảo vệ 

đời sống thủy sinh Đợt 1: Thanh Hoá- Nghệ An

Chuyên đề 

số

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dùng cho thủy lợi

Tư liệu 

khác số

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngọt bảo vệ đời sống thủy sinh

Tư liệu 

khác số

Kết quả phân tích mẫu nước dùng cho thủy lợi Tư liệu 

khác số

Kết quả phân tích mẫu nước ngọt bảo vệ đời sống thủy sinh Tư liệu 

khác số

427/QĐ-

TCMT

Điều  tra, khảo sát, 

đánh giá hiện trạng 

môi trường làng 

nghề trên phạm vi 

toàn quốc, xây dựng 

Đề án tổng thể xử lý 

ô nhiễm môi trường 

làng nghề trình Thủ 

tướng Chính phủ

BC tổng hợp Tổng hợp 

giấy

BC tổng hợp Tổng hợp 

số

CĐ Tổng hợp, đánh giá các đề tài nhiệm vụ liên quan đến 

lĩnh vực ngành nghề nông thôn

Chuyên đề 

số

CĐ Tình hình định hướng, quy hoạch phát triển ngành nghề 

nông thôn, công nghiệp nông thôn của các địa phương

Chuyên đề 

số

CĐ Rà soát, thống kê và lập danh mục các làng nghề, cụm 

tiểu thủ công nghiệp, cụm chăn nuôi tập trung, cụm công 

nghiệp chế biến nông lâm thủy hải sản trên toàn quốc

Chuyên đề 

số

CĐ Tình hình quản lý, đầu tư và vận hành cơ sở hạ tầng 

nông thôn Việt Nam

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

69

7 11_07_15_CDS_005

69

8 11_07_15_CDS_006

69

9 11_07_15_CDS_007

69

10 11_07_15_CDS_008

69

11 11_07_15_CDS_009

69

12 11_07_15_CDS_010

69

13 11_07_15_CDS_011

69

14 11_07_15_CDS_012

69

15 11_07_15_CDS_013

69

16 11_07_15_CDS_014

69

17 11_07_15_CDS_015

69

18 11_07_15_CDS_016

69

19 11_07_15_CDS_017

69

20 11_07_15_CDS_018

427/QĐ-

TCMT

Điều  tra, khảo sát, 

đánh giá hiện trạng 

môi trường làng 

nghề trên phạm vi 

toàn quốc, xây dựng 

Đề án tổng thể xử lý 

ô nhiễm môi trường 

làng nghề trình Thủ 

tướng Chính phủ

Báo cáo tổng hợp về hiện trạng hoạt động, quy mô, phân bố 

và xu thế diễn biến của các làng nghề trên phạm vi toàn quốc

Chuyên đề 

số

CĐ Tình trạng phát sinh, thu gom và xử lý chất thải nguy 

hại làng nghề Việt Nam

Chuyên đề 

số

CĐ Tình trạng phát sinh, thu gom và xử lý nước thải làng 

nghề Việt Nam

Chuyên đề 

số

CĐ Tình trạng phát sinh, thu gom và xử lý khí thải làng 

nghê Việt Nam

Chuyên đề 

số

CĐ Tình trạng phát sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn làng 

nghề Việt Nam

Chuyên đề 

số

CĐ Hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề và tác động 

tới đời sống kinh tế - xã hội và sức khỏe của người dân làng 

nghề

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp về hiện trạng môi trường, hiện trạng phát 

sinh và xử lý chất thải làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Rà soát, tập hợp các tiêu chí phân loại làng nghề hiện 

nay

Chuyên đề 

số

CĐ Xây dựng tiêu chí phân loại làng nghề cho mục tiêu xây 

dựng Đề án

Chuyên đề 

số

CĐ Lập danh mục và phân loại các làng nghề gây ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá và phân loại mức độ gây ô nhiễm của các làng 

nghề trên phạm vi toàn quốc

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá về thực trạng cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý 

chất thải làng nghề Việt Nam

Chuyên đề 

số

CĐ Các giải pháp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng 

đã áp dụng tại các làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá về công tác xử lý các điểm gây ô nhiễm, cải 

thiện và phục hồi môi trường tại các làng nghề gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

69

21 11_07_15_CDS_019

69

22 11_07_15_CDS_020

69

23 11_07_15_CDS_021

69

24 11_07_15_CDS_022

69

25 11_07_15_CDS_023

69

26 11_07_15_CDS_024

69

27 11_07_15_CDS_025

69

28 11_07_15_CDS_026

69

29 11_07_15_CDS_027

69

30 11_07_15_CDS_028

69

31 11_07_15_CDS_029

69

32 11_07_15_CDS_030

69

33 11_07_15_CDS_031

69

34 11_07_15_CDS_032

427/QĐ-

TCMT

Điều  tra, khảo sát, 

đánh giá hiện trạng 

môi trường làng 

nghề trên phạm vi 

toàn quốc, xây dựng 

Đề án tổng thể xử lý 

ô nhiễm môi trường 

làng nghề trình Thủ 

tướng Chính phủ

CĐ Tổng hợp tài liệu, thông tin về quy hoạch và quản lý 

môi trường các khu/cụm làng nghề trên địa bàn toàn quốc

Chuyên đề 

số

CĐ Tổng hợp tài liệu, thông tin về công tác quy hoạch và 

quản lý môi trường các khu/cụm chăn nuôi tập trung và 

công nghiệp chế biến nông lâm thủy hải sản trên địa bàn 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp tài liệu, thông tin về công tác quy hoạch, xây 

dựng, quản lý,  đầu tư và vận hành cơ sở hạ tầng nông thôn

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá và phân tích về hiện trạng các văn bản quy 

phạm pháp luật, các chiến lược, chính sách phát triển nông 

thôn, phát triển làng nghề ở cấp Trung ương và địa phương

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá và phân tích về hiện trạng áp dụng các quy 

định về bảo vệ môi trường làng nghề, cụm công nghiệp vừa 

và nhỏ ở cấp địa phương; đề xuất giải pháp

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

về tài chính cho phát triển làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

về tài chính cho thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt 

động của làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá về cơ chế hoạt động quản lý môi trường làng 

nghề ở các địa phương

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá và phân tích về hiện trạng các quy định về 

kiểm tra, giám sát, vận hành, quản lý các hệ thống xử lý 

chất thải làng nghề

Chuyên đề 

số

"CĐ Đánh giá và phân tích về tình hình áp dụng các công cụ 

quản lý

và công cụ kinh tế để quản lý môi trường làng nghề

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp về hiện trạng các văn bản quy phạm pháp 

luật, các chiến lược, chính sách phát triển nông thôn, phát 

triển làng nghề và các quy định về bảo vệ môi trường làng 

Chuyên đề 

số

CĐ Rà soát, thu thập các quyết định, quy định của Nhà 

nước về phân công trách nhiệm về bảo vệ môi trường làng 

nghề đối với các Bộ, ngành, địa phương

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá và phân tích những thiếu sót, chồng chéo, bất 

cập trong hệ thống phân công trách nhiệm về bảo vệ môi 

trường làng nghề tại Việt Nam; đề xuất giải pháp khắc phục

Chuyên đề 

số

CĐ Rà soát, đánh giá tài liệu về các dự án, đề tài đã thực 

hiện liên quan đến vấn đề mô hình, công nghệ xử lý chất 

thải, kiểm soát ô nhiễm làng nghề và cụm công nghiệp vừa 

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

69

35 11_07_15_CDS_033

69

36 11_07_15_CDS_034

69

37 11_07_15_CDS_035

69

38 11_07_15_CDS_036

69

39 11_07_15_CDS_037

69

40 11_07_15_CDS_038

69

41 11_07_15_CDS_039

69

42 11_07_15_CDS_040

69

43 11_07_15_CDS_041

69

44 11_07_15_CDS_042

69

45 11_07_15_CDS_043

69

46 11_07_15_CDS_044

69

47 11_07_15_CDS_045

69

48 11_07_15_CDS_046

427/QĐ-

TCMT

Điều  tra, khảo sát, 

đánh giá hiện trạng 

môi trường làng 

nghề trên phạm vi 

toàn quốc, xây dựng 

Đề án tổng thể xử lý 

ô nhiễm môi trường 

làng nghề trình Thủ 

tướng Chính phủ

CĐ Đánh giá hiệu quả của một số mô hình xử lý nước thải 

áp dụng cho làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá hiệu quả của một số mô hình xử lý khí thải áp 

dụng cho làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá hiệu quả của một số mô hình quản lý chất thải 

rắn áp dụng cho làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Đề xuất giải pháp hoàn thiện và định hướng nhân rộng 

một số mô hình xử lý nước thải áp dụng cho làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Đề xuất giải pháp hoàn thiện và định hướng nhân rộng 

đối với một số mô hình xử lý khí thải áp dụng cho làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Đề xuất giải pháp hoàn thiện và định hướng nhân rộng 

đối với một số mô hình quản lý chất thải rắn áp dụng cho 

làng nghề

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp về hiệu quả của các mô hình xử lý chất 

thải làng nghề đã được áp dụng; phân tích nguyên nhân và 

đề xuất định hướng hoàn thiện và áp dụng

Chuyên đề 

số

CĐ Các thông tin chung và cơ sở xây dựng Đề án tổng thể 

xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Chuyên đề 

số

CĐ Quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, mục tiêu và nội dung 

Đề án

Chuyên đề 

số

CĐ Giải pháp, kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án Chuyên đề 

số

CĐ Tiêu chí đánh giá hiệu quả các Dự án sử dụng ngân sách 

nhà nước

Chuyên đề 

số

CĐ Xây dựng Dự thảo Đề án Chuyên đề 

số

Báo cáo Tổng hợp kết quả đợt khảo sát làng nghề tỉnh Hải 

Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo Tổng hợp kết quả đợt khảo sát làng nghề tỉnh Bắc 

Ninh

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

69

49 11_07_15_CDS_047

69

50 11_07_15_CDS_048

69

51 11_07_15_CDS_049

69

52 11_07_15_CDS_050

69

53 11_07_15_CDS_051

69

54 11_07_15_CDS_052

69

55 11_07_15_CDS_053

69

56 11_07_15_BDS_001

70

1 11_07_13_THG_001

70

2 11_07_13_THS_001

70

3 11_07_13_CDS_001

70

4 11_07_13_CDS_002

70

5 11_07_13_CDS_003

70

6 11_07_13_CDS_004

427/QĐ-

TCMT

Điều  tra, khảo sát, 

đánh giá hiện trạng 

môi trường làng 

nghề trên phạm vi 

toàn quốc, xây dựng 

Đề án tổng thể xử lý 

ô nhiễm môi trường 

làng nghề trình Thủ 

tướng Chính phủ

Báo cáo Tổng hợp kết quả đợt khảo sát làng nghề tỉnh Hưng 

Yên

Chuyên đề 

số

Báo cáo Tổng hợp kết quả đợt khảo sát  làng nghề tỉnh Nam 

Định

Chuyên đề 

số

Báo cáo Tổng hợp kết quả đợt khảo sát làng nghề tỉnh 

Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo Tổng hợp kết quả đợt khảo sát làng nghề tỉnh Lâm 

Đồng

Chuyên đề 

số

Báo cáo  Tổng hợp kết quả đợt khảo sát làng nghề tỉnh Bình 

Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo Tổng hợp kết quả đợt khảo sát làng nghề tỉnh An 

Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo Tổng hợp kết quả đợt khảo sát làng nghề tỉnh Hà 

Nội

Chuyên đề 

số

Lập bản đồ phân bố các làng nghề gây ô nhiễm trên phạm vi 

toàn quốc tỷ lệ 1/1.000.000

Bản đồ số

428/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

chương trình: “Điều 

tra, đánh giá mức độ 

ô nhiễm xuyên biên 

giới đối với hệ 

thống sông Hồng và 

sông Mê Kông” - 

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu phục vụ công 

tác kiểm soát ô 

nhiễm nước xuyên 

biên giới qua hệ 

thống sông Mê 

Kông – năm 2011

Báo cáo tổng kết Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết Tổng hợp 

số

Báo cáo kết quả thu thập thông tin, dữ liệu bổ sung  trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả thu thập thông tin, dữ liệu bổ sung  trên địa 

bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề 

số

Danh mục dữ liệu (Catalog) Chuyên đề 

số

Siêu dữ liệu (Metadata) Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

70

7 11_07_13_CDS_005

70

8 11_07_13_CDS_006

70

9 11_07_13_CDS_007

70

10 11_07_13_CDS_008

70

11 11_07_13_BDS_001

70

12 11_07_13_BDS_002

70

13 11_07_13_BDS_003

70

14 11_07_13_BDS_004

71

1 11_07_16_THG_001

71

2 11_07_16_THS_001

71

3 11_07_16_CDS_001

71

4 11_07_16_CDS_002

71

5 11_07_16_CDS_003

71

6 11_07_16_CDS_004

428/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

chương trình: “Điều 

tra, đánh giá mức độ 

ô nhiễm xuyên biên 

giới đối với hệ 

thống sông Hồng và 

sông Mê Kông” - 

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu phục vụ công 

tác kiểm soát ô 

nhiễm nước xuyên 

biên giới qua hệ 

thống sông Mê 

Kông – năm 2011
Bản thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu Chuyên đề 

số

Sổ tay hướng dẫn khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu Chuyên đề 

số

Báo cáo thuyết minh Thành lập các lớp thông tin bản đồ nền 

các tỉnh biên giới thuộc lưu vực hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề 

số

Báo cáo các bước xây dựng CSDL GIS cho các tỉnh biên 

giới thuộc lưu vực hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề 

số

Cơ sở dữ liệu Mê Kông Bản đồ số

Cơ sở dữ liệu Mê  Kông Bản đồ số

Dữ liệu các lớp thông tin bản đồ nền Bản đồ số

File mô hình CSDL Bản đồ số

430/QĐ-

TCMT

Xây dựng các mô 

hình mẫu về quản lý 

chất thải rắn và chất 

thải nguy hại làng 

nghề nhằm xây 

dựng, hoàn thiện và 

ban hành quy định 

và hướng dẫn kỹ 

thuật về phân loại 

thu gom, quản lý 

(bao gồm tái chế và 

xử lý)

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Chuyên đề: “Rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật 

và thực trạng áp dụng, thực hiện các quy định, hướng dẫn 

kỹ thuật liên quan tới công tác quản lý, thu gom, phân loại 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật 

và thực trạng áp dụng, thực hiện các quy định, hướng dẫn 

kỹ thuật liên quan tới công tác quản lý, thu gom, phân loại 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Rà soát, tổng hợp kết quả các dự án, đề tài đã 

thực hiện liên quan đến tình hình phát sinh, thu gom, phân 

loại chất thải rắn làng nghề tại Việt Nam”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Rà soát, tổng hợp kết quả các dự án, đề tài đã 

thực hiện liên quan đến tình hình phát sinh, thu gom, phân 

loại chất thải nguy hại làng nghề tại việt nam”

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

71

7 11_07_16_CDS_005

71

8 11_07_16_CDS_006

71

9 11_07_16_CDS_007

71

10 11_07_16_CDS_008

71

11 11_07_16_CDS_009

71

12 11_07_16_CDS_010

71

13 11_07_16_CDS_011

71

14 11_07_16_CDS_012

71

15 11_07_16_CDS_013

71

16 11_07_16_CDS_014

71

17 11_07_16_CDS_015

71

18 11_07_16_CDS_016

71

19 11_07_16_CDS_017

71

20 11_07_16_CDS_018

430/QĐ-

TCMT

Xây dựng các mô 

hình mẫu về quản lý 

chất thải rắn và chất 

thải nguy hại làng 

nghề nhằm xây 

dựng, hoàn thiện và 

ban hành quy định 

và hướng dẫn kỹ 

thuật về phân loại 

thu gom, quản lý 

(bao gồm tái chế và 

xử lý)

Chuyên đề: “Tổng hợp, phân tích, đánh giá kinh nghiệm 

quốc tế về quản lý chất thải rắn đối với cơ sở sản xuất vừa 

và nhỏ, nằm phân tán trong khu dân cư, có lẫn chất thải sinh 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Tổng hợp, phân tích, đánh giá kinh nghiệm 

quốc tế về quản lý chất thải nguy hại đối với cơ sở sản xuất 

vừa và nhỏ, nằm phân tán trong khu dân cư, có lẫn chất thải 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Điều tra, tổng hợp các mô hình quản lý/ xử lý 

chất thải rắn tại các làng nghề trên toàn quốc; đánh giá hiệu 

quả, phân tích vướng mắc, tồn tại và đề xuất giải pháp khắc 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Điều tra, tổng hợp các mô hình quản lý/ xử lý 

chất thải nguy hại tại các làng nghề trên toàn quốc; đánh giá 

hiệu quả, phân tích vướng mắc, tồn tại và đề xuất giải pháp 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất, tình 

hình phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại tại làng 

nghề tái chế kim loại bình yên”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại đối với làng nghề tái chế kim loại Bình 

Yên”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại làng nghề”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Xây dựng quy định, hướng dẫn về phân loại, 

thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải rắn và chất thải nguy hại 

quy mô hộ gia đình/cơ sở sản xuất”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết triển 

khai mô hình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại tại 

địa phương”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai các 

quy định, quy trình thu gom, phân loại chất thải rắn và chất 

thải nguy hại làng nghề”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề “Xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật thu gom, 

phân loại và quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại làng 

nghề”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sản xuât 

sạch hơn nhằm giảm thiểu lượng chất phát thải phát sinh có 

thể áp dụng tại làng nghề Bình Yên”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Báo cáo đánh giá kết quả triển khai mô hình 

quản lý, hướng dẫn kỹ thuật chất thải rắn và chất thải nguy 

hại tại làng nghề Bình Yên”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: "Báo cáo đánh giá kết quả thực địa khảo sát và 

đề xuất địa điểm thực hiện"

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

71

21 11_07_16_CDS_019

71

22 11_07_16_CDS_020

71

23 11_07_16_CDS_021

71

24 11_07_16_CDS_022

71

25 11_07_16_CDS_023

71

26 11_07_16_BKS_001

72

1 11_07_17_THG_001

72

2 11_07_17_THS_001

72

3 11_07_17_CDS_001

72

4 11_07_17_CDS_002

72

5 11_07_17_CDS_003

72

6 11_07_17_CDS_004

72

7 11_07_17_CDS_005

72

8 11_07_17_CDS_006

430/QĐ-

TCMT

Xây dựng các mô 

hình mẫu về quản lý 

chất thải rắn và chất 

thải nguy hại làng 

nghề nhằm xây 

dựng, hoàn thiện và 

ban hành quy định 

và hướng dẫn kỹ 

thuật về phân loại 

thu gom, quản lý 

(bao gồm tái chế và 

xử lý)

Chuyên đề: “Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình 

nâng cao nhận thức về phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm do hoạt 

động sản xuất tại các làng nghề trên các phương tiện thông 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Biên soạn nội dung tờ gấp về môi trường làng 

nghề”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Biên soạn nội dung sổ tay giới thiệu các giải 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề”

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: “Biên tập, thiết kế market sổ tay giới thiệu các 

giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng 

nghề”

Chuyên đề 

số

Báo cáo: “Báo cáo kết quả xây dựng chương trình nâng cao 

nhận thức về phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm do hoạt động sản 

xuất tại các làng nghề trên các phương tiện thông tin đại 

Chuyên đề 

số

Phóng sự về thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề tại 

Việt Nam (30-45 phút)

Tư liệu 

khác số

433/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Chương trình Điều 

tra, đánh giá mức độ 

ô nhiễm xuyên biên 

giới đối với hệ 

thống sông Hồng và 

sông Mê Kông – 

Thiết lập và vận 

hành mô hình tính 

toán lan truyền chất 

ô nhiễm xuyên biên 

giới qua hệ thống 

sông Hồng và sông 

Mê Kông

Báo cáo tổng kết Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết Tổng hợp 

số

CĐ: Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai thuộc phía 

thượng lưu sông xuyên biên giới - hệ thống sông Hồng

Chuyên đề 

số

CĐ: Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang thuộc phía 

thượng lưu sông xuyên biên giới - hệ thống sông Hồ

Chuyên đề 

số

CĐ: Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu thuộc phía 

thượng lưu sông xuyên biên giới - hệ thống sông Hồng

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu khí tượng, thủy văn các 

sông Hồng, sông Lô

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu khí tượng, thủy văn các 

sông Đà, sông Nậm Na

Chuyên đề 

số

Thu thập, đánh giá tổng quan hệ thống các công trình thuỷ 

lợi tại  các tỉnh biên giới thượng nguồn sông Hồng, Đà, 

Nậm Na, Lô

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

72

9 11_07_17_CDS_007

72

10 11_07_17_CDS_008

72

11 11_07_17_CDS_009

72

12 11_07_17_CDS_010

72

13 11_07_17_CDS_011

72

14 11_07_17_CDS_012

72

15 11_07_17_CDS_013

72

16 11_07_17_CDS_014

72

17 11_07_17_CDS_015

72

18 11_07_17_CDS_016

72

19 11_07_17_CDS_017

72

20 11_07_17_CDS_018

72

21 11_07_17_CDS_019

72

22 11_07_17_CDS_020

433/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Chương trình Điều 

tra, đánh giá mức độ 

ô nhiễm xuyên biên 

giới đối với hệ 

thống sông Hồng và 

sông Mê Kông – 

Thiết lập và vận 

hành mô hình tính 

toán lan truyền chất 

ô nhiễm xuyên biên 

giới qua hệ thống 

sông Hồng và sông 

Mê Kông

Đánh giá tổng quan nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, 

nông nghiệp, công nghiệp và hệ thống các công trình thuỷ 

lợi tại các tỉnh thượng nguồn lưu vực sông Hồng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá thực trạng ô nhiễm nguồn sông vùng biên 

giới thượng nguồn sông Đà và Nậm Na

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá thực trạng ô nhiễm nguồn sông vùng biên 

giới thượng nguồn sông Hồng và sông Lô

Chuyên đề 

số

Tổng quan các mô hình tính toán thủy lực Chuyên đề 

số

Tổng quan các mô hình tính toán chất lượng nước Chuyên đề 

số

Phân tích lựa chọn mô hình tính toán thủy lực chất lượng 

nước phù hợp với điều kiện bài toán

Chuyên đề 

số

Tính toán hiệu chỉnh bộ thông số mô hình Chuyên đề 

số

Tính toán kiểm định bộ thông số mô hình Chuyên đề 

số

Kết quả tính toán thủy lực chất lượng nước trên thượng lưu 

sông Hồng

Chuyên đề 

số

Kết quả tính toán thủy lực chất lượng nước trên thượng lưu 

sông Đà

Chuyên đề 

số

Kết quả tính toán thủy lực chất lượng nước trên thượng lưu 

sông Nậm Na

Chuyên đề 

số

Kết quả tính toán thủy lực chất lượng nước trên thượng lưu 

song Lô

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm khí tượng thủy văn và chất 

lượng nước vùng nghiên cứu (hệ thống sông Mê Kông)

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng quan tình hình sử dụng nước vùng nghiên cứu 

(hệ thống sông Mê Kông)

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

12/25/2012 276 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

72

23 11_07_17_CDS_021

72

24 11_07_17_CDS_022

72

25 11_07_17_CDS_023

72

26 11_07_17_CDS_024

72

27 11_07_17_CDS_025

72

28 11_07_17_CDS_026

72

29 11_07_17_CDS_027

72

30 11_07_17_CDS_028

72

31 11_07_17_CDS_029

72

32 11_07_17_CDS_030

72

33 11_07_17_CDS_031

72

34 11_07_17_CDS_032

72

35 11_07_17_CDS_033

72

36 11_07_17_CDS_034

433/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Chương trình Điều 

tra, đánh giá mức độ 

ô nhiễm xuyên biên 

giới đối với hệ 

thống sông Hồng và 

sông Mê Kông – 

Thiết lập và vận 

hành mô hình tính 

toán lan truyền chất 

ô nhiễm xuyên biên 

giới qua hệ thống 

sông Hồng và sông 

Mê Kông

Báo cáo tổng quan hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi 

vùng nghiên cứu (hệ thống sông Mê Kông)

Chuyên đề 

số

Tổng quan chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng nghiên 

cứu là đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề 

số

Tổng quan chiến lược phát triển của Campuchia Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý số liệu khí tượng thủy văn phần lãnh thổ 

Việt Nam thuộc hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý số liệu chất lượng nước phần lãnh thổ Việt 

Nam thuộc hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý số liệu khí tượng, thủy văn phần lãnh thổ 

Campuchia thuộc hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý số liệu chất lượng nước phần lãnh thổ 

Campuchia thuộc hệ thống sông Mê Kông

Chuyên đề 

số

Tổng quan các nghiên cứu, đánh giá trong nước về chất 

lượng nước xuyên biên giới

Chuyên đề 

số

Tổng quan các nghiên cứu, đánh giá của nước ngoài về chất 

lượng nước xuyên biên giới

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn phần mềm tính toán thủy lực 

và chất lượng nước

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, xác định phạm vi tính toán trong bài toán tổng 

thể của vùng hạ lưu sông Mê Kông

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, xác định điều kiện biên đầu vào từ Campuchia Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, xác định điều kiện biên dưới ở phần lãnh thổ 

Việt Nam

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, xác định vị trí và độ lớn nguồn thải nhằm xây 

dựng bài toán mô hình

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

72

37 11_07_17_CDS_035

72

38 11_07_17_CDS_036

72

39 11_07_17_CDS_037

72

40 11_07_17_CDS_038

72

41 11_07_17_CDS_039

72

42 11_07_17_CDS_040

72

43 11_07_17_CDS_041

73

1 11_07_09_THG_001

73

2 11_07_09_THS_001

73

3 11_07_09_CDS_001

73

4 11_07_09_CDS_002

73

5 11_07_09_CDS_003

73

6 11_07_09_CDS_004

73

7 11_07_09_CDS_005

433/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Chương trình Điều 

tra, đánh giá mức độ 

ô nhiễm xuyên biên 

giới đối với hệ 

thống sông Hồng và 

sông Mê Kông – 

Thiết lập và vận 

hành mô hình tính 

toán lan truyền chất 

ô nhiễm xuyên biên 

giới qua hệ thống 

sông Hồng và sông 

Mê Kông

Hiệu chỉnh mô hình thủy lực và chất lượng nước Chuyên đề 

số

Kiểm định mô hình thủy lực và chất lượng nước Chuyên đề 

số

Thiết lập các phương án tính toán chất lượng nước hạ lưu 

sông Mê Kông

Chuyên đề 

số

Xây dựng các phương án mô phỏng tính toán thủy lực sông 

Mê Kông bằng các mô hình toán

Chuyên đề 

số

Xây dựng các phương án mô phỏng tính toán chất lượng 

nước sông Mê Kông bằng các mô hình toán

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp các công cụ tính toán thực trạng và kịch 

bản ô nhiễm cho vùng nghiên cứu (lưu vực sông Mê Kông)

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp các công cụ tính toán thực trạng và kịch 

bản ô nhiễm cho vùng nghiên cứu (lưu vực sông Hồng)

Chuyên đề 

số

434/QĐ-

TCMT

Xây dựng và triển 

khai mô hình về xử 

lý khí thải, nước 

thải làng nghề nhằm 

xây dựng các quy 

định  hướng dẫn về 

xử lý khí thải và 

nước thải các loại 

hình làng nghê đặc 

thù của Việt Nam

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ (2009 – 2011) Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ (2009 – 2011) Tổng hợp 

số

Xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn kĩ thuật xử lý khí thải  

làng nghề nấu nhôm thủ công

Chuyên đề 

số

Xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn kĩ thuật xử lý nước thải  

làng nghề dệt nhuộm

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề thu thập, tổng hợp tài liệu về hệ thống 

Tiêu chuẩn/Quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành liên 

quan đến nước thải làng nghề

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề thu thập, tổng hợp tài liệu về hệ thống 

Tiêu chuẩn/Quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành liên 

quan đến khí thải làng nghề

Chuyên đề 

số

Phân tích đặc tính dòng chảy của các loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề hiện nay tại Việt Nam; 

đánh giá khả năng đáp ứng của công nghệ sản xuất, công 

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

73

8 11_07_09_CDS_006

73

9 11_07_09_CDS_007

73

10 11_07_09_CDS_008

73

11 11_07_09_CDS_009

73

12 11_07_09_CDS_010

73

13 11_07_09_CDS_011

73

14 11_07_09_CDS_012

73

15 11_07_09_CDS_013

73

16 11_07_09_CDS_014

73

17 11_07_09_CDS_015

73

18 11_07_09_CDS_016

73

19 11_07_09_CDS_017

73

20 11_07_09_CDS_018

73

21 11_07_09_CDS_019

434/QĐ-

TCMT

Xây dựng và triển 

khai mô hình về xử 

lý khí thải, nước 

thải làng nghề nhằm 

xây dựng các quy 

định  hướng dẫn về 

xử lý khí thải và 

nước thải các loại 

hình làng nghê đặc 

thù của Việt Nam

Phân tích, đánh giá những tồn tại, vướng mắc, bất cập về 

nguồn nhân lực, kinh phí, kĩ thuật trong việc áp dụng Quy 

chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường đối với thực trạng 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích nước thải, khí 

thải đối với các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm 

tiến hành lấy mẫu bổ sung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích nước thải, khí 

thải đối với các làng nghề thủ công mỹ nghệ tiến hành lấy  

mẫu bổ sung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích nước thải, khí 

thải đối với các làng nghề tái chế phế liệu (tái chế nhựa) 

tiến hành lấy  mẫu bổ sung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích nước thải, khí 

thải đối với các làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng tiến 

hành lấy  mẫu bổ sung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích nước thải, khí 

thải đối với các làng nghề dệt nhuộm tiến hành lấy  mẫu bổ 

sung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích nước thải, khí 

thải đối với các làng nghề tái chế giấy tiến hành lấy  mẫu bổ 

sung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích nước thải, khí 

thải đối với các làng nghề kim khí tiến hành lấy  mẫu bổ 

sung

Chuyên đề 

số

Xây dựng bộ thông số đặc thù phù hợp cho làng nghề chế 

biến lương thực, thực phẩm

Chuyên đề 

số

Xây dựng bộ thông số đặc thù phù hợp cho làng nghề thủ 

công mỹ nghệ

Chuyên đề 

số

Xây dựng bộ thông số đặc thù phù hợp cho làng nghề chế 

tái chế phế liệu (Tái chế nhựa)

Chuyên đề 

số

Xây dựng bộ thông số đặc thù phù hợp cho làng nghề sản 

xuất vật liệu xây dựng

Chuyên đề 

số

Xây dựng bộ thông số đặc thù phù hợp cho làng nghề dệt 

nhuộm

Chuyên đề 

số

Xây dựng bộ thông số đặc thù phù hợp cho làng nghề tái 

chế giấy

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

73

22 11_07_09_CDS_020

73

23 11_07_09_CDS_021

73

24 11_07_09_CDS_022

73

25 11_07_09_CDS_023

73

26 11_07_09_CDS_024

73

27 11_07_09_CDS_025

73

28 11_07_09_CDS_026

73

29 11_07_09_CDS_027

73

30 11_07_09_CDS_028

73

31 11_07_09_CDS_029

73

32 11_07_09_CDS_030

73

33 11_07_09_CDS_031

73

34 11_07_09_CDS_032

74

1 11_07_08_THG_001

434/QĐ-

TCMT

Xây dựng và triển 

khai mô hình về xử 

lý khí thải, nước 

thải làng nghề nhằm 

xây dựng các quy 

định  hướng dẫn về 

xử lý khí thải và 

nước thải các loại 

hình làng nghê đặc 

thù của Việt Nam

Xây dựng bộ thông số đặc thù phù hợp cho làng nghề kim 

khí

Chuyên đề 

số

Xây dựng hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận 

nước thải Kq, hệ số lưu lượng nguồn thải Kf phù hợp với 

làng nghề chế biến lương thực thực phẩm

Chuyên đề 

số

Xây dựng hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận 

nước thải Kq, hệ số lưu lượng nguồn thải Kf phù hợp với 

làng nghề thủ công mỹ nghệ

Chuyên đề 

số

Xây dựng hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận 

nước thải Kq, hệ số lưu lượng nguồn thải Kf phù hợp với 

làng nghề chế tái chế phế liệu (Tái chế nhựa)

Chuyên đề 

số

Xây dựng hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận 

nước thải Kq, hệ số lưu lượng nguồn thải Kf phù hợp với 

làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng và gốm sứ

Chuyên đề 

số

Xây dựng hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận 

nước thải Kq, hệ số lưu lượng nguồn thải Kf phù hợp với 

làng nghề dệt nhuộm

Chuyên đề 

số

Xây dựng hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận 

nước thải Kq, hệ số lưu lượng nguồn thải Kf phù hợp với 

làng nghề tái chế giấy

Chuyên đề 

số

Xây dựng hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận 

nước thải Kq, hệ số lưu lượng nguồn thải Kf phù hợp với 

làng nghề tái chế kim loại

Chuyên đề 

số

Xây dựng lộ trình áp dụng Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 

môi trường đối với từng loại hình làng nghề

Chuyên đề 

số

Thiết kế công nghệ mô hình xử lý nước thải dệt nhuộm Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả áp dụng thử  nghiệm mô hình xử lý nước 

thải dệt nhuộm làng nghề xóm 15, xã Hòa Hậu, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả áp dụng thủ nghiệm mô hình xử lý khí thải 

lò đúc nhôm làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

số

Thiết kế công nghệ mô hình xử lý khí thải cho lò đúc nhôm 

thủ công

Chuyên đề 

số

435/QĐ-

TCMT

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường do việc 

sử dụng bao bì khó 

phân hủy

Báo cáo tổng hợp Dự án Tổng hợp 

giấy

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

74

2 11_07_08_CDG_001

74

3 11_07_08_BKG_001

74

4 11_07_08_BKG_002

74

5 11_07_08_THS_001

74

6 11_07_08_CDS_001

74

7 11_07_08_BKS_001

74

8 11_07_08_BKS_002

74

9 11_07_08_CDS_002

74

10 11_07_08_CDS_003

74

11 11_07_08_CDS_004

74

12 11_07_08_CDS_005

74

13 11_07_08_CDS_006

74

14 11_07_08_CDS_007

74

15 11_07_08_CDS_008

435/QĐ-

TCMT

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường do việc 

sử dụng bao bì khó 

phân hủy

Đề án tổng thể tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do 

sử dụng bao bì nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 

2020 (Dự thảo)

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu truyền thông bảo vệ môi trường Tư liệu 

khác giấy

Tờ rơi tuyên truyền Tư liệu 

khác giấy

Báo cáo tổng hợp Dự án Tổng hợp 

số

Đề án tổng thể tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do 

sử dụng bao bì nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 

2020 (Dự thảo)

Chuyên đề 

số

Tài liệu truyền thông bảo vệ môi trường Tư liệu 

khác số

Tờ rơi tuyên truyền Tư liệu 

khác số

Tổng quan thực trạng pháp luật, cơ chế, chính sách liên 

quan đến chất thải rắn thông thường, trong đó có loại “bao 

bì nilon khó phân huỷ trong tự nhiên”(Các văn bản quy 

Chuyên đề 

số

Phân tích, xác định những bất cập của hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt và kiểm soát ô nhiễm môi trường dosử dụng 

Chuyên đề 

số

Phân tích các mục tiêu cần đạt được trong việc quản lý chất 

thải rắn trong đó có các loại túi nilon được nêu trong các 

chiến lược quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Chuyên đề 

số

Phân tích các yêu cầu về quản lý chất thải rắn nói chung 

trong đó có các loại bao bì khó phân hủy (túi ni lông) được 

nêu trong Luật Bảo vệ Môi trường 2005, Luật Thuế Bảo vệ 

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ cho việc sản xuất, sử dụng các loại túi thân thiện với 

môi trường

Chuyên đề 

số

Đánh giá các nội dung phòng ngừa ô nhiễm do rác thải từ 

bao bì nilon khó phân hủy đã được lồng ghép

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về năng lực thực thi pháp luật, hiệu quả, 

hiệu lực của hệ thống chính sách hiện hành về quản lý và 

kiểm soát ô nhiễm từ rác thải bao bì nilon

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

74

16 11_07_08_CDS_009

74

17 11_07_08_CDS_010

74

18 11_07_08_CDS_011

74

19 11_07_08_CDS_012

74

20 11_07_08_CDS_013

74

21 11_07_08_CDS_014

74

22 11_07_08_CDS_015

74

23 11_07_08_CDS_016

74

24 11_07_08_CDS_017

74

25 11_07_08_CDS_018

74

26 11_07_08_CDS_019

74

27 11_07_08_CDS_020

74

28 11_07_08_CDS_021

74

29 11_07_08_CDS_022

435/QĐ-

TCMT

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường do việc 

sử dụng bao bì khó 

phân hủy

Tổng hợp về sự tuân thủ pháp luật Việt Nam liên quan đến 

kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng bao bì nilon khó 

phân hủy trong sinh hoạt

Chuyên đề 

số

Đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm 

thúc đẩy hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm do túi nilon 

tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Đánh giá vai trò của nhà sản xuất trong việc cải thiện nhận 

thức, hành vi, thái độ đối với sử dụng túi nilon thân thiện 

môi trường

Chuyên đề 

số

Đánh giá vai trò của thương nhân trong việc cải thiện nhận 

thức, hành vi, thái độ đối với sử dụng túi nilon thân thiện 

môi trường

Chuyên đề 

số

Đánh giá vai trò của người tiêu dùng trong việc cải thiện 

nhận thức, hành vi, thái độ đối với sử dụng túi nilon thân 

thiện môi trường

Chuyên đề 

số

Đánh giá vai trò của cơ quan quản lý trong việc cải thiện 

nhận thức, hành vi, thái độ đối với sử dụng túi nilon thân 

thiện môi trường

Chuyên đề 

số

Đánh giá vai trò của các tổ chức quốc tế (JICA, UNEP…) 

trong việc hỗ trợ Việt Nam trong công tác bảo vệ môi 

trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm do túi nilon nói riêng

Chuyên đề 

số

Phân tích điều kiện thiết bị và năng lực tài chính của nhà 

sản xuất trong việc sản xuất bao bì nilon thân thiện môi 

trường

Chuyên đề 

số

Phân tích điều kiện thiết bị và năng lực tài chính của cơ 

quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát ô nhiềm từ 

rác thải bao bì nilon

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về vai trò của các đối tượng tham gia 

vào sản xuất, phân phối và sử dụng túi nilon khó phân hủy 

trong việc kiểm soát ô nhiễm từ loại bao bì này

Chuyên đề 

số

Phân tích, xác định đối tượng tiên phong trong thay đổi 

nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng bao bì nilon thân 

thiện với môi trường

Chuyên đề 

số

Đề xuất giải pháp huy động sự tham gia của các đối tượng 

có liên quan nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý rác 

thải là các loại túi nilon tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm về các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon của 

Trung Quốc

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm về các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon của Đài 

Loan

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

74

30 11_07_08_CDS_023

74

31 11_07_08_CDS_024

74

32 11_07_08_CDS_025

74

33 11_07_08_CDS_026

74

34 11_07_08_CDS_027

74

35 11_07_08_CDS_028

74

36 11_07_08_CDS_029

74

37 11_07_08_CDS_030

74

38 11_07_08_CDS_031

74

39 11_07_08_CDS_032

74

40 11_07_08_CDS_033

74

41 11_07_08_CDS_034

74

42 11_07_08_CDS_035

74

43 11_07_08_CDS_036

435/QĐ-

TCMT

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường do việc 

sử dụng bao bì khó 

phân hủy

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm về các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon của thành 

phố San Francisco (Hoa Kỳ)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm về các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon của Thụy 

Sỹ

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm về các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon của Đan 

Mạch

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm về các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon của 

Vương quốc Anh

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm về các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon của Nam 

Phi

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam về các giải pháp chính sách 

trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm về các giải 

pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon tại một số 

nước trong khu vực Đông Nam Á

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam về các giải pháp công nghệ 

trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam về các công cụ kinh tế áp dụng 

trong quản lý và kiểm soát ô nhiễm từ bao bì nilon

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích điều kiện và khả năng áp dụng các 

biện pháp kiểm soát ô nhiễm do bao bì nilon khó phân hủy 

và sử dụng bao bì nilon thân thiện với môi trường tại Việt 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam về các giải pháp tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của các bên liên quan (nhà quản lý, 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích các nghiên cứu điển hình về túi nilon 

thân thiện với môi trường trên thế giới và rút ra bài học kinh 

nghiệm về sản xuất, sử dụng bao bì thân thiện với môi 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đề xuất một số giải pháp kiểm soát ô nhiễm do túi 

nilon đã được sử dụng tại một số quốc gia để áp dụng cho 

phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Sự cần thiết và tầm quan trọng của việc áp dụng các biện 

pháp về mặt chính sách nhằm kiểm soát    ô nhiễm do túi 

nilon; Đề xuất các giải pháp hành chính (cấm, phạt..) phù 

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

74

44 11_07_08_CDS_037

74

45 11_07_08_CDS_038

74

46 11_07_08_CDS_039

74

47 11_07_08_CDS_040

74

48 11_07_08_CDS_041

74

49 11_07_08_CDS_042

74

50 11_07_08_CDS_043

74

51 11_07_08_CDS_044

74

52 11_07_08_CDS_045

74

53 11_07_08_CDS_046

74

54 11_07_08_CDS_047

74

55 11_07_08_CDS_048

74

56 11_07_08_CDS_049

74

57 11_07_08_CDS_050

435/QĐ-

TCMT

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường do việc 

sử dụng bao bì khó 

phân hủy

Sự cần thiết và những lợi ích của việc áp dụng các công cụ 

kinh tế nhằm kiểm soát ô nhiễm do túi nilon khó phân hủy

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các công cụ kinh tế áp dụng trong quản 

lý và kiểm soát ô nhiễm bao bì nilon

Chuyên đề 

số

Phân tích hiện trạng mạng lưới truyền thông tại   Việt Nam 

và hiệu quả dự kiến đạt được khi áp dụng các công cụ 

truyền thông phục vụ cho công tác kiểm soát ô nhiễm môi 

Chuyên đề 

số

Đề xuất xây dựng chiến lược truyền thông phòng ngừa  ô 

nhiễm từ túi nilon sau thải bỏ

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu các biện pháp tăng cường chia sẻ kinh nghiệm 

về thực hiện các chiến lược phòng ngừa và cung cấp thông 

tin cho các bên tham gia về những lợi ích của việc sử dụng 

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng trong 

việc sử dụng bao bì nilon thân thiện môi trường (phát triển, 

thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức, giáo dục và 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất khả năng áp dụng các công nghệ  tiên 

tiến trong sản xuất bao bì thân thiện với môi trường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất khả năng áp dụng các công nghệ tiên 

tiến trong xử lý chất thải bao bì nilon

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, lựa chọn để áp dụng công nghệ trong sản xuất   

bao bì thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện Việt 

Nam

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, lựa chọn áp dụng công nghệ trong xử lý chất 

thải bao bì nilon khó phân hủy phù hợp với điều kiện Việt 

Nam

Chuyên đề 

số

Xác định hiện trạng (điểm mạnh, điểm yếu) của đối tượng 

lựa chọn áp dụng thử nghiệm

Chuyên đề 

số

Phân tích, lựa chọn nhóm đối tượng ưu tiên cần tập trung áp 

dụng cho từng giải pháp

Chuyên đề 

số

Phân tích các điều kiện để áp dụng thử nghiệm có hiệu quả 

các nhóm giải pháp đối với các đối tượng lựa chọn

Chuyên đề 

số

Phân tích, xác định phương án lựa chọn áp dụng thử nghiệm Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

74

58 11_07_08_CDS_051

74

59 11_07_08_CDS_052

74

60 11_07_08_CDS_053

74

61 11_07_08_CDS_054

74

62 11_07_08_CDS_055

74

63 11_07_08_CDS_056

74

64 11_07_08_CDS_057

74

65 11_07_08_CDS_058

74

66 11_07_08_CDS_059

74

67 11_07_08_CDS_060

74

68 11_07_08_CDS_061

74

69 11_07_08_CDS_062

74

70 11_07_08_CDS_063

74

71 11_07_08_CDS_064

435/QĐ-

TCMT

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường do việc 

sử dụng bao bì khó 

phân hủy

Đánh giá hiệu quả việc thực hiện áp dụng thử nghiệm nhóm 

giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về kiểm soát ô 

nhiễm do túi nilon

Chuyên đề 

số

Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm môi trường 

do chất thải từ bao bì nilon khó phân hủy phù hợp với các 

đối tượng trong cộng đồng (người sản xuất, người tiêu dùng, 

Chuyên đề 

số

Đề xuất các mô hình nhằm nhân rộng việc áp dụng nhóm 

giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kiểm soát ô 

nhiễm túi nilon dựa trên kinh nghiệm từ việc áp dụng thử 

Chuyên đề 

số

Bối cảnh và thực trạng sử dụng bao bì nilon khó phân hủy 

tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Dự báo nguy cơ và những thách thức của vấn đề ô nhiễm 

môi trường do xu hướng sử dụng và thải bỏ    túi nilon trong 

tương lai

Chuyên đề 

số

Phân tích sự cần thiết và các căn cứ pháp lý làm cơ sở để 

thiết lập Đề án

Chuyên đề 

số

Phân tích, đưa ra các nhiệm vụ cơ bản cần phải thực hiện 

trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường     do túi nilon

Chuyên đề 

số

Xác định các quan điểm của Đề án Chuyên đề 

số

Xác định các mục tiêu của Đề án Chuyên đề 

số

Xác định các nguyên tắc của Đề án Chuyên đề 

số

Đề xuất các nhóm giải pháp thực hiện đề án (giải pháp công 

nghệ - kỹ thuật, chính sách pháp luật, kinh tế, truyền 

thông…)

Chuyên đề 

số

Đề xuất lộ trình thực hiện và tổ chức thực hiện Đề án Chuyên đề 

số

Phân tích và xác định các dự án thành phần trong Đề án và 

phân công trách nhiệm thực hiện: Dự án thành phần “Rà 

soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản 

Chuyên đề 

số

Phân tích và xác định các dự án thành phần trong Đề án và 

phân công trách nhiệm thực hiện: Dự án thành phần “Kế 

hoạch hành động quốc gia kiểm soát chất thải bao bì (túi) 

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

74

72 11_07_08_CDS_065

74

73 11_07_08_CDS_066

74

74 11_07_08_CDS_067

74

75 11_07_08_CDS_068

74

76 11_07_08_CDS_069

74

77 11_07_08_CDS_070

75

1 11_07_03_THG_001

75

2 11_07_03_THS_001

75

3 11_07_03_CDG_001

75

4 11_07_03_CDS_001

75

5 11_07_03_CDS_002

75

6 11_07_03_CDS_003

75

7 11_07_03_CDS_004

75

8 11_07_03_CDS_005

435/QĐ-

TCMT

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường do việc 

sử dụng bao bì khó 

phân hủy

Phân tích và xác định các dự án thành phần trong Đề án và 

phân công trách nhiệm thực hiện: Dự án thành phần “Xây 

dựng, ban hành và hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật 

Chuyên đề 

số

Phân tích và xác định các dự án thành phần trong Đề án và 

phân công trách nhiệm thực hiện: Dự án thành phần “Cơ 

chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, lưu thông và 

Chuyên đề 

số

Phân tích và xác định các dự án thành phần trong Đề án và 

phân công trách nhiệm thực hiện: Dự án thành phần “Tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội 

Chuyên đề 

số

Phân tích và xác định các dự án thành phần trong Đề án và 

phân công trách nhiệm thực hiện: Khung logic các dự án 

thành phần

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch nhằm huy động nguồn vốn hỗ 

trợ cho việc thực hiện Đề án

Chuyên đề 

số

Báo cáo nội dung phim quảng bá về túi nilon  thân thiện với 

môi trường

Chuyên đề 

số

531/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu để trình 

ban hành tiêu chuẩn 

quốc gia về bùn thải 

của hệ thống xử lý 

nước thải

Báo cáo thực hiện đề tại nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Tổng hợp 

giấy

Báo cáo thực hiện đề tại nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Tổng hợp 

số

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải của hệ thống xử lý nước thải

Chuyên đề 

giấy

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải của hệ thống xử lý nước thải

Chuyên đề 

số

Kinh nghiệm của Mỹ về quản lý bùn thải của hệ thống xử lý 

nước thải

Chuyên đề 

số

Kinh nghiệm của các nước châu Á và khu vực về quản lý 

bùn thải của hệ thống xử lý nước thải

Chuyên đề 

số

Kinh nghiệm của các nước châu Âu về quản lý bùn thải của 

hệ thống xử lý nước thải

Chuyên đề 

số

Phân tích, tổng hợp các tiêu chuẩn về bùn thải của quốc tế 

và đề xuất bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

75

9 11_07_03_CDS_006

75

10 11_07_03_CDS_007

75

11 11_07_03_CDS_008

75

12 11_07_03_CDS_009

75

13 11_07_03_CDS_010

75

14 11_07_03_CDS_011

75

15 11_07_03_CDS_012

75

16 11_07_03_CDS_013

75

17 11_07_03_CDS_014

75

18 11_07_03_CDS_015

75

19 11_07_03_CDS_016

76

1 11_07_06_THG_001

76

2 11_07_06_BKG_001

76

3 11_07_06_THS_001

531/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu để trình 

ban hành tiêu chuẩn 

quốc gia về bùn thải 

của hệ thống xử lý 

nước thải

Đánh giá tổng quan các văn bản quy phạm phạm pháp luật 

hiện hành của Việt Nam liên quan đến quản lý hệ thống xử 

lý nước thải và bùn thải

Chuyên đề 

số

Đánh giá tổng quan về phát triển mạng lưới trạm xử lý nước 

thải liên quan đến định hướng phát triển bền vững đất nước

Chuyên đề 

số

Công nghệ xử lý nước thải áp dụng ở Việt Nam Chuyên đề 

số

Chất lượng bùn thải của một số hệ thống xử lý nước thải 

của Việt Nam

Chuyên đề 

số

Hệ thống hóa các quy định, các kết quả nghiên cứu và đề 

xuất các thông số xác định bùn thải sinh học

Chuyên đề 

số

Đề xuất các phương pháp và các quy định về sử dụng và xử 

lý bùn thải sinh học

Chuyên đề 

số

Đề xuất các phương pháp và các quy định về sử dụng và xử 

lý bùn thải công nghiệp thông thường

Chuyên đề 

số

Hệ thống hóa các quy định, các kết quả nghiên cứu và đề 

xuất các thông số xác định bùn thải thông thường

Chuyên đề 

số

Hệ thống hóa các quy định, các kết quả nghiên cứu và đề 

xuất các thông số xác định bùn thải nguy hại

Chuyên đề 

số

Đề xuất các phương pháp và các quy định về sử dụng và xử 

lý bùn thải nguy hại

Chuyên đề 

số

Lựa chọn các thông số xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bùn thải của hệ thống xử lý nước thải

Chuyên đề 

số

697/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Đề án "Hoàn thiện 

cơ chế, chính sách, 

pháp luật về quản lý 

các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân 

hủy POP" năm 2011

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Dự thảo Thông tư Tư liệu 

khác giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

76

4 11_07_06_BKS_001

76

5 11_07_06_CDS_001

76

6 11_07_06_CDS_002

76

7 11_07_06_CDS_003

76

8 11_07_06_CDS_004

76

9 11_07_06_CDS_005

76

10 11_07_06_CDS_006

76

11 11_07_06_CDS_007

76

12 11_07_06_CDS_008

76

13 11_07_06_CDS_009

76

14 11_07_06_CDS_010

76

15 11_07_06_CDS_011

76

16 11_07_06_CDS_012

76

17 11_07_06_CDS_013

697/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Đề án "Hoàn thiện 

cơ chế, chính sách, 

pháp luật về quản lý 

các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân 

hủy POP" năm 2011 Dự thảo Thông tư Tư liệu 

khác số

Xây dựng báo cáo khảo sát về hiện trạng sử dụng và quản lý 

hóa chất độc hại tại khu vực miền Bắc

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo khảo sát về hiện trạng sử dụng và quản lý 

hóa chất độc hại tại khu vực miền Trung

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo khảo sát về hiện trạng sử dụng và quản lý 

hóa chất độc hại tại khu vực miền Nam

Chuyên đề 

số

Một số nước tiên tiến trên thế giới Chuyên đề 

số

Một số nước tại khu vưc châu Á Chuyên đề 

số

Một số một số nước trong khu vực Chuyên đề 

số

Tình hình sử dụng hóa chất độc hại tại Việt Nam: hóa chất 

vô cơ và hữu cơ

Chuyên đề 

số

Hiện trạng thể chế, cơ chế chính sách quản lý hóa chất độc 

hại

Chuyên đề 

số

Nguy cơ tiềm ẩn và ô nhiễm môi trường từ phát thải hóa 

chất độc hại tại Việt Nam: vô cơ

Chuyên đề 

số

Nguy cơ tiềm ẩn và ô nhiễm môi trường từ phát thải hóa 

chất độc hại tại Việt Nam: hữu cơ

Chuyên đề 

số

Đánh giá về hiện trạng xuất nhập khẩu hóa chất độc hại Chuyên đề 

số

Đánh giá về hiện trạng sản xuất và phân phối hóa chất độc 

hại

Chuyên đề 

số

Đánh giá về hiện trạng vận chuyển hóa chất độc hại Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

76

18 11_07_06_CDS_014

76

19 11_07_06_CDS_015

76

20 11_07_06_CDS_016

76

21 11_07_06_CDS_017

76

22 11_07_06_CDS_018

76

23 11_07_06_CDS_019

76

24 11_07_06_CDS_020

76

25 11_07_06_CDS_021

76

26 11_07_06_CDS_022

76

27 11_07_06_CDS_023

76

28 11_07_06_CDS_024

76

29 11_07_06_CDS_025

76

30 11_07_06_CDS_026

76

31 11_07_06_CDS_027

697/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Đề án "Hoàn thiện 

cơ chế, chính sách, 

pháp luật về quản lý 

các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân 

hủy POP" năm 2011

Đánh giá về hiện trạng bảo quản, lưu kho hóa chất độc hại Chuyên đề 

số

Đánh giá về hiện trạng nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất độc 

hại

Chuyên đề 

số

Đánh giá về hiện trạng xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất 

thải hóa chất độc hạ

Chuyên đề 

số

Đánh giá về hiện trạng ô nhiễm môi trường từ một số  ngành 

nghề

Chuyên đề 

số

Đánh giá về nguy cơ tiềm ẩn rủi ro từ sử dụng hóa chất độc 

hại

Chuyên đề 

số

Đánh giá về các biện pháp phòng ngừa và cải tạo ô nhiễm 

môi trường từ phát thải hóa chất độc hại

Chuyên đề 

số

Đánh giá về thể chế, cơ chế và hệ thống chính sách về bảo 

vệ môi trường trong quản lý hóa chất độc hại

Chuyên đề 

số

Đánh giá về cơ chế chính sách về an toàn trong sử dụng hóa 

chất độc hại

Chuyên đề 

số

Đánh giá về cơ chế chính sách bảo vệ môi trường trong xuất 

nhập khẩu hóa chất

Chuyên đề 

số

Đánh giá về cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường trong 

sử dụng hóa chất

Chuyên đề 

số

Đánh giá về cơ chế chính sách quản lý thải bỏ an toàn hóa 

chất độc hại

Chuyên đề 

số

Đánh giá về cơ chế chính sách quản lý tiêu hủy an toàn hóa 

chất độc hại

Chuyên đề 

số

Mục tiêu, đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng Chuyên đề 

số

Cấu trúc chi tiết cho Dự thảo Thông tư Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

76

32 11_07_06_CDS_028

76

33 11_07_06_CDS_029

76

34 11_07_06_CDS_030

76

35 11_07_06_CDS_031

76

36 11_07_06_CDS_032

76

37 11_07_06_CDS_033

76

38 11_07_06_CDS_034

76

39 11_07_06_CDS_035

76

40 11_07_06_CDS_036

76

41 11_07_06_CDS_037

76

42 11_07_06_CDS_038

76

43 11_07_06_CDS_039

76

44 11_07_06_CDS_040

76

45 11_07_06_CDS_041

697/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Đề án "Hoàn thiện 

cơ chế, chính sách, 

pháp luật về quản lý 

các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân 

hủy POP" năm 2011

Quy định về bảo vệ môi trường trong xuất nhập khẩu hóa 

chất độc hại

Chuyên đề 

số

Quy định về trang thiết bị trong vận chuyển hóa chất vô cơ, 

hữu cơ

Chuyên đề 

số

Yêu cầu về trang thiết bị trong vận chuyển chất độc hại: hóa 

chất dạng đăc thù

Chuyên đề 

số

Quy định về nhãn hàng, biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu 

nguy hiểm

Chuyên đề 

số

Quy định về nhân lực vận chuyển hoá chất độc hại Chuyên đề 

số

Quy định về xếp dỡ hàng trên phương tiện vận chuyển và 

lưu kho bãi trong hoạt động hóa chất

Chuyên đề 

số

Quy định về phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm trong 

hoạt động hóa chất

Chuyên đề 

số

Yêu cầu về thiết kế kho, nhà xưởng có chứa hoá chất độc hại Chuyên đề 

số

Yêu cầu về thiết bị lưu giữ hóa chất độc hại Chuyên đề 

số

Yêu cầu về khoảng cách an toàn trong hoạt động hóa chất Chuyên đề 

số

Yêu cầu về nâng cao nhận thức và biện pháp phòng tránh 

nguy cơ rủi ro trong hoạt động hóa chất

Chuyên đề 

số

Quy định về trang thiết bị và lực lượng ứng phó sự cố hoá 

chất độc hại

Chuyên đề 

số

Quy định về kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá 

chất chất độc hại

Chuyên đề 

số

Quy định về biện pháp xử lý khi sự cố khẩn cấp Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

76

46 11_07_06_CDS_042

76

47 11_07_06_CDS_043

76

48 11_07_06_CDS_044

76

49 11_07_06_CDS_045

76

50 11_07_06_CDS_046

76

51 11_07_06_CDS_047

76

52 11_07_06_CDS_048

76

53 11_07_06_CDS_049

76

54 11_07_06_CDS_050

76

55 11_07_06_CDS_051

76

56 11_07_06_CDS_052

76

57 11_07_06_CDS_053

76

58 11_07_06_CDS_054

77

1 11_07_14_THG_001

697/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Đề án "Hoàn thiện 

cơ chế, chính sách, 

pháp luật về quản lý 

các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân 

hủy POP" năm 2011

Quy định về tập huấn về phòng ngừa ứng phó sự cố Chuyên đề 

số

Quy định về giám sát quan trắc trong  phòng ngừa ứng phó 

sự cố

Chuyên đề 

số

Quy định về thu gom, phân loại chất thải là hóa chất độc hại Chuyên đề 

số

Quy định về Phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong vận 

chuyển

Chuyên đề 

số

Quy định  vận chuyển chất thải về Quy trình và kế hoạch 

vận chuyển

Chuyên đề 

số

Quy đinh về tiêu hủy hóa chất độc hại trong việc phân loại 

và tiền xử lý chất thải

Chuyên đề 

số

Quy đinh về tiêu hủy hóa chất độc hại trong các phương 

pháp xử lý chất thải

Chuyên đề 

số

Quy đinh về quan trắc giám sát chất lượng môi trường trong 

quá trình xử lýhóa chất độc hại

Chuyên đề 

số

Quy định về bảo vệ môi trường trong thải bỏ và tiêu hủy 

hóa chất độc hại

Chuyên đề 

số

Quy định về khai báo hóa chất độc hại Chuyên đề 

số

Quy định về sử dụng hóa chất độc hại trong Phòng thí 

nghiệm

Chuyên đề 

số

Quy định về báo cáo về hóa chất độc hại Chuyên đề 

số

Quy định về thanh tra, kiểm tra, Xử lý vi pham trong hoạt 

động hóa chất độc hại

Chuyên đề 

số

889/QĐ-

TCMT

Điều tra khảo sát 

đánh giá khả năng 

chịu tải môi trường 

của hạ lưu sôn Mê 

Kông và xây dựng 

cơ sở dữ liệu môi 

trường phục vụ công 

tác kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 

nước vùng nghiên 

cứu – năm 2011

Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp 

giấy

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

77

2 11_07_14_THS_001

77

3 11_07_14_CDS_001

77

4 11_07_14_CDS_002

77

5 11_07_14_CDS_003

77

6 11_07_14_CDS_004

77

7 11_07_14_CDS_005

77

8 11_07_14_CDS_006

77

9 11_07_14_CDS_007

77

10 11_07_14_CDS_008

77

11 11_07_14_CDS_009

77

12 11_07_14_CDS_010

77

13 11_07_14_CDS_011

77

14 11_07_14_CDS_012

77

15 11_07_14_CDS_013

889/QĐ-

TCMT

Điều tra khảo sát 

đánh giá khả năng 

chịu tải môi trường 

của hạ lưu sôn Mê 

Kông và xây dựng 

cơ sở dữ liệu môi 

trường phục vụ công 

tác kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 

nước vùng nghiên 

cứu – năm 2011

Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp 

số

Tổng hợp, phân tích, số liệu đo đạc về thủy lực, mặt cắt 

ngang tại các nút, đoạn sông để chạy mô hình thủy lực. Báo 

cáo kết quả chạy mô hình và hiệu chỉnh mô hình

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, số liệu đo đạc về thủy lực, mặt cắt 

ngang tại các nút, đoạn sông để chạy mô hình lan truyền. 

Báo cáo kết quả chạy mô hình và hiệu chỉnh mô hình

Chuyên đề 

số

Phân tích, xác lập cơ sở lý thuyết tính toán tải lượng thải tối 

đa theo ngày của các chất ô nhiễm

Chuyên đề 

số

Tính toán đánh giá khả năng tiếp nhận các chất thải chính 

(TSS,COD, BOD5 Tot.N, Tot.P) theo kịch bản hiện trạng

Chuyên đề 

số

Tính toán đánh giá khả năng tiếp nhận các chất thải chính 

(TSS,COD, BOD5 Tot.N, Tot.P) theo kịch bản theo chiều 

hướng xấu

Chuyên đề 

số

Tính toán đánh giá khả năng tiếp nhận các chất thải chính 

(TSS,COD, BOD5 Tot.N, Tot.P) theo kịch bản hài hòa giữa 

phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Tính toán đánh giá khả năng tiếp nhận các chất thải chính 

(TSS,COD, BOD5 Tot.N, Tot.P) theo kịch bản lý tưởng cho 

công tác bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Phân vùng xả thải theo từng chất ô nhiễm (TSS,COD, 

BOD5 Tot.N, Tot.P) theo các kịch bản đã xây dựng

Chuyên đề 

số

Lựa chọn các nội dung, chỉ tiêu, số lượng điểm quan trắc và 

giám sát

Chuyên đề 

số

Xác định số lượng và lựa chọn vị trí dự kiến xây dựng trạm 

quan trắc tự động

Chuyên đề 

số

Giải pháp quy hoạch và quản lý tổng hợp hệ thống giám sát 

và quan trắc thường xuyên chất lượng môi trường nước trên 

lưu vực

Chuyên đề 

số

Lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường vào quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề 

số

Giải pháp quy hoạch bảo vệ các hệ sinh thái, hệ đệm ven 

sông

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

77

16 11_07_14_CDS_014

77

17 11_07_14_CDS_015

77

18 11_07_14_CDS_016

77

19 11_07_14_CDS_017

77

20 11_07_14_CDS_018

77

21 11_07_14_CDS_019

77

22 11_07_14_CDS_020

77

23 11_07_14_CDS_021

77

24 11_07_14_CDS_022

77

25 11_07_14_CDS_023

77

26 11_07_14_CDS_024

77

27 11_07_14_CDS_025

77

28 11_07_14_CDS_026

77

29 11_07_14_CDS_027

889/QĐ-

TCMT

Điều tra khảo sát 

đánh giá khả năng 

chịu tải môi trường 

của hạ lưu sôn Mê 

Kông và xây dựng 

cơ sở dữ liệu môi 

trường phục vụ công 

tác kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 

nước vùng nghiên 

cứu – năm 2011

Giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường vùng đất ngập nước Chuyên đề 

số

Giải pháp phân vùng khai thác và xả thải theo mục đích sử 

dụng nước sông

Chuyên đề 

số

Đề xuất chương trình quản lý tổng hợp về nânng cao nhận 

thức cộng đồng, hợp tác trong quản lý lưu vực sông

Chuyên đề 

số

Đề xuất các dự án về cơ chế, chính sách trong quản lý môi 

trường lưu vực sông

Chuyên đề 

số

Đề xuất các dự án ưu tiên về kiểm soát ô nhiễm chất lượng 

nước sông đối với cả nguồn điểm và nguồn phân tán

Chuyên đề 

số

Đề xuất dự án thí điểm về vai trò của cộng đồng đối với 

việc bảo vệ môi trường nước lưu vực sông

Chuyên đề 

số

Đề xuất các dự án thí điểm về quy hoạch, bảo tồn các khu 

vực có tính nhạy cảm môi trường cao

Chuyên đề 

số

Đề xuất các dự án cải thiện chức năng môi trường của các 

hệ sinh thái tự nhiên của sông bị suy thoái nghiêm trọng

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin về mạng lưới quan trắc của các 

tỉnh/thành phố trên tuyến sông Hậu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin công tác kiểm soát ô nhiễm các nguồn 

thải trên tuyến sông Hậu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin tình hình thực hiện công tác thẩm định 

và cấp phép xả thải

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích và đánh giá bổ sung hiện trạng môi 

trường nước mặt vùng nghiên cứu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích và đánh giá bổ sung hiện trạng môi 

trường các điểm xả thải trên tuyến sông Hậu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích và đánh giá bổ sung chế độ thủy văn tại 

vùng nghiên cứu

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

77

30 11_07_14_CDS_028

77

31 11_07_14_CDS_029

77

32 11_07_14_CDS_030

77

33 11_07_14_CDS_031

77

34 11_07_14_CDS_032

77

35 11_07_14_CDS_033

77

36 11_07_14_CDS_034

77

37 11_07_14_BDS_001

77

38 11_07_14_BDS_002

77

39 11_07_14_BDS_003

77

40 11_07_14_BDS_004

78

1 11_08_04_THG_001

78

2 11_08_04_THS_001

78

3 11_08_04_CDS_001

889/QĐ-

TCMT

Điều tra khảo sát 

đánh giá khả năng 

chịu tải môi trường 

của hạ lưu sôn Mê 

Kông và xây dựng 

cơ sở dữ liệu môi 

trường phục vụ công 

tác kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 

nước vùng nghiên 

cứu – năm 2011

Báo cáo kết quả tham quan trạm quan trắc nước tự động tại 

An Giang và Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Báo cáo khảo sát đo đạc địa hình đáy sông Hậu từ đoạn phà 

Vàm Cống đến cầu Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Kết quả chạy mô hình dự báo diễn biến chất lượng nước 

sông Hậu (đoạn phà Vàm Cống đến cầu Cần Thơ) theo kịch 

bản đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu 

vực sông Hậu (tại khu vực nghiên cứu) trong giai đoạn hiện 

tại và tương lai phù hợp với điều kiện thực tế tại lưu vực 

Chuyên đề 

số

Thiết kế mạng lưới quan trắc, giám sát hiện trạng môi 

trường nước lưu vực tại sông Hậu trình Bộ Tài nguyên và 

Môi trường xem xét và bàn giao cho địa phương có liên 

Chuyên đề 

số

Báo cáo Thiết kế mạng lưới quan trắc, giám sát hiện trạng 

môi trường nước lưu vực dông hậu trình Bộ Tài nguyên và 

Môi trường xem xét và bàn giao cho địa phương có liên 

Chuyên đề 

số

Đề xuất các dự án thí điểm về nâng cao  năng lực quan trắc, 

giám sát chất lượng môi trường lưu vực sông (Trạm quan 

trắc và giám sát tự động đối với các điểm nóng về môi 

Chuyên đề 

số

Bản đồ phân bố các nguồn ô nhiễm chính khu vực nghiên 

cứu

Bản đồ số

Bản đồ quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường khu vực 

nghiên cứu

Bản đồ số

Bản đồ vị trí quan trắc môi trường nước mặt khu vực nghiên 

cứu

Bản đồ số

Bản đồ vị trí quan trắc nước thải khu vực nghiên cứu Bản đồ số

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

1275/QĐ-

TCMT

Sơ kết, đánh giá 3 

năm thực hiện 

Quyết định số 

71/2008/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 5 

năm 2008 về ký quỹ 

cải tạo, phục hồi 

môi trường đối với 

hoạt động khai thác 

khoáng sản và trình 

Thủ tướng Chính 

phủ dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ 

sung

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Đánh giá tình hình triển khai Quyết định 71 tại các địa 

phương trên toàn quốc

Chuyên đề 

số

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

78

4 11_08_04_CDS_002

78

5 11_08_04_CDS_003

78

6 11_08_04_CDS_004

78

7 11_08_04_CDS_005

78

8 11_08_04_CDS_006

78

9 11_08_04_CDS_007

78

10 11_08_04_CDS_008

79

1 11_08_05_THG_001

79

2 11_08_05_THS_001

79

3 11_08_05_CDS_001

79

4 11_08_05_CDS_002

79

5 11_08_05_CDS_003

79

6 11_08_05_CDS_004

79

7 11_08_05_CDS_005

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

1275/QĐ-

TCMT

Sơ kết, đánh giá 3 

năm thực hiện 

Quyết định số 

71/2008/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 5 

năm 2008 về ký quỹ 

cải tạo, phục hồi 

môi trường đối với 

hoạt động khai thác 

khoáng sản và trình 

Thủ tướng Chính 

phủ dự thảo Quyết 

định sửa đổi, bổ 

sung

Tình hình triển khai Thông tư 34 tại các địa phương trên 

toàn quốc

Chuyên đề 

số

Hiện trạng khai thác khoáng sản hiện nay và các ảnh hưởng 

tới môi trường trên phạm vi toàn quốc

Chuyên đề 

số

Đánh giá vai trò của các đơn vị quản lý, các tổ chức, cá  

nhân…trong hoạt động khai thác khoáng sản hiện nay (bao 

gồm vai trò của các Bộ, ngành, các Quỹ Bảo vệ môi trường, 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 

71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5  năm 2008 về kí quỹ cải 

tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác 

Chuyên đề 

số

Phân tích xây dựng lại phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp 

dụng của quyết định; xây dựng các quy định đối tượng phải 

lập Đề án kí quỹ , cải tạo  và phục hối môi trường/ Đề án kí 

Chuyên đề 

số

Phân tích, xây dựng lại nguyên tắc xác định phương án và 

xác định khoản tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Chuyên đề 

số

Phân tích, xây dựng các quy định về thẩm định đề án, thời 

gian, thời điểm thực hiện ký quỹ, quản lý, sử dụng khoản 

tiền ký quỹ; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, 

Chuyên đề 

số

1506/QĐ-

TCMT

Xây dựng dự thảo 

"Chỉ thị của Thủ 

tướng chính phủ về 

một số giải pháp cấp 

bách đảm bảo hiệu 

quả quản lý nhà 

nước về chất thải 

rắn khu vực nông 

thôn"

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phát sinh, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phát sinh, xử lý chất 

thải rắn do hoạt động chăn nuôi tại khu vực nông thôn

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phát sinh, xử lý chất 

thải rắn làng nghề khu vực nông thôn

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phát sinh, xử lý chất 

thải rắn  là vỏ, bao bì của các hóa chất bảo vệ thực vật khu 

vực nông thôn

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phát sinh, xử lý chất 

thải rắn  từ hóa sản nông nghiệp khu vực nông thôn

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

79

8 11_08_05_CDS_006

79

9 11_08_05_CDS_007

80

1 11_08_06_THG_001

80

2 11_08_06_THS_001

80

3 11_08_06_CDS_001

80

4 11_08_06_CDS_002

80

5 11_08_06_CDS_003

80

6 11_08_06_CDS_004

80

7 11_08_06_CDS_005

80

8 11_08_06_CDS_006

80

9 11_08_06_CDS_007

80

10 11_08_06_CDS_008

80

11 11_08_06_CDS_009

80

12 11_08_06_CDS_010

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

1506/QĐ-

TCMT

Xây dựng dự thảo 

"Chỉ thị của Thủ 

tướng chính phủ về 

một số giải pháp cấp 

bách đảm bảo hiệu 

quả quản lý nhà 

nước về chất thải 

rắn khu vực nông 

thôn"

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phát sinh, xử lý chất 

thải rắn khu vực nông thôn

Chuyên đề 

số

Xây dựng dự thảo “Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về tăng 

cường các giải pháp cấp bách trong quản lý chất thải rắn 

khu vực nông thôn”

Chuyên đề 

số

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của thành phố Đà Nẵng 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Quảng Nam 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Quảng Ngãi 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Bình Định 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Phú Yên những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Khánh Hòa 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Kon Tum 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Gia Lai những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Đăk Lăk những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Đăk Nông 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

13 11_08_06_CDS_011

80

14 11_08_06_CDS_012

80

15 11_08_06_CDS_013

80

16 11_08_06_CDS_014

80

17 11_08_06_CDS_015

80

18 11_08_06_CDS_016

80

19 11_08_06_CDS_017

80

20 11_08_06_CDS_018

80

21 11_08_06_CDS_019

80

22 11_08_06_CDS_020

80

23 11_08_06_CDS_021

80

24 11_08_06_CDS_022

80

25 11_08_06_CDS_023

80

26 11_08_06_CDS_024

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Lâm Đồng 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của thành phố Đà 

Nẵng

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Quảng 

Ngãi

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Bình Định

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Phú Yên

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Khánh 

Hòa

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Kon Tum

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Gia Lai

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Đăk Lăk

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Đăk Nông

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Ninh Thuận 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Bình Thuận 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

27 11_08_06_CDS_025

80

28 11_08_06_CDS_026

80

29 11_08_06_CDS_027

80

30 11_08_06_CDS_028

80

31 11_08_06_CDS_029

80

32 11_08_06_CDS_030

80

33 11_08_06_CDS_031

80

34 11_08_06_CDS_032

80

35 11_08_06_CDS_033

80

36 11_08_06_CDS_034

80

37 11_08_06_CDS_035

80

38 11_08_06_CDS_036

80

39 11_08_06_CDS_037

80

40 11_08_06_CDS_038

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Bình Phước 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Tây Ninh 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Bình Dương 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Đồng Nai 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh bà Rịa – Vũng 

Tàu những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của thành phố Hồ Chí 

Minh những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Ninh 

Thuận

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Bình 

Thuận

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Bình 

Phước

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Bình 

Dương

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của thành phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

41 11_08_06_CDS_039

80

42 11_08_06_CDS_040

80

43 11_08_06_CDS_041

80

44 11_08_06_CDS_042

80

45 11_08_06_CDS_043

80

46 11_08_06_CDS_044

80

47 11_08_06_CDS_045

80

48 11_08_06_CDS_046

80

49 11_08_06_CDS_047

80

50 11_08_06_CDS_048

80

51 11_08_06_CDS_049

80

52 11_08_06_CDS_050

80

53 11_08_06_CDS_051

80

54 11_08_06_CDS_052

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Long An những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Tiền Giang 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Bến Tre những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Trà Vinh những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Vĩnh Long 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Đồng Tháp 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh An Giang 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Kiên Giang 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Cần Thơ những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Hậu Giang 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Sóc Trăng 

những năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh Bạc Liêu những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh chất thải rắn (Công 

nghiệp, nguy hại, sinh  hoạt đô thị) của tỉnh cà Mau những 

năm gần đây (2005 – 2010)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Long An

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

55 11_08_06_CDS_053

80

56 11_08_06_CDS_054

80

57 11_08_06_CDS_055

80

58 11_08_06_CDS_056

80

59 11_08_06_CDS_057

80

60 11_08_06_CDS_058

80

61 11_08_06_CDS_059

80

62 11_08_06_CDS_060

80

63 11_08_06_CDS_061

80

64 11_08_06_CDS_062

80

65 11_08_06_CDS_063

80

66 11_08_06_CDS_064

80

67 11_08_06_CDS_065

80

68 11_08_06_CDS_066

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Tiền Giang

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Bến Tre

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Trà Vinh

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Vĩnh Long

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh An Giang

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Kiên 

Giang

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp đánh giá năng lực thu gom và xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

69 11_08_06_CDS_067

80

70 11_08_06_CDS_068

80

71 11_08_06_CDS_069

80

72 11_08_06_CDS_070

80

73 11_08_06_CDS_071

80

74 11_08_06_CDS_072

80

75 11_08_06_CDS_073

80

76 11_08_06_CDS_074

80

77 11_08_06_CDS_075

80

78 11_08_06_CDS_076

80

79 11_08_06_CDS_077

80

80 11_08_06_CDS_078

80

81 11_08_06_CDS_079

80

82 11_08_06_CDS_080

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Bình Định

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Phú Yên

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Khánh Hòa

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Kon Tum

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Gia Lai

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Đăk Lăk

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Đăk Nông

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Bình Định

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Phú Yên

Chuyên đề 

số

12/25/2012 301 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

83 11_08_06_CDS_081

80

84 11_08_06_CDS_082

80

85 11_08_06_CDS_083

80

86 11_08_06_CDS_084

80

87 11_08_06_CDS_085

80

88 11_08_06_CDS_086

80

89 11_08_06_CDS_087

80

90 11_08_06_CDS_088

80

91 11_08_06_CDS_089

80

92 11_08_06_CDS_090

80

93 11_08_06_CDS_091

80

94 11_08_06_CDS_092

80

95 11_08_06_CDS_093

80

96 11_08_06_CDS_094

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Khánh Hòa

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Kon Tum

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Gia Lai

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Đăk Lăk

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Đăk Nông

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) 

của thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

97 11_08_06_CDS_095

80

98 11_08_06_CDS_096

80

99 11_08_06_CDS_097

80

100 11_08_06_CDS_098

80

101 11_08_06_CDS_099

80

102 11_08_06_CDS_100

80

103 11_08_06_CDS_101

80

104 11_08_06_CDS_102

80

105 11_08_06_CDS_103

80

106 11_08_06_CDS_104

80

107 11_08_06_CDS_105

80

108 11_08_06_CDS_106

80

109 11_08_06_CDS_107

80

110 11_08_06_CDS_108

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Long An

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Tiền Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Bến Tre

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Trà Vinh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Vình Long

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

111 11_08_06_CDS_109

80

112 11_08_06_CDS_110

80

113 11_08_06_CDS_111

80

114 11_08_06_CDS_112

80

115 11_08_06_CDS_113

80

116 11_08_06_CDS_114

80

117 11_08_06_CDS_115

80

118 11_08_06_CDS_116

80

119 11_08_06_CDS_117

80

120 11_08_06_CDS_118

80

121 11_08_06_CDS_119

80

122 11_08_06_CDS_120

80

123 11_08_06_CDS_121

80

124 11_08_06_CDS_122

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh An Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra, khảo sát về tình hình phát 

sinh chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị)  

của tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Long An

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Tiền Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Bến Tre

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Trà Vinh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Vình Long

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh An Giang

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

125 11_08_06_CDS_123

80

126 11_08_06_CDS_124

80

127 11_08_06_CDS_125

80

128 11_08_06_CDS_126

80

129 11_08_06_CDS_127

80

130 11_08_06_CDS_128

80

131 11_08_06_CDS_129

80

132 11_08_06_CDS_130

80

133 11_08_06_CDS_131

80

134 11_08_06_CDS_132

80

135 11_08_06_CDS_133

80

136 11_08_06_CDS_134

80

137 11_08_06_CDS_135

80

138 11_08_06_CDS_136

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Sóc Trăng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát năng lực thu gom và xử 

lý chất thải rắn (công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) của 

tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của thành 

phố Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Bình Định

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Phú Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Khánh Hòa

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến Kon Tum

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Gia Lai

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

139 11_08_06_CDS_137

80

140 11_08_06_CDS_138

80

141 11_08_06_CDS_139

80

142 11_08_06_CDS_140

80

143 11_08_06_CDS_141

80

144 11_08_06_CDS_142

80

145 11_08_06_CDS_143

80

146 11_08_06_CDS_144

80

147 11_08_06_CDS_145

80

148 11_08_06_CDS_146

80

149 11_08_06_CDS_147

80

150 11_08_06_CDS_148

80

151 11_08_06_CDS_149

80

152 11_08_06_CDS_150

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Đăk Lăk

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Đăk Nông

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Bình Phước

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Bình Dương

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Long An

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Tiền Giang

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Bến Tre

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

153 11_08_06_CDS_151

80

154 11_08_06_CDS_152

80

155 11_08_06_CDS_153

80

156 11_08_06_CDS_154

80

157 11_08_06_CDS_155

80

158 11_08_06_CDS_156

80

159 11_08_06_CDS_157

80

160 11_08_06_CDS_158

80

161 11_08_06_CDS_159

80

162 11_08_06_CDS_160

80

163 11_08_06_CDS_161

80

164 11_08_06_CDS_162

80

165 11_08_06_CDS_163

80

166 11_08_06_CDS_164

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Trà Vinh

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Vĩnh Long

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

An Giang

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Kiên Giang

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Sóc Trăng

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của tỉnh 

Cà Mau

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của Miền 

Bắc

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của Miền 

Trung

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 của Miền 

Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) đến năm 2020 trên phạm 

vi cả nước

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

80

167 11_08_06_CDS_165

80

168 11_08_06_CDS_166

80

169 11_08_06_CDS_167

80

170 11_08_06_CDS_168

80

171 11_08_06_CDS_169

80

172 11_08_06_CDS_170

80

173 11_08_06_CDS_171

80

174 11_08_06_CDS_172

80

175 11_08_06_CDS_173

81

1 11_08_03_THG_001

81

2 11_08_03_THS_001

81

3 11_08_03_CDS_001

81

4 11_08_03_CDS_002

81

5 11_08_03_CDS_003

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

172/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê, 

dự báo tình hình 

phát sinh, thu gom, 

và xử lý chất thải 

rắn (công nghiệp, 

nguy hại, chất thải 

sinh hoạt đô thị) 

trên phạm vi toàn 

quốc. Đề xuất các 

giải pháp quản lý và 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý chất thải

Báo cáo tổng hợp tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Duyên Hải Miền 

Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Duyên Hải 

Miền Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo dự  báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Duyên Hải Miền 

Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Tây Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Tây 

Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo dự  báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Tây Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Đông Nam Bộ 

và ĐBSCL

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn 

(công nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Đông 

Nam Bộ và ĐBSCL

Chuyên đề 

số

Báo cáo dự  báo tình hình phát sinh chất thải rắn (công 

nghiệp, nguy hại, sinh hoạt đô thị) các tỉnh Đông Nam Bộ 

và ĐBSCL

Chuyên đề 

số

173/QĐ-

TCMT

Hoạt động Ủy ban 

bảo vệ môi trường 

03 lưu vực sông: 

Sông Cầu, sông 

Nhuệ - Đáy và hệ 

thống sông Đồng Nai

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm tra việc thực hiện Đề án 

tổng thể sông Nhuệ - sông Đáy và kiểm tra tiến độ thực hiện 

các nội dung của Đề án tại 05 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực 

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích, đánh giá kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế. Đề xuất mô hình thành lập Văn phòng điều phối 

triển khai Đề án tổng thể sông Nhuệ - sông Đáy tại 5 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt 

động của Ủy ban sông Nhuệ - sông Đáy năm 2012

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

81

6 11_08_03_CDS_004

81

7 11_08_03_CDS_005

81

8 11_08_03_CDS_006

81

9 11_08_03_CDS_007

81

10 11_08_03_CDS_008

81

11 11_08_03_CDS_009

81

12 11_08_03_CDS_010

81

13 11_08_03_CDS_011

81

14 11_08_03_CDS_012

81

15 11_08_03_CDS_013

81

16 11_08_03_CDS_014

81

17 11_08_03_CDS_015

81

18 11_08_03_CDS_016

81

19 11_08_03_CDS_017

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

173/QĐ-

TCMT

Hoạt động Ủy ban 

bảo vệ môi trường 

03 lưu vực sông: 

Sông Cầu, sông 

Nhuệ - Đáy và hệ 

thống sông Đồng Nai

Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai Đề án sông Nhuệ - 

sông Đáy năm 2011 và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ thực 

hiện Đề án tổng thể sông Nhuệ - sông Đáy năm 2012

Chuyên đề 

số

Đánh giá những bất cập trong quản lý nhằm đề xuất quy chế 

phối hợp trong giải quyết các điểm nóng ô nhiễm môi 

trường liên vùng, liên tỉnh trên lưu vực sông Nhuệ - sông 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước 

lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 2011. Xác định trách 

nhiệm của các địa phương trong việc gây ô nhiễm môi 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Đề 

án tổng thể sông Nhuệ - sông Đáy tại 05 tỉnh thuộc lưu vực 

sông Nhuệ - sông Đáy và đề xuất các giải pháp nhằm thực 

Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động của hoạt động khai thác tài nguyên 

khoáng sản trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến chất 

lượng nước và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình khai thác cát sỏi lòng sông 

trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đế chất lượng nước và 

đề xuát các giải pháp giảm thiểu

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy 2011

Chuyên đề 

số

Đánh giá hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá các hoạt động của Văn phòng Ủy ban 

sông Cầu trong năm 2011, đề xuất các giải pháp nhằm thực 

hiện có hiệu quả công tác hoạt động của Văn phòng

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước 

lưu vực sông Cầu năm 2011. Xác định trách nhiệm của các 

địa phương trong việc gây ô nhiễm môi trường nước mặt 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá diễn biến tình trạng khai thác cát sỏi 

lòng sông trên lưu vực sông Cầu, từ đó đề xuất các giải 

pháp góp phần thực hiện Đề án sông Cầu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Đề 

án sông Cầu tại 06 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu (Bắc Ninh, 

Bắc Giang, Bắc Kạn, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Cầu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá việc thành lập Văn phòng điều phối 

triển khai Đề án sông Đồng Nai tại 11 tỉnh, thành phố lưu 

vực hệ thống sông Đồng Nai

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

81

20 11_08_03_CDS_018

81

21 11_08_03_CDS_019

81

22 11_08_03_CDS_020

81

23 11_08_03_CDS_021

81

24 11_08_03_CDS_022

81

25 11_08_03_CDS_023

81

26 11_08_03_CDS_024

82

1 11_08_07_THG_001

82

2 11_08_07_THS_001

82

3 11_08_07_CDS_001

82

4 11_08_07_CDS_002

82

5 11_08_07_CDS_003

82

6 11_08_07_CDS_004

82

7 11_08_07_CDS_005

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

173/QĐ-

TCMT

Hoạt động Ủy ban 

bảo vệ môi trường 

03 lưu vực sông: 

Sông Cầu, sông 

Nhuệ - Đáy và hệ 

thống sông Đồng Nai

Đánh giá tình hình triển khai Đề án sông Đồng Nai năm 

2011 và xác định những vấn đề ưu tiên của từng địa phương 

trong các năm tiếp theo

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá các giải pháp quản lý khắc phục tình 

trạng ô nhiễm môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng 

Nai

Chuyên đề 

số

Đánh giá những bất cập trong quản lý nhằm đề xuất Quy 

chế phối hợp trong giải quyết các điểm nóng ô nhiễm môi 

trường liên vùng, liên tỉnh trên lưu vực hệ thống sông Đồng 

Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động của hoạt động khai thác khoáng sản trên 

hệ thống sông Đồng Nai đến chất lượng môi trường nước và 

đề xuất các giải pháp giảm thiểu

Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động tổng hợp của hệ thống bậc thang thủy 

điện trên hệ thống sông Đồng Nai đến chất lượng môi 

trường nước vùng hạ lưu và đề xuất các giải pháp quản lý

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban sông 

Đồng Nai trong nhiệm kỳ đầu tiên và đề xuất một số kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban sông 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động bảo vệ môi trường của Ủy ban 

lưu vực sông Đồng Nai 2011

Chuyên đề 

số

186/QĐ-

TCMT

Lập quy hoạch bảo 

vệ môi trường lưu 

vực hệ thống sông 

Đồng Nai đến năm 

2015 và định hướng 

đến 2020

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp vè kết quả khảo sát và lấy mẫu phân tích 

hiện trạng môi trường trên địa bàn 09 tỉnh thuộc lưu vực hệ 

thống sông Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Tổng hợp về kết quả khảo sát bổ sung và lấy mẫu phân tích 

hiện trạng môi trường trên địa bàn 3 tỉnh, thành Bình 

Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh trên lưu vực hệ thống 

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Bình 

Dương phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Bình 

Phước phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Bình 

Thuận phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

82

8 11_08_07_CDS_006

82

9 11_08_07_CDS_007

82

10 11_08_07_CDS_008

82

11 11_08_07_CDS_009

82

12 11_08_07_CDS_010

82

13 11_08_07_CDS_011

82

14 11_08_07_CDS_012

82

15 11_08_07_CDS_013

82

16 11_08_07_CDS_014

82

17 11_08_07_CDS_015

82

18 11_08_07_CDS_016

82

19 11_08_07_CDS_017

82

20 11_08_07_CDS_018

82

21 11_08_07_CDS_019

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

186/QĐ-

TCMT

Lập quy hoạch bảo 

vệ môi trường lưu 

vực hệ thống sông 

Đồng Nai đến năm 

2015 và định hướng 

đến 2020

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Đắc Lắc 

phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai 

phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng 

phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Long An 

phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh 

Thuận phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh 

phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh Đắc Nông 

phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Báo cáo phân tích tài nguyên và môi trường tỉnh TP. Hồ Chí 

Minh phục vụ xây dựng CSDL

Chuyên đề 

số

Nhu cầu thực tiễn và cách tiếp cận xây dựng quy hoạch 

BVMT cấp tỉnh tại LVHTSDN

Chuyên đề 

số

Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về xây dựng quy hoạch 

bảo vệ môi trường lưu vực sông

Chuyên đề 

số

Xác định mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi, đối tượng điều 

chỉnh quy hoạch BVMT trong LVS

Chuyên đề 

số

Vị trí của quy hoạch, các bước xây dựng quy hoạch, các nội 

dung chủ yếu cả quy hoạch BVMT cấp tỉnh

Chuyên đề 

số

Xây dựng danh mục các dự án, nhiệm vụ thực hiện Quy 

hoạch BVMT các tỉnh thuộc LVHTSDN

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

82

22 11_08_07_CDS_020

82

23 11_08_07_CDS_021

82

24 11_08_07_BDS_001

82

25 11_08_07_CSS_001

83

1 11_08_08_THG_001

83

2 11_08_08_THS_001

83

3 11_08_08_CDS_001

83

4 11_08_08_CDS_002

83

5 11_08_08_CDS_003

83

6 11_08_08_CDS_004

83

7 11_08_08_CDS_005

83

8 11_08_08_CDS_006

83

9 11_08_08_CDS_007

83

10 11_08_08_CDS_008

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

186/QĐ-

TCMT

Lập quy hoạch bảo 

vệ môi trường lưu 

vực hệ thống sông 

Đồng Nai đến năm 

2015 và định hướng 

đến 2020

Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn lập và thực hiện 

quy hoạch BVMT LVS các tỉnh thuộc LVHTSDN

Chuyên đề 

số

Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ môi 

trường các tỉnh lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Sơ đồ phân vùng môi trường Bản đồ số

Bộ cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên môi trường Cơ sở dữ 

liệu

263/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình mục tiêu quốc 

gia về khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện 

môi trường

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Tổng hợp, phân tích xử lý thông tin thu thập được cho 

chuyến công tác tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích xử lý thông tin thu thập được cho 

chuyến công tác tại Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh 

Bình, Thanh Hóa

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích xử lý thông tin thu thập được cho 

chuyến công tác tại Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào 

Cai

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích xử lý thông tin thu thập được cho 

chuyến công tác tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích xử lý thông tin thu thập được cho 

chuyến công tác Đăk Lắk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích xử lý thông tin thu thập được cho 

chuyến công tác tại Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, 

Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích xử lý thông tin thu thập được cho 

chuyến công tác tại Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu 

Giang

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích xử lý thông tin thu thập được cho 

chuyến công tác tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

83

11 11_08_08_CDS_009

83

12 11_08_08_CDS_010

83

13 11_08_08_CDS_011

83

14 11_08_08_CDS_012

83

15 11_08_08_CDS_013

83

16 11_08_08_CDS_014

83

17 11_08_08_CDS_015

83

18 11_08_08_CDS_016

83

19 11_08_08_CDS_017

83

20 11_08_08_CDS_018

83

21 11_08_08_CDS_019

83

22 11_08_08_CDS_020

83

23 11_08_08_CDS_021

83

24 11_08_08_CDS_022

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

263/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình mục tiêu quốc 

gia về khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện 

môi trường

Xây dựng cơ sở pháp lý xây dựng chương trình mục tiêu 

quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiên môi trường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Các cơ sở gây ô nhiễm

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Lưu vực sông

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Đối tượng làng nghề

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Khai thác và chế biến khoáng sản

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Khu công nghiệp/ Khu chế xuất

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Hóa chất bảo vệ thực vật

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Các bãi chôn lấp chất thải

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Môi trường nước mặt tại các khu đô thị

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá những bất cập trong quản 

lý, xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường và đề xuất các 

giải pháp khắc phục: Các hệ sinh thái đặc thù bị suy thoái

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Môi trường 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Lưu vực sông

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Đối tượng làng 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Khai thác và chế 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

83

25 11_08_08_CDS_023

83

26 11_08_08_CDS_024

83

27 11_08_08_CDS_025

83

28 11_08_08_CDS_026

83

29 11_08_08_CDS_027

83

30 11_08_08_CDS_028

83

31 11_08_08_CDS_029

83

32 11_08_08_CDS_030

83

33 11_08_08_CDS_031

83

34 11_08_08_CDS_032

83

35 11_08_08_CDS_033

83

36 11_08_08_CDS_034

83

37 11_08_08_CDS_035

83

38 11_08_08_CDS_036

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

263/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình mục tiêu quốc 

gia về khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện 

môi trường

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Khu công 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Hóa chất bảo vệ 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Các bãi chôn lấp 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Các hệ sinh thái 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, phân tích đánh giá khả năng áp dụng các 

phương pháp, công nghệ xử lý, phục hồi và cải thiện môi 

trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm: Các cơ sở gây ô 

Chuyên đề 

số

Rà soát kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng theo quyết định 64

Chuyên đề 

số

Rà soát thực hiện công ước Stockholm Chuyên đề 

số

Rà soát tổng hợp tình hình thực hiện chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia  2010_2020

Chuyên đề 

số

Rà soát, tổng hợp Chương trình môi trường quốc gia về 

nước sạch và vệ sinh môi trường

Chuyên đề 

số

Rà soát, tổng hợp chương trình môi trường quốc gia về ứng 

phó với biến đổi khí hậu

Chuyên đề 

số

Rà soát, tổng hợp chiến lược BVTMT Chuyên đề 

số

Đánh giá chiến lược bảo vệ môi trường Chuyên đề 

số

Đánh giá chiến lược quốc gia tài nguyên nước Chuyên đề 

số

Đánh giá chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

83

39 11_08_08_CDS_037

83

40 11_08_08_CDS_038

83

41 11_08_08_CDS_039

83

42 11_08_08_CDS_040

83

43 11_08_08_CDS_041

83

44 11_08_08_CDS_042

83

45 11_08_08_CDS_043

83

46 11_08_08_CDS_044

83

47 11_08_08_CDS_045

83

48 11_08_08_CDS_046

83

49 11_08_08_CDS_047

83

50 11_08_08_CDS_048

83

51 11_08_08_CDS_049

83

52 11_08_08_CDS_050

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

263/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình mục tiêu quốc 

gia về khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện 

môi trường

Đánh giá thực hiện công ước Stokholm Chuyên đề 

số

Đánh giá chương trình môi trường quốc gia về ứng phó với 

biến đổi khí hậu

Chuyên đề 

số

Đánh giá kế hoạch 64 Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Môi 

trường tại các đô thị)

Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Môi 

trường lưu vực sông)

Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Làng 

nghề)

Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Các khu 

vực khai thác khoáng sản)

Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Khu 

công nghiệp/ Khu chế xuất

Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Hóa 

chất bảo vệ thực vật)

Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Các hệ 

sinh thái suy thoái)

Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường)

Chuyên đề 

số

Lập danh sách tạm thời và phân loại các khu vực bị ô nhiễm 

môi trường trên phạm vi toàn quốc (Cho đối tượng: Bãi 

chôn lấp chất thải)

Chuyên đề 

số

Xác định các mục tiêu, các nguyên tắc, quan điểm xây dựng 

Chương trình, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện và phạm vi, khu 

thời gian, đối tượng thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được của 

chương trình mục tiêu QG về khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường (Cho đối tượng: Tăng cường năng lực 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

83

53 11_08_08_CDS_051

83

54 11_08_08_CDS_052

83

55 11_08_08_CDS_053

83

56 11_08_08_CDS_054

83

57 11_08_08_CDS_055

83

58 11_08_08_CDS_056

83

59 11_08_08_CDS_057

83

60 11_08_08_CDS_058

83

61 11_08_08_CDS_059

83

62 11_08_08_CDS_060

83

63 11_08_08_CDS_061

83

64 11_08_08_CDS_062

83

65 11_08_08_CDS_063

83

66 11_08_08_CDS_064

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

263/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình mục tiêu quốc 

gia về khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện 

môi trường

Nghiên cứu xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được của 

chương trình (Cho đối tượng: Hoàn thiện bộ máy quản lý 

nhà nước và cải cách hành chính, chính sách về khắc phục ô 

Chuyên đề 

số

Nâng cao năng lực cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng 

và vai trò của cộng đồng vào hoạt động khắc phục ô nhiễm 

và cải thiện môi trường

Chuyên đề 

số

Cải tạo, phục hồi môi trường tại các khu vực môi trường bị 

ô nhiễm môi trường Nước

Chuyên đề 

số

Cải tạo, phục hồi môi trường tại các khu vực môi trường 

Đất bị ô nhiễm

Chuyên đề 

số

Cải tạo, phục hồi môi trường tại các hệ sinh thái suy thoái Chuyên đề 

số

Xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường các khu vực ô nhiễm môi trường hiệu quả 

(Giải pháp về tài chính)

Chuyên đề 

số

Xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường các khu vực ô nhiễm môi trường hiệu quả 

(Giải pháp về khoa học công nghệ)

Chuyên đề 

số

Xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường các khu vực ô nhiễm môi trường hiệu quả 

(Giải pháp về hợp tác quốc tế)

Chuyên đề 

số

Xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường các khu vực ô nhiễm môi trường hiệu quả 

(Giải pháp về chính sách – pháp chế)

Chuyên đề 

số

Phân tích tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải 

thiện môi trường

Chuyên đề 

số

Dự báo các rủi ro khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

Chuyên đề 

số

Tổng hợp vai trò và trách nhiệm của các Bộ, ngành đối với 

công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các khu 

vực ô nhiễm môi trường

Chuyên đề 

số

Đánh giá hiện trạng nguồn lực nước ta hiện nay trong công 

tác quản lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các 

khu vực môi trường bị ô nhiễm

Chuyên đề 

số

Xây dựng trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan 

liên quan

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

83

67 11_08_08_CDS_065

83

68 11_08_08_CDS_066

83

69 11_08_08_CDS_067

83

70 11_08_08_CDS_068

83

71 11_08_08_CDS_069

83

72 11_08_08_CDS_070

83

73 11_08_08_CDS_071

83

74 11_08_08_CDS_072

83

75 11_08_08_CDS_073

83

76 11_08_08_CDS_074

83

77 11_08_08_CDS_075

83

78 11_08_08_CDS_076

83

79 11_08_08_CDS_077

83

80 11_08_08_CDS_078

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

263/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình mục tiêu quốc 

gia về khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện 

môi trường

Nghiên cứu đề xuất tổng kinh phí thực hiện Chương trình, 

nguồn và hình thức cung cấp vốn

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về hoàn 

thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, 

quy chuẩn liên quan tới khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về hoàn 

thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, 

quy chuẩn liên quan tới khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về hoàn 

thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, 

quy chuẩn liên quan tới khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về xây 

dựng và hoàn thiện các cơ chế, công cụ kinh tế nhằm thu 

hút cộng đồng và các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia các 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về điều tra, 

đánh giá và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các khu vực 

ô nhiễm và cải thiện môi trường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên đề phát 

triển hệ thống giám sát, quan trắc hiện trạng môi trường 

(bao gồm các giai đoạn trước và sau khi tiến hành khắc 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên đề phát 

triển hệ thống giám sát, quan trắc hiện trạng môi trường 

(bao gồm các giai đoạn trước và sau khi tiến hành khắc 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về nâng 

cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện môi trường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về nâng 

cao nhận thức và thúc đẩy xã hội hóa công tác khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện môi trường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về cải tạo, 

phục hồi môi trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm đất

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về cải tạo, 

phục hồi môi trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm đối 

với môi trường nước

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về cải tạo, 

phục hồi môi trường các khu vực môi trường bị ô nhiễm 

(các hệ sinh thái suy thoái)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ ưu tiên về cơ chế 

trao đổi thông tin và dự liệu về các khu vực môi trường ô 

nhiễm

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

83

81 11_08_08_CDS_079

84

1 11_08_01_THG_001

84

2 11_08_01_THS_001

84

3 11_08_01_CDS_001

84

4 11_08_01_CDS_002

84

5 11_08_01_CDS_003

84

6 11_08_01_CDS_004

84

7 11_08_01_CDS_005

84

8 11_08_01_CDS_006

84

9 11_08_01_CDS_007

84

10 11_08_01_CDS_008

84

11 11_08_01_CDS_009

84

12 11_08_01_CDS_010

84

13 11_08_01_CDS_011

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

263/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình mục tiêu quốc 

gia về khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện 

môi trường

Dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện môi trường

Chuyên đề 

số

264/QĐ-

TCMT

Điều tra, đánh giá 

và đề xuất kế hoạch 

quản lý, xử lý và 

phục hồi môi trường 

tại các điểm ô 

nhiễm tồn lưu

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Biên tập và hoàn thiện Huớng dẫn kỹ thuật về phương pháp 

khảo sát và thu thập thông tin liên quan tới điểm ô nhiễm 

tồn lưu

Chuyên đề 

số

Biên tập và hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về phương pháp 

khảo sát chi tiết và đánh giá mức độ ô nhiễm

Chuyên đề 

số

Biên tập và hoàn thiện Huớng dẫn quản lý ô nhiễm tồn lưu 

cho các địa phương

Chuyên đề 

số

Biên tập và hoàn thiện kỹ thuật về công nghệ xử lý ô nhiễm 

tồn lưu trong đất, nước ngầm

Chuyên đề 

số

Các phương án quản lý điểm ô nhiễm tồn lưu tại địa phương Chuyên đề 

số

Các phương pháp khảo sát chi tiết điểm ô nhiễm tồn lưu Chuyên đề 

số

Công nghệ xử lý ô nhiễm tồn lưu trong đất, nước ngầm phù 

hợp với điều kiện ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

Đánh giá hiện trạng và dự báo xu hướng diễn biến Chuyên đề 

số

Đánh giá hiện trạng và dự báo xu hướng diễn biến của chất 

ô nhiễm và ảnh hưởng

Chuyên đề 

số

Đề xuất các nguồn tài chính và khái toán kinh phí thường 

niên về quản lý các điểm ô nhiễm tồn lưu tại địa phương

Chuyên đề 

số

Đề xuất phương hướng, giải pháp tổng thể quản lý, xử lý 

điểm ô nhiễm

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

84

14 11_08_01_CDS_012

84

15 11_08_01_CDS_013

84

16 11_08_01_CDS_014

84

17 11_08_01_CDS_015

84

18 11_08_01_CDS_016

84

19 11_08_01_CDS_017

84

20 11_08_01_CDS_018

84

21 11_08_01_CDS_019

84

22 11_08_01_CDS_020

84

23 11_08_01_CDS_021

84

24 11_08_01_CDS_022

84

25 11_08_01_CDS_023

85

1 11_08_02_THG_001

85

2 11_08_02_THS_001

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

264/QĐ-

TCMT

Điều tra, đánh giá 

và đề xuất kế hoạch 

quản lý, xử lý và 

phục hồi môi trường 

tại các điểm ô 

nhiễm tồn lưu

Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích các bãi chôn lấp chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy 

hại tập trung đã đóng cửa

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích các điểm ô nhiễm tồn 

lưu tại các kho xăng dầu, kho lưu trữ hóa chất

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích các điểm ô nhiễm tồn 

lưu các chất thải và hóa chất của các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng

Chuyên đề 

số

Phân tích và dự báo tác động xấu đối với môi trường và sức 

khỏe cộng đồng có thể xảy ra của điểm ô nhiễm tồn lưu

Chuyên đề 

số

Phương pháp lấy mẫu và phân tích các mẫu kiểm chứng môi 

trường tại điểm ô nhiễm tồn lưu

Chuyên đề 

số

Phương pháp nhận diện sơ bộ các điểm ô nhiễm tồn lưu Chuyên đề 

số

Phương pháp phân tích kết quả và đánh giá mức độ ô nhiễm 

của điểm ô nhiễm tồn lưu

Chuyên đề 

số

Quy trình và phương pháp giám sát môi trường sau khi xử lý Chuyên đề 

số

Tổng hợp chung các phương pháp xử lý ô nhiễm đất và 

nước ngầm tại các nước phát triển

Chuyên đề 

số

Xác định nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp 

đánh giá (14 Trang)

Chuyên đề 

số

Xác định nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp 

đánh giá (35 Trang)

Chuyên đề 

số

Xây dựng các phương pháp khảo sát đối với từng loại hình 

ô nhiễm tồn lưu

Chuyên đề 

số

799/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình thúc đẩy phòng 

ngừa, giảm thiểu, tái 

chế, tái sử dụng chất 

thải rắn

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

85

3 11_08_02_CDS_001

85

4 11_08_02_CDS_002

85

5 11_08_02_CDS_003

85

6 11_08_02_CDS_004

85

7 11_08_02_CDS_005

85

8 11_08_02_CDS_006

85

9 11_08_02_CDS_007

85

10 11_08_02_CDS_008

85

11 11_08_02_CDS_009

85

12 11_08_02_CDS_010

85

13 11_08_02_CDS_011

85

14 11_08_02_CDS_012

85

15 11_08_02_CDS_013

85

16 11_08_02_CDS_014

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

799/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình thúc đẩy phòng 

ngừa, giảm thiểu, tái 

chế, tái sử dụng chất 

thải rắn Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Hưng Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Thái Bình

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của thành phố Hải Phòng

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Lạng Sơn

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Hà Nội

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Thanh Hóa

Chuyên đề 

số

12/25/2012 320 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

85

17 11_08_02_CDS_015

85

18 11_08_02_CDS_016

85

19 11_08_02_CDS_017

85

20 11_08_02_CDS_018

85

21 11_08_02_CDS_019

85

22 11_08_02_CDS_020

85

23 11_08_02_CDS_021

85

24 11_08_02_CDS_022

85

25 11_08_02_CDS_023

85

26 11_08_02_CDS_024

85

27 11_08_02_CDS_025

85

28 11_08_02_CDS_026

85

29 11_08_02_CDS_027

85

30 11_08_02_CDS_028

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

799/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình thúc đẩy phòng 

ngừa, giảm thiểu, tái 

chế, tái sử dụng chất 

thải rắn

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Nghệ An

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Quảng Trị

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả điều tra khảo sát về tình hình phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn (sinh hoạt, sản 

xuất, dịch vụ) của tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

số

Rà soát, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp 

luật, quy định liên quan đến quản lý chất thải rắn và 3R ở 

nước ta

Chuyên đề 

số

Xác định các vấn đề chồng chéo, bất cập trong chính sách 

về quản lý chất thải rắn và hoạt động 3R

Chuyên đề 

số

Xác định các vấn đề chồng chéo, bất cập trong thể chế về 

quản lý chất thải rắn và hoạt động 3R

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp 

luật về phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải 

rắn trên thế giới (Một số nước đã và đang phát triển)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp 

luật về phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải 

rắn trên thế giới (Một số nước trong khu vực và bài học 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu hệ thống tổ chức quản lý chất thải rắn và kinh 

nghiệm trong việc xây dựng chính sách về phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn trên thế giới 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu hệ thống tổ chức quản lý chất thải rắn và kinh 

nghiệm trong việc xây dựng chính sách về phòng ngừa, 

giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn trên thế giới 

Chuyên đề 

số

Xu thế phát triển hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử 

dụng, tái chế chất thải rắn trên thế giới (Phần 1: Tình hình 

phát sinh và thu gom)

Chuyên đề 

số

Xu thế phát triển hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử 

dụng, tái chế chất thải rắn trên thế giới (Xu thế 3R tiêu biểu 

của một số nước)

Chuyên đề 

số

Tống hợp, đánh giá tình hình phòng ngừa, giảm thiểu chất 

thải rắn (sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ) tại vùng kinh tế trọng 

điểm Bắc Bộ

Chuyên đề 

số

12/25/2012 321 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

85

31 11_08_02_CDS_029

85

32 11_08_02_CDS_030

85

33 11_08_02_CDS_031

86

1 11_09_07_THG_001

86

2 11_09_07_THS_001

86

3 11_09_07_CDS_001

86

4 11_09_07_CDS_002

86

5 11_09_07_CDS_003

86

6 11_09_07_CDS_004

86

7 11_09_07_CDS_005

86

8 11_09_07_CDS_006

86

9 11_09_07_CDS_007

86

10 11_09_07_CDS_008

86

11 11_09_07_CDS_009

Cục Quản 

lý chất thải 

và Cải thiện 

môi trường

799/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình thúc đẩy phòng 

ngừa, giảm thiểu, tái 

chế, tái sử dụng chất 

thải rắn

Tổng hợp, đánh giá tình hình tái sử dụng chất thải rắn (sinh 

hoạt, sản xuất, dịch vụ ) tại  vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá tình hình tái chế sử dụng chất thải rắn 

(sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ) tại vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ

Chuyên đề 

số

Dịch tại liệu Chuyên đề 

số

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1088/QĐ-

TCM

Điều tra khảo sát, 

xây dựng nội dung, 

tiêu chí đánh giá tác 

động môi trường sân 

golf

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát, xây dựng 

nội dung, tiêu chí đánh giá tác động môi trường sân golf 

năm 2010

Chuyên đề 

số

Tổng quan về nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên, năng 

lượng, nhu cầu sử dụng hóa chất (phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật), nhu cầu giao thong, máy móc, thiết bị

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra thực tế một 

số sân golf đang hoạt động tại khu vực miền Bắc (Hòa Bình, 

Hải Dương, Vĩnh Phúc)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra thực tế một số sân golf 

đang hoạt động tại khu vực miền Trung, Nam (Quảng Nam, 

Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chuyên đề 

số

Tổng quan về thiết kế và xây dựng sân golf Chuyên đề 

số

Tổng quan về vận hành và bảo trì sân golf Chuyên đề 

số

Tổng quan về các vấn đề môi trường tự nhiên và kinh tế-xã 

hội của dự án sân golf trong từng giai đoạn thực hiện dự án

Chuyên đề 

số

Những bài học kinh nghiệm trên thế giới từ sân golf Chuyên đề 

số

Điều tra đánh giá tình hình đầu tư xây dựng các sân golf 

hiện nay ở nước ta, các sân golf đang hoạt động hiện nay

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

86

12 11_09_07_CDS_010

86

13 11_09_07_CDS_011

86

14 11_09_07_CDS_012

86

15 11_09_07_CDS_013

86

16 11_09_07_CDS_014

86

17 11_09_07_CDS_015

86

18 11_09_07_CDS_016

86

19 11_09_07_CDS_017

86

20 11_09_07_CDS_018

86

21 11_09_07_CDS_019

86

22 11_09_07_CDS_020

86

23 11_09_07_CDS_021

86

24 11_09_07_CDS_022

86

25 11_09_07_CDS_023

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1088/QĐ-

TCM

Điều tra khảo sát, 

xây dựng nội dung, 

tiêu chí đánh giá tác 

động môi trường sân 

golf

Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

và năng lượng, tình hình sử dụng hóa chất, máy móc, thiết 

bị sử dụng cho sân golf theo đặc điểm địa hình và thổ 

Chuyên đề 

số

Hiện trạng hoạt động của các sân golf hiện nay Chuyên đề 

số

Nhận dạng các tác động môi trường không khí Chuyên đề 

số

Nhận dạng các tác động môi trường nước mặt, nước ngầm Chuyên đề 

số

Nhận dạng các tác động môi trường đất Chuyên đề 

số

Nhận dạng các tác động đến hệ sinh thái trên cạn, dưới nước Chuyên đề 

số

Nhận dạng các tác động đến môi trường, kinh tế, xã hội 

trong dự án xây dựng sân golf

Chuyên đề 

số

Nhận định tổng quan về hiện trạng các tác động môi trường 

tại các sân golf và khu vực xung quanh trong xây dựng và 

vận hành dự án sân golf

Chuyên đề 

số

Xác định các nguồn ô nhiễm/ tác động đặc trưng của loại 

hình dự án sân golf tại Việt Nam trong xây dựng và vận 

hành dự án sân golf

Chuyên đề 

số

Các văn bản pháp lý về môi trường hiện hành có liên quan 

đến hoạt động xây dựng và vận hành dự án sân golf

Chuyên đề 

số

Công tác bảo vệ các thành phần môi trường hiện đang được 

áp dụng trong quá trình xây dựng và vận hành các dự án sân 

golf

Chuyên đề 

số

Đánh giá hiệu quả các biện pháp kỹ thuật và quản lý kiểm 

soát các nguồn thải trong quá trình xây dựng các dự án sân 

golf

Chuyên đề 

số

Nhận định tổng quan về công tác BVMT tại các sân golf 

hiện nay ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

Xác định cơ sở khoa học, thực tiễn, pháp lý cho việc xây 

dựng nôi dung ĐTM cho các dự án sân golf, các phương 

pháp áp dụng

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

86

26 11_09_07_CDS_024

86

27 11_09_07_CDS_025

86

28 11_09_07_CDS_026

86

29 11_09_07_CDS_027

86

30 11_09_07_CDS_028

86

31 11_09_07_CDS_029

86

32 11_09_07_CDS_030

86

33 11_09_07_CDS_031

86

34 11_09_07_CDS_032

86

35 11_09_07_CDS_033

86

36 11_09_07_CDS_034

86

37 11_09_07_CDS_035

86

38 11_09_07_CDS_036

86

39 11_09_07_CDS_037

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1088/QĐ-

TCM

Điều tra khảo sát, 

xây dựng nội dung, 

tiêu chí đánh giá tác 

động môi trường sân 

golf

Mở đầu, cơ sở pháp lý, phương pháp thực hiện Chuyên đề 

số

Hiện trạng môi trường nền Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động cho từng giai đoạn thực hiện dự án Chuyên đề 

số

Các biện pháp giảm thiểu tác động cho từng giai đoạn thực 

hiện dự án

Chuyên đề 

số

Chương trình quản lý môi trường Chuyên đề 

số

Chương trình giám sát môi trường Chuyên đề 

số

Tổng hợp, hoàn thiện nội dung ĐTM đối với các dự án sân 

golf

Chuyên đề 

số

Xác định cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và phương pháp 

luận cho việc xây dựng các tiêu chí

Chuyên đề 

số

Xác định các loại tiêu chí và nội dung của từng tiêu chí cụ 

thể

Chuyên đề 

số

Định lượng hóa các tiêu chí Chuyên đề 

số

Xây dựng cách thức thực hiện và trình tự áp dụng các tiêu 

chí

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, hoàn thiện tiêu chí ĐTM đối với các dự án sân 

golf

Chuyên đề 

số

Căn cứ pháp lý, giải thích các thuật ngữ, quy định chung Chuyên đề 

số

Quản lý và BVMT trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với 

các dự án sân golf (trong quá trình lập quy hoạch; trong quá 

trình thiết kế)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

86

40 11_09_07_CDS_038

86

41 11_09_07_CDS_039

86

42 11_09_07_CDS_040

86

43 11_09_07_CDS_041

87

1 11_09_06_THG_001

87

2 11_09_06_CDS_001

87

3 11_09_06_THS_001

87

4 11_09_06_CDS_002

87

5 11_09_06_CDS_003

87

6 11_09_06_CDS_004

87

7 11_09_06_CDS_005

87

8 11_09_06_CDS_006

87

9 11_09_06_CDS_007

87

10 11_09_06_CDS_008

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1088/QĐ-

TCM

Điều tra khảo sát, 

xây dựng nội dung, 

tiêu chí đánh giá tác 

động môi trường sân 

golf

Quản lý và BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng đối 

với các dự án sân golf

Chuyên đề 

số

Quản lý và BVMT trong giai đoạn vận hành đối với các dự 

án sân golf

Chuyên đề 

số

Quan trắc, thông tin và báo cáo môi trường Chuyên đề 

số

Tổng hợp, hoàn thiện quy chế về BVMT trong xây dựng, 

khai thác và vận hành sân golf

Chuyên đề 

số

1483/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, đánh giá 

thực trạng công tác 

bảo vệ môi trường 

của hoạt động 

chuyển đổi đất rừng 

tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động 

khai thác titan

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá thực trạng 

công tác bảo vệ môi trường của hoạt động khai thác titan

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Phân tích, đánh giá hiện trạng việc chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cao su ở Việt Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiện trạng các loại rừng chuyển đổi sang 

trồng cao su ở Tây Nguyên

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây cao 

su trên đất rừng chuyển đổi

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá lợi ích kinh tế của việc chuyển đổi đất 

rừng tự nhiên sang trồng cao su

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế xã hội 

của các việc chuyển đổi đất rừng sang trồng cây cao su

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trường sinh thái 

của việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang trồng cao su

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tổng quan công tác thẩm định các báo 

cáo ĐTM của hoạt động chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang 

trồng cao su

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

87

11 11_09_06_CDS_009

87

12 11_09_06_CDS_010

87

13 11_09_06_CDS_011

87

14 11_09_06_CDS_012

87

15 11_09_06_CDS_013

87

16 11_09_06_CDS_014

87

17 11_09_06_CDS_015

87

18 11_09_06_CDS_016

87

19 11_09_06_CDS_017

87

20 11_09_06_CDS_018

87

21 11_09_06_CDS_019

87

22 11_09_06_CDS_020

87

23 11_09_06_CDS_021

87

24 11_09_06_CDS_022

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1483/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, đánh giá 

thực trạng công tác 

bảo vệ môi trường 

của hoạt động 

chuyển đổi đất rừng 

tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động 

khai thác titan

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường của việc chuyển 

đổi đất rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tại tỉnh Đắc Lắk

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường của việc chuyển 

đổi đất rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tại tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường của việc chuyển 

đổi đất rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tại tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường của việc chuyển 

đổi đất rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tại tỉnh Gia Lai

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường của việc chuyển 

đổi đất rừng nghèo kiệt sang trồng cao su tại tỉnh Kon Tum

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường của các dự án chuyển đổi đất rừng tự nhiên 

sang trồng cao su tại Đắk Lắk

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường của các dự án chuyển đổi đất rừng tự nhiên 

sang trồng cao su tại Đắk Nông

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường của các dự án chuyển đổi đất rừng tự nhiên 

sang trồng cao su tại  Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường của các dự án chuyển đổi đất rừng tự nhiên 

sang trồng cao su tại Gia Lai

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường của các dự án chuyển đổi đất rừng tự nhiên 

sang trồng cao su tại Kon Tum

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách tại khu 

vực dự án chuyển đất rừng tự nhiên sang trồng cao su tại 

Đắc Lắk

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách tại khu 

vực dự án chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang trồng cao su tại 

Đắc Nông

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách tại khu 

vực dự án chuyển đất rừng tự nhiên sang trồng cao su tại 

Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách tại khu 

vực dự án chuyển đất rừng tự nhiên sang trồng cao su tại 

Gia Lai

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

87

25 11_09_06_CDS_023

87

26 11_09_06_CDS_024

87

27 11_09_06_CDS_025

87

28 11_09_06_CDS_026

87

29 11_09_06_CDS_027

87

30 11_09_06_CDS_028

87

31 11_09_06_CDS_029

87

32 11_09_06_CDS_030

87

33 11_09_06_CDS_031

87

34 11_09_06_CDS_032

87

35 11_09_06_CDS_033

87

36 11_09_06_CDS_034

87

37 11_09_06_CDS_035

87

38 11_09_06_CDS_036

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1483/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, đánh giá 

thực trạng công tác 

bảo vệ môi trường 

của hoạt động 

chuyển đổi đất rừng 

tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động 

khai thác titan

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách tại khu 

vực dự án chuyển đất rừng tự nhiên sang trồng cao su tại 

Kon Tum

Chuyên đề 

số

Đánh giá tổng quan công tác bảo vệ môi trường của hoạt 

động chuyển đất rừng tự nhiên sang trồng cao su

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tổng quan kinh nghiệm của thế giới đối 

với hoạt động khai thác titan

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tổng quan công tác thẩm định các báo 

cáo ĐTM của hoạt động  khai thác titan

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá lợi ích kinh tế-xã hội của hoạt động khai 

thác titan

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác titan 

đối với môi trường tự nhiên

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Hà Tĩnh

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Quảng Bình

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Quảng Trị

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường hiện trạng khai 

thác quặng titan, tác động môi trường và tình hình hoàn 

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Bình Định

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

87

39 11_09_06_CDS_037

87

40 11_09_06_CDS_038

87

41 11_09_06_CDS_039

87

42 11_09_06_CDS_040

87

43 11_09_06_CDS_041

87

44 11_09_06_CDS_042

87

45 11_09_06_CDS_043

87

46 11_09_06_CDS_044

87

47 11_09_06_CDS_045

87

48 11_09_06_CDS_046

87

49 11_09_06_CDS_047

87

50 11_09_06_CDS_048

87

51 11_09_06_CDS_049

87

52 11_09_06_CDS_050

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1483/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, đánh giá 

thực trạng công tác 

bảo vệ môi trường 

của hoạt động 

chuyển đổi đất rừng 

tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động 

khai thác titan

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Phú Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường và tình hình hoàn  

phục môi trường sau khai thác ở các mỏ sa khoáng titan tại 

Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Hà Tĩnh

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Quảng Bình

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Quảng Trị

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Bình Định

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Phú Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo 

vệ môi trường trong khai thác titan tại Bình Thuận

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

87

53 11_09_06_CDS_051

87

54 11_09_06_CDS_052

87

55 11_09_06_CDS_053

87

56 11_09_06_CDS_054

87

57 11_09_06_CDS_055

88

1 11_09_03_THG_001

88

2 11_09_03_CDG_001

88

3 11_09_03_CDG_002

88

4 11_09_03_THS_001

88

5 11_09_03_CDS_001

88

6 11_09_03_CDS_002

88

7 11_09_03_CDS_003

88

8 11_09_03_CDS_004

88

9 11_09_03_CDS_005

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1483/QĐ-

TCMT

Kiểm tra, đánh giá 

thực trạng công tác 

bảo vệ môi trường 

của hoạt động 

chuyển đổi đất rừng 

tự nhiên sang trồng 

cao su và hoạt động 

khai thác titan

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách trong 

khai thác titan tại khu vực Bắc Trung Bộ

Chuyên đề 

số

Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách trong 

khai thác titan tại duyên hải Nam Trung Bộ

Chuyên đề 

số

Đánh giá tổng quan công tác bảo vệ môi trường của hoạt 

động khai thác titan

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá tổng quan công tác bảo vệ môi trường và 

đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách đối với 

hoạt động chuyển đất rừng tự nhiên sang trồng cao su tại 

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát hoạt động chuyển đổi đất 

rừng tự nhiên sang trồng cao su tại các tỉnh Tây Nguyên

Chuyên đề 

số

683/QĐ-

TCMT

Hoạt động giám sát 

môi trường đối với 

2 Dự án khai thác, 

chế biến bauxite  

đang triển khai và 

Dự án Thép Thách 

Khê

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo  chuyên đề tổng hợp cập nhật thông tin hoạt động 

dự án Bauxite Nhân Cơ – Tây Nguyên

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo  chuyên đề tổng hợp cập nhật thông tin hoạt động 

dự án Bauxite Tân Rai – Tây Nguyên

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Báo cáo  chuyên đề tổng hợp cập nhật thông tin hoạt động 

dự án Bauxite Tân Rai – Tây Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo  chuyên đề tổng hợp cập nhật thông tin hoạt động 

dự án Bauxite Nhân Cơ – Tây Nguyên

Chuyên đề 

số

Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát môi 

trường cho Dự án nhà máy Alumin Nhân Cơ

Chuyên đề 

số

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

Tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra, giám sát môi trường 

đối với 2 Dự án Bauxite (Đợt 1)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

88

10 11_09_03_CDS_006

88

11 11_09_03_CDS_007

88

12 11_09_03_CDS_008

88

13 11_09_03_CDS_009

88

14 11_09_03_CDS_010

88

15 11_09_03_CDS_011

88

16 11_09_03_CDS_012

88

17 11_09_03_CDS_013

88

18 11_09_03_CDS_014

88

19 11_09_03_CDS_015

88

20 11_09_03_CDS_016

88

21 11_09_03_CDS_017

88

22 11_09_03_CDS_018

89

1 11_09_04_THG_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

683/QĐ-

TCMT

Hoạt động giám sát 

môi trường đối với 

2 Dự án khai thác, 

chế biến bauxite  

đang triển khai và 

Dự án Thép Thách 

Khê

Tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra, giám sát môi trường 

đối với 2 Dự án Bauxite (Đợt 2)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra, giám sát môi trường 

đối với 2 Dự án Bauxite (Đợt 3)

Chuyên đề 

số

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 triển khai xây dựng và vận hành đối với dự án nhà máy 

Chuyên đề 

số

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 triển khai xây dựng và vận hành đối với dự án tổ hợp 

Chuyên đề 

số

Báo cáo Chương trình giám sát môi trường  khu vực dự án 

nhà máy Alumin Nhân Cơ, huyện Đăk R Lấp, tỉnh Đăk 

Nông

Chuyên đề 

số

Báo cáo chương trình giám sát môi trường khu vực dự án tổ 

hợp bauxite – Nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát môi 

trường cho dự án Mỏ sắt Thạch Khê

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra, giám sát môi trường 

đối với dự án Mỏ sắt Thạch Khê (Đợt 1)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích kết quả kiểm tra, giám sát môi trường 

đối với dự án Mỏ sắt Thạch Khê (Đợt 2)

Chuyên đề 

số

Đánh giá ảnh hường tới môi trường kinh tế xã hội trong quá 

trình triển khai dự án Sắt Thạch Khê

Chuyên đề 

số

Đánh giá ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên trong quá trình 

triển khai dự án Sắt Thạch Khê

Chuyên đề 

số

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 triển khai dự án Sắt Thạch Khê

Chuyên đề 

số

Báo cáo Giám sát môi trường năm 2011 của Dự án “Khai 

thác và tuyển Quặng mỏ sắt Thép Thạch Khê – Hà Tĩnh”

Chuyên đề 

số

692/QĐ-

TCMT

Kiểm tra tình hình 

thực hiện công tác 

ĐMC, ĐTM và 

CKBVMT ở các 

Bộ/ngành và địa 

phương

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

89

2 11_09_04_CDG_001

89

3 11_09_04_CDG_002

89

4 11_09_04_CDG_003

89

5 11_09_04_CDG_004

89

6 11_09_04_CDG_005

89

7 11_09_04_CDG_006

89

8 11_09_04_CDG_007

89

9 11_09_04_CDG_008

89

10 11_09_04_CDG_009

89

11 11_09_04_CDG_010

89

12 11_09_04_CDG_011

89

13 11_09_04_THS_001

89

14 11_09_04_CDS_001

89

15 11_09_04_CDS_002

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

692/QĐ-

TCMT

Kiểm tra tình hình 

thực hiện công tác 

ĐMC, ĐTM và 

CKBVMT ở các 

Bộ/ngành và địa 

phương

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về công tác ĐMC, ĐTM và CKBVMT của các tỉnh 

khu vực Tây Nam Bộ

Chuyên đề 

giấy

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác 

ĐMC, ĐTM và CKBVMT của 9 địa phương

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Long An

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Tiền 

Giang

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Bến Tre

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Kiên 

Giang

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Cần Thơ

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Cà Mau

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Bạc Liêu

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Trà Vinh

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Sóc 

Trăng

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về công tác ĐMC, ĐTM và CKBVMT của các tỉnh 

khu vực Tây Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác 

ĐMC, ĐTM và CKBVMT của 9 địa phương

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

89

16 11_09_04_CDS_003

89

17 11_09_04_CDS_004

89

18 11_09_04_CDS_005

89

19 11_09_04_CDS_006

89

20 11_09_04_CDS_007

89

21 11_09_04_CDS_008

89

22 11_09_04_CDS_009

89

23 11_09_04_CDS_010

89

24 11_09_04_CDS_011

90

1 11_09_08_THG_001

90

2 11_09_08_CDG_001

90

3 11_09_08_CDG_002

90

4 11_09_08_CDG_003

90

5 11_09_08_CDG_004

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

692/QĐ-

TCMT

Kiểm tra tình hình 

thực hiện công tác 

ĐMC, ĐTM và 

CKBVMT ở các 

Bộ/ngành và địa 

phương

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Long An

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Tiền 

Giang

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Bến Tre

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Kiên 

Giang

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Cà Mau

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Trà Vinh

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác ĐTM, CKBVMT tại Sóc 

Trăng

Chuyên đề 

số

726/QĐ-

TCMT

Tăng cường năng 

lực cho các Bộ, 

ngành và địa 

phương về công tác 

đánh giá tác động 

môi trường chiến 

lược

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp phân tích và biên soạn một số 

quy định mới của Nghị định 29/2011/NĐ-CP về Đánh giá 

tác động môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích và biên soạn một 

số quy định mới trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 

29/2011/NĐ-CP về đánh giá tác động môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích và biên soạn một 

số quy định mới của Nghị định 29/2011/NĐ-CP về Đánh giá 

môi trường chiến lược

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích và biên soạn một 

số quy định mới trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 

29/2011/NĐ-CP về đánh môi trường chiến lược

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

90

6 11_09_08_DIA_001

90

7 11_09_08_THS_001

90

8 11_09_08_CDS_001

90

9 11_09_08_CDS_002

90

10 11_09_08_CDS_003

90

11 11_09_08_CDS_004

90

12 11_09_08_CDS_005

91

1 11_09_09_THG_001

91

2 11_09_09_THS_001

91

3 11_09_09_THS_002

91

4 11_09_09_THG_002

91

5 11_09_09_CDG_001

91

6 11_09_09_CDS_001

91

7 11_09_09_CDS_002

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

726/QĐ-

TCMT

Tăng cường năng 

lực cho các Bộ, 

ngành và địa 

phương về công tác 

đánh giá tác động 

môi trường chiến 

lược

Đĩa CD ghi sản phẩm số Đĩa

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp phân tích và biên soạn một số 

quy định mới của Nghị định 29/2011/NĐ-CP về Đánh giá 

tác động môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích và biên soạn một 

số quy định mới trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 

29/2011/NĐ-CP về đánh giá tác động môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích và biên soạn một 

số quy định mới của Nghị định 29/2011/NĐ-CP về Đánh giá 

môi trường chiến lược

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích và biên soạn một 

số quy định mới trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 

29/2011/NĐ-CP về đánh môi trường chiến lược

Chuyên đề 

số

Bộ tài liệu hội thảo, tập huấn "Tăng cường năng lực cho các 

Bộ, ngành và địa phương về công tác đánh giá tác động môi 

trường chiến lược"

Chuyên đề 

số

731/QĐ-

TCMT

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu thẩm định môi 

trường

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ năm (2009 - 2011) Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ năm (2009 - 2011) Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp (giai đoạn 2010) Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp (giai đoạn 2009) Tổng hợp 

giấy

Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu thẩm 

định môi trường

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu thẩm 

định môi trường

Chuyên đề 

số

Điều tra hiện trạng CNTT phần cứng, phần mềm tại Cục TĐ 

& ĐTM, đề xuất phương hướng xây dựng CSDL offline

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

91

8 11_09_09_CDS_003

91

9 11_09_09_CDS_004

91

10 11_09_09_BKS_001

91

11 11_09_09_BKS_002

91

12 11_09_09_BKS_003

92

1 11_09_01_THG_001

92

2 11_09_01_THS_001

92

3 11_09_01_CDS_001

92

4 11_09_01_CDS_002

92

5 11_09_01_CDS_003

92

6 11_09_01_CDS_004

92

7 11_09_01_CDS_005

92

8 11_09_01_CDS_006

92

9 11_09_01_CDS_007

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

731/QĐ-

TCMT

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu thẩm định môi 

trường

Lựa chọn Công nghệ, giải pháp và giải thích mô hình quản 

lý sẽ triển khai

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Thông tin tổng hợp liên quan công tác đánh giá 

tác động môi trường phục vụ cập nhật vào cổng thông tin 

eia.vn và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia (63 tỉnh/thành)

Chuyên đề 

số

Giao diện trang Web, các modun cổng thông tin eia.vn off-

line

Tư liệu 

khác số

Mã nguồn (CodeSource) phần mềm CSDL Tư liệu 

khác số

Các Hồ sơ  được số hóa thành văn bản dạng số (.pdf; .jpg) Tư liệu 

khác số

746/QĐ-

TCMT

Đánh giá tác động 

môi trường tổng hợp 

Vùng đồng bằng 

Nam bộ

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2009-2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2009-2011 Tổng hợp 

số

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tổng hợp Vùng đồng 

bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả Hội thảo đa ngành "Đánh giá tác động của 

kinh tế - xã hội tới môi trường nước Vùng đồng bằng Nam 

Bộ" tại TP Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2011 Chuyên đề 

số

Hiện trạng phát triển KTXH tại vùng đồng bằng Nam Bộ Chuyên đề 

số

Hiện trạng phát triển KTXH của các ngành tại vùng đồng 

bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Hiện trạng phát triển KTXH của 13 tỉnh/ thành tại Vùng 

đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Quy hoạch phát triển KTXH của các ngành tại vùng đồng 

bằng Nam Bộ (Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du 

lịch, đô thị, giao thông đường bộ, cảng, sử dụng đất, sử 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

92

10 11_09_01_CDS_008

92

11 11_09_01_CDS_009

92

12 11_09_01_CDS_010

92

13 11_09_01_CDS_011

92

14 11_09_01_CDS_012

92

15 11_09_01_CDS_013

92

16 11_09_01_CDS_014

92

17 11_09_01_CDS_015

92

18 11_09_01_CDS_016

92

19 11_09_01_CDS_017

92

20 11_09_01_CDS_018

92

21 11_09_01_CDS_019

92

22 11_09_01_CDS_020

92

23 11_09_01_CDS_021

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

746/QĐ-

TCMT

Đánh giá tác động 

môi trường tổng hợp 

Vùng đồng bằng 

Nam bộ

Quy hoạch phát triển KTXH của 13 tỉnh/ thành tại vùng 

đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Điều kiện khí tượng (Nhiệt độ, gió, mưa, nắng, bốc hơi, áp 

suất, bức xạ, độ che mây phủ, độ bền vững hơi khí quyển) 

tại các trạm đo khí tượng thuộc vùng đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Điều kiện thủy văn mạng lưới sông rạch tại vùng đồng bằng 

Nam Bộ ( mực nước, dòng chảy, lưu lượng, địa hình đáy 

sông, các mặt cắt sông)

Chuyên đề 

số

Điều kiện hải văn, biển tại Vùng đồng bằng Nam Bộ Chuyên đề 

số

Điều kiện địa hình Chuyên đề 

số

Tài nguyên đất Chuyên đề 

số

Tài nguyên khoáng sản Chuyên đề 

số

Tài nguyên rừng Chuyên đề 

số

Đặc trưng nguồn nước thải sinh hoạt đô thị và các khu dân 

cư ( kế thừa số liệu đã có)

Chuyên đề 

số

Đặc trưng nguồn nước thải từ các hoạt động khác ( thủy sản, 

chăn nuôi, làng nghề, nông nghiệp, cảng,...) ( kế thừa số liệu 

đã có)

Chuyên đề 

số

Đặc trưng nguồn nước thải từ các KCN/KCX Chuyên đề 

số

Đánh giá chất lượng nước sông tại Vùng đồng bằng Nam bộ 

trong thời gian 2005-2009

Chuyên đề 

số

Đánh giá chất lượng bùn đáy tại Vùng đồng bằng Nam bộ 

trong thời gian 2005-2009

Chuyên đề 

số

Đánh giá chất lượng nước ngầm tại Vùng đồng bẳng Nam 

Bộ trong thời gian 2005-2009

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

92

24 11_09_01_CDS_022

92

25 11_09_01_CDS_023

92

26 11_09_01_CDS_024

92

27 11_09_01_CDS_025

92

28 11_09_01_CDS_026

92

29 11_09_01_CDS_027

92

30 11_09_01_CDS_028

92

31 11_09_01_CDS_029

92

32 11_09_01_CDS_030

92

33 11_09_01_CDS_031

92

34 11_09_01_CDS_032

92

35 11_09_01_CDS_033

92

36 11_09_01_CDS_034

92

37 11_09_01_CDS_035

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

746/QĐ-

TCMT

Đánh giá tác động 

môi trường tổng hợp 

Vùng đồng bằng 

Nam bộ

Tình hình lập và thẩm định báo cáo ĐTM của các dự án tại 

vùng đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Tình hình tuân thủ các yêu cầu trong quyết định phê chuẩn 

báo cáo ĐTM đã phê duyệt ( tình hình xử lý nước thải, khí 

thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, tình hình giám sát 

Chuyên đề 

số

Xác định các vấn đề môi trường cấp bách tại vùng đồng 

bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Báo cáo sơ kết nhiệm vụ năm 2009 Chuyên đề 

số

Báo cáo hiện trạng môi trường nước và vùng sinh thái nhạy 

cảm tại Vùng đồng bằng Nam bộ

Chuyên đề 

số

Đánh giá đặc điểm nguồn nước thải từ các KCN/KCX (trên 

cơ sở số liệu khảo sát bổ sung) 13 tỉnh/ thành

Chuyên đề 

số

Đánh giá đặc điểm nguồn nước thải từ các KCN, các nhà 

máy nằm ngoài các KCN/KCX

Chuyên đề 

số

Đánh giá đặc điểm nguổn nước thải từ hoạt động khác ( 

thủy sản, chăn nuôi, làng nghề, nông nghiệp, cảng,...)

Chuyên đề 

số

Đánh giá đặc trưng nguồn nước thải do sinh hoạt Chuyên đề 

số

Đánh giá đặc trưng nguồn nước thải từ các khu dân cư Chuyên đề 

số

Đánh giá đặc trưng nguồn CTR, CTNH do sinh hoạt Chuyên đề 

số

Đánh giá đặc trưng nguồn CTR, CTNH từ các KCN, các 

nhà máy nằm ngoài KCN/KCX

Chuyên đề 

số

Nguồn CTR/ CTNH từ hoạt động nông, lâm nghiệp Chuyên đề 

số

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông và bùn đáy tại 

vùng đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

92

38 11_09_01_CDS_036

92

39 11_09_01_CDS_037

92

40 11_09_01_CDS_038

92

41 11_09_01_CDS_039

92

42 11_09_01_CDS_040

92

43 11_09_01_CDS_041

92

44 11_09_01_CDS_042

92

45 11_09_01_CDS_043

92

46 11_09_01_CDS_044

92

47 11_09_01_CDS_045

92

48 11_09_01_CDS_046

92

49 11_09_01_CDS_047

92

50 11_09_01_CDS_048

92

51 11_09_01_CDS_049

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

746/QĐ-

TCMT

Đánh giá tác động 

môi trường tổng hợp 

Vùng đồng bằng 

Nam bộ

Đánh giá chất lượng nước ngầm tại vùng đồng bằng Nam Bộ Chuyên đề 

số

Báo cáo sơ kết nhiệm vụ năm 2009-2010 Chuyên đề 

số

Phân tích, cập nhật, đánh giá tổng quan về hiện trạng phát 

triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Phân tích, cập nhật các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội 

vùng đồng bằng Nam Bộ đến năm 2015 và  2020

Chuyên đề 

số

Phân tích, bổ sung số liệu và đánh giá đặc trưng nguồn ô 

nhiễm môi trường vùng đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác ĐTM các 

doanh nghiệp trong khu vực đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tổng thể diễn biến chất lượng nước mặt 

và nước ngầm tại vùng đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Điều tra, đánh gia đặc điểm các nguồn nước thải trong khu 

vực đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Điều tra, đánh giá đặc điểm, tính chất các nguồn chất thải 

rắn, chất thải nguy hại tại đồng bằng Nam Bộ năm 2011

Chuyên đề 

số

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt và nước ngầm tại 

vùng đồng bằng Nam Bộ năm 2011

Chuyên đề 

số

Dự báo lưu lượng, tải lượng TSS từ nước thải từ các KCN, 

các nhà máy nằm ngoài các KCN/ KCX đến năm 2015 và 

định hướng đến năm 2020

Chuyên đề 

số

Dự báo lưu lượng, tải lượng chất hữu cơ từ nước thải từ các 

KCN, các nhà máy nằm ngoài các KCN/ KCX đến năm 

2015 và định hướng đến năm 2020

Chuyên đề 

số

Dự báo lưu lượng, tải lượng chất dinh dưỡng từ nước thải từ 

các KCN, các nhà máy nằm ngoài các KCN/ KCX đến năm 

2015 và định hướng đến năm 2020

Chuyên đề 

số

Dự báo lưu lượng, tải lượng nước thải sinh hoạt đến năm 

2015 và 2020 - thông số Amoni, N tổng, P tổng

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

92

52 11_09_01_CDS_050

92

53 11_09_01_CDS_051

92

54 11_09_01_CDS_052

92

55 11_09_01_CDS_053

92

56 11_09_01_CDS_054

92

57 11_09_01_CDS_055

92

58 11_09_01_CDS_056

92

59 11_09_01_CDS_057

92

60 11_09_01_CDS_058

92

61 11_09_01_CDS_059

92

62 11_09_01_CDS_060

92

63 11_09_01_CDS_061

92

64 11_09_01_CDS_062

92

65 11_09_01_CDS_063

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

746/QĐ-

TCMT

Đánh giá tác động 

môi trường tổng hợp 

Vùng đồng bằng 

Nam bộ

Dự báo lưu lượng, tải lượng nước thải sinh hoạt đến năm 

2015 và 2020 - thông số TSS

Chuyên đề 

số

Dự báo lưu lượng, tải lượng nước thải sinh hoạt đến năm 

2015 và 2020 - thông số COD, BOD

Chuyên đề 

số

Dự báo lưu lượng, tải lượng chất rắn lư lửng từ nước thải từ 

các hoạt động khác đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề 

số

Dự báo lưu lượng, tải lượng chất ô nhiễm hữu cơ từ nước 

thải từ các hoạt động khác đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề 

số

Dự báo lưu lượng, tải lượng N tổng, P tổng từ nước thải từ 

các hoạt động khác đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề 

số

Sử dụng mô hình MIKE 11 để tính toán chất lượng nước ( 

các thông số độ mặn, DO, TSS, BOD, COD, Amoni, tổng 

N, tổng P) và vẽ sơ đồ chất lượng nước trên bản đồ nền tỷ lệ 

Chuyên đề 

số

Ứng dụng mô hình Mike 11 để đánh giá, dự báo chất lượng 

nước vùng đồng bằng Nam Bộ đến 2015

Chuyên đề 

số

Ứng dụng mô hình Mike 11 để đánh giá, dự báo chất lượng 

nước vùng đồng bằng Nam Bộ đến 2020

Chuyên đề 

số

Sử dụng kết quả đo đạc thực tế để hiệu chỉnh mô hình Chuyên đề 

số

Dự báo tải lượng CTR, CTNH do sinh hoạt đến năm 1025 Chuyên đề 

số

Dự báo tải lượng CTR, CTNH do sinh hoạt đến năm 2020 Chuyên đề 

số

Dự báo tải lượng CTR từ các KCN, các nhà máy nằm ngoài 

các KCN, KCX đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề 

số

Dự báo tải lượng CTNH từ các KCN, các nhà máy nằm 

ngoài các KCN, KCX đến năm 2015 và 2020

Chuyên đề 

số

Dự báo tải lượng CTR, CTNH từ hoạt động nông, lâm 

nghiệp, chăn nuôi, thủy sản đến năm 2015

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

92

66 11_09_01_CDS_064

92

67 11_09_01_CDS_065

92

68 11_09_01_CDS_066

92

69 11_09_01_CDS_067

92

70 11_09_01_CDS_068

92

71 11_09_01_CDS_069

92

72 11_09_01_CDS_070

92

73 11_09_01_CDS_071

92

74 11_09_01_CDS_072

92

75 11_09_01_CDS_073

92

76 11_09_01_CDS_074

92

77 11_09_01_CDS_075

92

78 11_09_01_CDS_076

92

79 11_09_01_CDS_077

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

746/QĐ-

TCMT

Đánh giá tác động 

môi trường tổng hợp 

Vùng đồng bằng 

Nam bộ

Dự báo tải lượng CTR, CTNH từ hoạt động nông, lâm 

nghiệp, chăn nuôi, thủy sản đến năm 2020

Chuyên đề 

số

Tác động của đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông: 

Trung Quốc

Chuyên đề 

số

Tác động của các hoạt động KTXH ở thượng nguồn sông 

Mê Kông: Myanma

Chuyên đề 

số

Tác động của các hoạt động KTXH ở thượng nguồn sông 

Mê Kông: Thái Lan

Chuyên đề 

số

Tác động của các hoạt động KTXH ở thượng nguồn sông 

Mê Kông: Lào

Chuyên đề 

số

Tác động của các hoạt động KTXH ở thượng nguồn sông 

Mê Kông: Campuchia

Chuyên đề 

số

Tác động của biển Đông và biển Tây tới môi trường nước 

tại Đồng Bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước đồng 

bằng Nam Bộ theo kịch bản năm 2020

Chuyên đề 

số

Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước đồng 

bằng Nam Bộ theo kịch bản năm 2050

Chuyên đề 

số

Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước đồng 

bằng Nam Bộ theo kịch bản năm 2070

Chuyên đề 

số

Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước đồng 

bằng Nam Bộ theo kịch bản năm 2100

Chuyên đề 

số

Đề xuất một số điều chỉnh ngành nghề, quy mô, địa điểm 

phù hợp đối với quy hoạch phát triển KTXH

Chuyên đề 

số

Đề xuất mô hình phối hợp quản lý chất lượng nước tại vùng 

đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc, giám sát môi 

trường nước tại vùng đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

12/25/2012 339 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

92

80 11_09_01_CDS_078

92

81 11_09_01_CDS_079

92

82 11_09_01_CDS_080

92

83 11_09_01_CDS_081

92

84 11_09_01_CDS_082

92

85 11_09_01_CDS_083

92

86 11_09_01_CDS_084

92

87 11_09_01_CDS_085

92

88 11_09_01_CDS_086

92

89 11_09_01_CDS_087

92

90 11_09_01_CDS_088

92

91 11_09_01_CDS_089

92

92 11_09_01_CDG_001

92

93 11_09_01_BDS_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

746/QĐ-

TCMT

Đánh giá tác động 

môi trường tổng hợp 

Vùng đồng bằng 

Nam bộ

Đề xuất định hướng kỹ thuật nhằm cải thiện tình hình ô 

nhiễm nguồn nước và phòng ngừa ô nhiễm có thể xảy ra vào 

năm 2015 và 2020

Chuyên đề 

số

Để xuất các giải pháp giảm thiểu tác động có hại do các dự 

án phát triển đô thị

Chuyên đề 

số

Để xuất các giải pháp giảm thiểu tác động có hại do các dự 

án phát triển công nghiệp

Chuyên đề 

số

Để xuất các giải pháp giảm thiểu tác động có hại do các dự 

án phát triển nông nghiệp

Chuyên đề 

số

Để xuất các giải pháp giảm thiểu tác động có hại do các dự 

án phát triển thủy sản

Chuyên đề 

số

Để xuất các giải pháp giảm thiểu tác động có hại do các dự 

án phát triển du lịch

Chuyên đề 

số

Để xuất các giải pháp giảm thiểu tác động có hại do các dự 

án phát triển làng nghề

Chuyên đề 

số

Để xuất các giải pháp giảm thiểu tác động có hại do các dự 

án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chuyên đề 

số

Phân tích, đề xuất thứ tự ưu tiên và phương án đầu tư cac 

chương trình, dự án nhằm hạn chế các tác động có hại

Chuyên đề 

số

Đề xuất kinh  phí đầu tư các chương trình, dự án nhằm hạn 

chế các tác động có hại

Chuyên đề 

số

Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án nhằm 

hạn chế các tác động có hại

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xây dựng nội dung, chương trình quan trắc quản 

lý môi trường tại vùng đồng bằng Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Phụ lục báo cáo tổng kết nhiệm vụ (phụ các kết quả phân 

tích)

Chuyên đề 

giấy

Tập sơ đồ: 13 sơ đồ khoanh vùng nhạy cảm môi trường tại 

13 tỉnh thuộc Vùng đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ nền tỷ lệ 

1:100.000 và 08 sơ đồ phân bố chất lượng nước, tổng hợp 

Bản đồ số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

92

94 11_09_01_BDS_002

93

1 11_09_02_THG_001

93

2 11_09_02_CDS_001

93

3 11_09_02_CDS_002

93

4 11_09_02_CDS_003

93

5 11_09_02_CDS_004

93

6 11_09_02_CDS_005

93

7 11_09_02_CDS_006

93

8 11_09_02_CDS_007

93

9 11_09_02_CDS_008

93

10 11_09_02_CDS_009

93

11 11_09_02_CDS_010

93

12 11_09_02_CDS_011

93

13 11_09_02_CDS_012

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

746/QĐ-

TCMT

Đánh giá tác động 

môi trường tổng hợp 

Vùng đồng bằng 

Nam bộ

Báo cáo: Tập số liệu và bản đồ về hiện trạng tài nguyên và 

môi trường Vùng đồng bằng Nam bộ

Bản đồ số

786/QĐ-

TCMT

Đánh giá môi 

trường chường 

chiến lược quy 

hoạch vùng thủ đô

Báo cáo tổng hợp năm 2009 - 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp năm 2009 - 2011 Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Tổng quan chung về ĐMC đối với các 

quy hoạch phát triển vùng trên thế giới và trong nước

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Các bài học kinh nghiệm về ĐMC đối 

với các quy hoạch phát triển của một số thành phố lớn có 

đặc điểm tương tự vùng thủ đô Hà Nội (bao gồm thủ đô và 

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Các bài học kinh nghiệm về ĐMC đối 

với các quy hoạch phát triển vùng ở trong nước, đặc biệt là 

các Dự án thí điểm ĐMC đối với quy hoạch phát triển vùng 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng quan về ĐMC đối với các quy hoạch phát 

triển vùng trên thế giới và trong nước, các bài học kinh 

nghiệm

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông 

Cầu

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông 

Nhuệ - sông Đáy

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đề án về Quy hoạch quản lý chất thải 

rắn đô thị Việt Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đề án về Quy hoạch quản lý chất thải 

rắn nguy hại

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đề án về Quy hoạch cấp nước Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đề án về Quy hoạch thoát nước và xử 

lý nước thải

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đề tài mã số KX.09.05 về quá trình đô 

thị hóa Thăng Long - Hà Nội và kinh nghiệm lịch sử và định 

hướng quy hoạch phát triển đô thị trong thời kỳ công nghiệp 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

93

14 11_09_02_CDS_013

93

15 11_09_02_CDS_014

93

16 11_09_02_CDS_015

93

17 11_09_02_CDS_016

93

18 11_09_02_CDS_017

93

19 11_09_02_CDS_018

93

20 11_09_02_CDS_019

93

21 11_09_02_CDS_020

93

22 11_09_02_CDS_021

93

23 11_09_02_CDS_022

93

24 11_09_02_CDS_023

93

25 11_09_02_CDS_024

93

26 11_09_02_CDS_025

93

27 11_09_02_CDS_026

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

786/QĐ-

TCMT

Đánh giá môi 

trường chường 

chiến lược quy 

hoạch vùng thủ đô

Báo cáo chuyên đề: Dự án thoát nước Hà Nội (cũ) do JICA 

thiết lập

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chiến lược bảo vệ môi trường Hà Nội 

(cũ)

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà 

Tây và tp Sơn Tây

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp phân tích các thông tin về các đề án, kế 

hoạch bảo vệ môi trường có liên quan đến vùng lãnh thổ thủ 

đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu tổng quát về bảo vệ môi trường 

đối với quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất hợp 

lý và bền vững

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất hợp 

lý và bền vữngBáo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về nguồn nước 

và cấp nước sạch, chất lượng và khối lượng nước cấp

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về xử lý nước thải và bảo vệ 

môi trường nước mặt

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề Chỉ tiêu về thoát nước và chống úng 

ngập đô thị

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường  không 

khí, chất lượng không khí

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về thu gom, vận chuyển và xử 

lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế 

và chất thải nguy hại

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về bảo tồn ĐDSH và cảnh quan 

thiên nhiên vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về môi trường đối với quy 

hoạch phát triển công nghiệp và làng nghề

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

93

28 11_09_02_CDS_027

93

29 11_09_02_CDS_028

93

30 11_09_02_CDS_029

93

31 11_09_02_CDS_030

93

32 11_09_02_CDS_031

93

33 11_09_02_CDS_032

93

34 11_09_02_CDS_033

93

35 11_09_02_CDS_034

93

36 11_09_02_CDS_035

93

37 11_09_02_CDS_036

93

38 11_09_02_CDS_037

93

39 11_09_02_CDS_038

93

40 11_09_02_CDS_039

93

41 11_09_02_CDS_040

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

786/QĐ-

TCMT

Đánh giá môi 

trường chường 

chiến lược quy 

hoạch vùng thủ đô

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về môi trường đối với quy 

hoạch phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp đối với Hà Nội 

mới

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về môi trường đối với quy 

hoạch phát triển giao thông đô thị đường bộ và đường sắt

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Chỉ tiêu về môi trường đối với quy 

hoạch phát triển du lịch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Xây dựng chỉ tiêu về ứng phó với biến 

đổi khí hậu và thiên tai

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Xây dựng chỉ tiêu về phát triển cây 

xanh đô thị

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Xây dựng chỉ tiêu về hệ thống quản lý 

môi trường, quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về 

môi trường trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ nghiên cứu năm 2009 Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Tài nguyên nước ngầm ở các vùng quy 

hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Tài nguyên nước mặt ở các vùng quy 

hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng 

đất ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đặc điểm về khoáng sản ở các vùng quy 

hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đặc điểm địa hình, địa chất ở các vùng 

quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Điều kiện khí hậu và thiên tai ở các 

vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

93

42 11_09_02_CDS_041

93

43 11_09_02_CDS_042

93

44 11_09_02_CDS_043

93

45 11_09_02_CDS_044

93

46 11_09_02_CDS_045

93

47 11_09_02_CDS_046

93

48 11_09_02_CDS_047

93

49 11_09_02_CDS_048

93

50 11_09_02_CDS_049

93

51 11_09_02_CDS_050

93

52 11_09_02_CDS_051

93

53 11_09_02_CDS_052

93

54 11_09_02_CDS_053

93

55 11_09_02_CDS_054

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

786/QĐ-

TCMT

Đánh giá môi 

trường chường 

chiến lược quy 

hoạch vùng thủ đô

Báo cáo tổng hợp phân tích đánh giá về điều kiện tự nhiên 

và tài nguyên thiên nhiên của vùng thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Các phương pháp chung thực hiện ĐMC đối với quy hoạch 

phát triển vùng lãnh thổ

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Phương pháp luận đánh giá khả năng 

chịu tải và ngưỡng chịu tải môi trường (không khí, nước)

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Xây dựng phương pháp đánh giá tác 

động tổng hợp của các hoạt động phát triển vùng lãnh thổ 

tới:

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp xây dựng phương pháp luận về đánh giá 

môi trường chiến lược đối với quy hoạch phát triển vùng 

lãnh thổ

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đặc điểm tình hình xây dựng và Phát 

triển Thủ đô Hà nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá nhận xét các đặc điểm về tổ 

chức và biến đổi không gian đô thị Hà Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Các tồn tại trong xây dựng phát triển đô 

thị và những vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm quốc tế Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề:Mô tả tóm tắt quy hoạch xây dựng Thủ 

đô Hà Nội:

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề:Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng 

xã hội (5):

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp mô tả QH chung xây dựng thủ đô HN Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Phạm vi nghiên cứu của ĐMC về không 

gian, thời gian

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

93

56 11_09_02_CDS_055

93

57 11_09_02_CDS_056

93

58 11_09_02_CDS_057

93

59 11_09_02_CDS_058

93

60 11_09_02_CDS_059

93

61 11_09_02_CDS_060

93

62 11_09_02_CDS_061

93

63 11_09_02_CDS_062

93

64 11_09_02_CDS_063

93

65 11_09_02_CDS_064

93

66 11_09_02_CDS_065

93

67 11_09_02_CDS_066

93

68 11_09_02_CDS_067

93

69 11_09_02_CDS_068

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

786/QĐ-

TCMT

Đánh giá môi 

trường chường 

chiến lược quy 

hoạch vùng thủ đô

Báo cáo: Xác định các vấn đề và mục tiêu môi trường chính 

liên quan đến quy hoạch chung XD thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá đặc điểm hiện trạng chất 

lượng môi trường không khí ở các vùng quy hoạch (Nam 

Sông Hồng, Bắc Sông Hồng, Hà Tây, Mê Linh)

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá đặc điểm hiện trạng tiếng ồn ở 

các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi 

trường nước sông ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi 

trường nước hồ ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá đặc điểm hiện trạng chất 

lượng môi trường nước ngầm ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá đặc điểm hiện trạng tài 

nguyên sinh vật và các hệ sinh thái ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tình trạng và khả năng ngập 

úng ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề : Đánh giá hiện trạng thoát nước thải và 

xử lý nước thải ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề : Đánh giá đặc điểm hiện trạng quản lý 

CTR ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề : Đánh giá đặc điểm hiện trạng quản lý 

nghĩa trang ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề : Đánh giá đặc điểm hiện trạng cảnh 

quan và không gian xanh ở các vùng quy hoạch

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp đánh giá hiện trạng môi trường của vùng 

thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề : Xác định các yếu tố có thể tác động 

đến xu hướng của các vấn đề môi trường liên quan

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

93

70 11_09_02_CDS_069

93

71 11_09_02_CDS_070

93

72 11_09_02_CDS_071

93

73 11_09_02_CDS_072

93

74 11_09_02_CDS_073

93

75 11_09_02_CDS_074

93

76 11_09_02_CDS_075

93

77 11_09_02_CDS_076

93

78 11_09_02_CDS_077

93

79 11_09_02_CDS_078

93

80 11_09_02_CDS_079

93

81 11_09_02_CDS_080

93

82 11_09_02_CDS_081

93

83 11_09_02_CDS_082

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

786/QĐ-

TCMT

Đánh giá môi 

trường chường 

chiến lược quy 

hoạch vùng thủ đô

Báo cáo chuyên đề : Dự báo xu hướng thay đổi các thành 

phần môi trường khi không thực hiện quy hoạch :

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp đánh giá xu thế diễn biến các vấn đề môi 

trường khi không thực hiện quy hoạch

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp giữa quan điểm, mục tiêu của quy 

hoạch với các quan điểm, mục tiêu về BVM

Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động của từng quy hoạch thành phần đến môi 

trường, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường do tác 

động của từng quy hoạch thành phần:

Chuyên đề 

số

Báo cáo Chuyên đề. Đánh giá tác động tích lũy của quy 

hoạch chung XD thủ đô Hà Nội đến các điều kiện tự nhiên, 

xã hội và xu hướng biến đổi của cácđiều kiện này do tác 

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tác động tích lũy của quy 

hoạch chung XD thủ đô Hà Nội đến các thành phần môi 

trường và xu hướng biến đổi của các thành phần này do tác 

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiện trạng và sức chịu tải của 

sông Nhuệ và sông Đáy đối với QH chung XD thủ đô HN

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá rủi ro sự cố môi trường khi 

triển khai các quy hoạch thành phần của quy hoạch chung 

XD Thủ đô Hà Nội.

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp dự báo tác động đối với môi trường khi 

thực hiện quy hoạch chung XD thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đề xuất về điều chỉnh, tối ưu hóa các mục tiêu, 

định hướng và phương án phát triển;

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: .Đề xuất về điều chỉnh, tối ưu hóa đối với quy 

hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật BVMT

Chuyên đề 

số

Chuyên đề. Định hướng về ĐTM đối với các dự án thành 

phần của Quy hoạch

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, thay đổi quy 

hoạch phù hợp với BVMT

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp về đề xuất điều chỉnh, tối ưu hóa các nội 

dung quy hoạch

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

93

84 11_09_02_CDS_083

93

85 11_09_02_CDS_084

93

86 11_09_02_CDS_085

93

87 11_09_02_CDS_086

93

88 11_09_02_CDS_087

93

89 11_09_02_CDS_088

93

90 11_09_02_CDS_089

93

91 11_09_02_CDS_090

93

92 11_09_02_CDS_091

93

93 11_09_02_CDS_092

93

94 11_09_02_CDS_093

93

95 11_09_02_CDS_094

93

96 11_09_02_CDS_095

93

97 11_09_02_CDS_096

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

786/QĐ-

TCMT

Đánh giá môi 

trường chường 

chiến lược quy 

hoạch vùng thủ đô

Chuyên đề. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý bảo vệ môi 

trường nước nhằm giảm thiểu tối đa những tác động tiêu 

cực của Quy hoạch:

Chuyên đề 

số

Chuyên đề. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý bảo vệ môi 

trường không khí và tiếng ồn:

Chuyên đề 

số

Chuyên đề. Các giải pháp kỹ thuật và QL CTR: Chuyên đề 

số

Chuyên đề. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý ứng phó với 

biến đổi khí hậu:

Chuyên đề 

số

Báo cáo đề xuất, khuyến cáo các nội dung cần xem xét, điều 

chỉnh, bổ sung đối với  quy hoạch chung XD thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Về hiệu quả của ĐMC đối với quá trình lập quy 

hoạch chung Xd thủ đô

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Về mức độ tác động xấu đối với môi trường Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết luận và kiến nghị đối với quy hoạch 

chung xây dựng thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phạm vi nghiên cứu của ĐMC và các vấn đề 

môi trường chính liên quan đến dự án quy hoạch phát triển 

vùng lãnh thổ

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường 

chính liên quan đến quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ 

trong trường hợp không thực hiện dự án (phương án 0):

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Dự báo tác động đối với môi trường khi thực 

hiện quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ:

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, 

cải thiện môi trường của quy hoạch:

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Kết luận và kiến nghị : Chuyên đề 

số

Báo cáo đề xuất xây dựng các nội dung cơ bản của hướng 

dẫn lập báo cáo ĐMC đối với quy hoạch phát triển vùng 

lãnh thổ

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

93

98 11_09_02_CDS_097

93

99 11_09_02_CDS_098

93

100 11_09_02_CDS_099

93

101 11_09_02_CDS_100

93

102 11_09_02_CDS_101

93

103 11_09_02_CDS_102

93

104 11_09_02_CDS_103

93

105 11_09_02_CDS_104

93

106 11_09_02_CDS_105

93

107 11_09_02_CDS_106

93

108 11_09_02_CDS_107

93

109 11_09_02_CDS_108

94

1 11_09_05_THG_001

94

2 11_09_05_THS_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

786/QĐ-

TCMT

Đánh giá môi 

trường chường 

chiến lược quy 

hoạch vùng thủ đô

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Đánh giá môi trường chiến lược 

quy hoạch vùng thủ đô giai đoạn 2010

Chuyên đề 

số

Báo cáo khảo sát khu vực quy hoạch chung xây dựng vùng 

thủ đô Hà Nội

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Các nguyên tắc đảm bảo hiệu quả của quá trình 

ĐMC đối với quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Các bước thực hiện ĐMC đối với quy hoạch 

phát triển vùng lãnh thổ

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Xác định các bên liên quan và xây dựng kế 

hoạch huy động sự tham gia của các bên liên quan; Đánh 

giá các mục tiêu và phương án phát triển được đề xuất

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Kết hợp ĐMC với quá trình lập quy hoạch; 

Cách thức phối hợp và trao đổi thông tin giữa các chuyên 

gia ĐMC và cơ quan lập quy hoạch

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Xây dựng các mục tiêu, chỉ thị và chỉ tiêu môi 

trường trong ĐMC đối với QHPTVLT

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá các lựa chọn và phương án 

thay thế trong ĐMC đối với Quy hoạch PTVLT

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Xây dựng phương án lồng ghép ĐMC vào quá 

trình lập QHPTVLT

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Cách tiếp cận và tổ chức thực hiện ĐMC đối 

với quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật thực hiện ĐMC đối 

với quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Phương pháp luận đánh giá tác động 

tích luỹ; tác động tổng hợp

Chuyên đề 

số

CV: 

978/TĐ

Hướng dẫn triển 

khai Nghị định số 

29/2011/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 4 

năm 2011 của Chính 

phủ quy định về 

đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá 

tác động môi 

trường, cam kết bảo 

vệ môi trường và 

các văn bản hướng 

dẫn thi hành Nghị 

định

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

94

3 11_09_05_THS_002

94

4 11_09_05_THS_003

94

5 11_09_05_THS_004

94

6 11_09_05_THS_005

94

7 11_09_05_THS_006

94

8 11_09_05_THS_007

94

9 11_09_05_THS_008

94

10 11_09_05_THS_009

94

11 11_09_05_THS_010

94

12 11_09_05_THS_011

95

1 11_15_02_THG_001

95

2 11_15_02_THS_001

95

3 11_15_02_CDG_001

95

4 11_15_02_CDS_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

CV: 

978/TĐ

Hướng dẫn triển 

khai Nghị định số 

29/2011/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 4 

năm 2011 của Chính 

phủ quy định về 

đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá 

tác động môi 

trường, cam kết bảo 

vệ môi trường và 

các văn bản hướng 

dẫn thi hành Nghị 

định

Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện 

Nghị định 80/2006/NĐ-CP và Nghị định 21/2008/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ đối với công tác 

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện 

Nghị định 80/2006/NĐ-CP và Nghị định 21/2008/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ đối với công tác 

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện 

Nghị định 80/2006/NĐ-CP và Nghị định 21/2008/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ đối với công tác 

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện 

Nghị định 80/2006/NĐ-CP và Nghị định 21/2008/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ đối với  công tác 

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi 

trong công tác lập và thẩm định báo cáo ĐMC

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi 

trong công tác lập và thẩm định báo cáo ĐTM

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả thực hiện công tác ĐMC trong thời gian tới

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác ĐTM trong thời gian tới

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác hậu thẩm định trong thời gian tới

Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả cam kết bảo vệ môi trường trong thời gian tới

Tổng hợp 

số

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

CĐ: Tình hình hoạt động và thực hiện công tác BVMT của 

các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng

Chuyên đề 

giấy

CĐ: Tình hình hoạt động và thực hiện công tác BVMT của 

các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

5 11_15_02_CDG_002

95

6 11_15_02_CDS_002

95

7 11_15_02_CDG_003

95

8 11_15_02_CDS_003

95

9 11_15_02_CDG_004

95

10 11_15_02_CDS_004

95

11 11_15_02_CDG_005

95

12 11_15_02_CDS_005

95

13 11_15_02_CDG_006

95

14 11_15_02_CDG_007

95

15 11_15_02_CDG_008

95

16 11_15_02_CDG_009

95

17 11_15_02_CDG_010

95

18 11_15_02_CDG_011

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

CĐ: Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

giấy

CĐ: Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo về môi trường theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Tổng cục tại khu vực phía Bắc

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

19 11_15_02_CDG_012

95

20 11_15_02_CDG_013

95

21 11_15_02_CDS_006

95

22 11_15_02_CDS_007

95

23 11_15_02_CDS_008

95

24 11_15_02_CDS_009

95

25 11_15_02_CDS_010

95

26 11_15_02_CDS_011

95

27 11_15_02_CDS_012

95

28 11_15_02_CDS_013

95

29 11_15_02_CDG_014

95

30 11_15_02_CDG_015

95

31 11_15_02_CDG_016

95

32 11_15_02_CDG_017

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo về môi trường theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Tổng cục tại khu vực phía Bắc

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện công tác  bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc lưu vực: Sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

33 11_15_02_CDG_018

95

34 11_15_02_CDG_019

95

35 11_15_02_CDS_014

95

36 11_15_02_CDS_015

95

37 11_15_02_CDS_016

95

38 11_15_02_CDS_017

95

39 11_15_02_CDS_018

95

40 11_15_02_CDS_019

95

41 11_15_02_CDG_020

95

42 11_15_02_CDG_021

95

43 11_15_02_CDG_022

95

44 11_15_02_CDG_023

95

45 11_15_02_CDG_024

95

46 11_15_02_CDG_025

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện công tác  bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc lưu vực: Sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn lưu vực sông 

Cầu

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

47 11_15_02_CDS_020

95

48 11_15_02_CDS_021

95

49 11_15_02_CDS_022

95

50 11_15_02_CDS_023

95

51 11_15_02_CDS_024

95

52 11_15_02_CDS_025

95

53 11_15_02_CDG_026

95

54 11_15_02_CDG_027

95

55 11_15_02_CDG_028

95

56 11_15_02_CDG_029

95

57 11_15_02_CDG_030

95

58 11_15_02_CDG_031

95

59 11_15_02_CDG_032

95

60 11_15_02_CDS_026

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn lưu vực sông 

Cầu

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

61 11_15_02_CDS_027

95

62 11_15_02_CDS_028

95

63 11_15_02_CDS_029

95

64 11_15_02_CDS_030

95

65 11_15_02_CDS_031

95

66 11_15_02_CDS_032

95

67 11_15_02_CDG_033

95

68 11_15_02_CDG_034

95

69 11_15_02_CDG_035

95

70 11_15_02_CDG_036

95

71 11_15_02_CDG_037

95

72 11_15_02_CDS_033

95

73 11_15_02_CDS_034

95

74 11_15_02_CDS_035

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

75 11_15_02_CDS_036

95

76 11_15_02_CDS_037

95

77 11_15_02_CDG_038

95

78 11_15_02_CDS_038

95

79 11_15_02_CDG_039

95

80 11_15_02_CDG_040

95

81 11_15_02_CDG_041

95

82 11_15_02_CDG_042

95

83 11_15_02_CDS_039

95

84 11_15_02_CDS_040

95

85 11_15_02_CDS_041

95

86 11_15_02_CDS_042

95

87 11_15_02_CDG_043

95

88 11_15_02_CDG_044

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

89 11_15_02_CDG_045

95

90 11_15_02_CDG_046

95

91 11_15_02_CDS_043

95

92 11_15_02_CDS_044

95

93 11_15_02_CDS_045

95

94 11_15_02_CDS_046

95

95 11_15_02_CDG_047

95

96 11_15_02_CDG_048

95

97 11_15_02_CDG_049

95

98 11_15_02_CDG_050

95

99 11_15_02_CDS_047

95

100 11_15_02_CDS_048

95

101 11_15_02_CDS_049

95

102 11_15_02_CDS_050

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện công tác  bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc lưu vực Sông Đồng Nai

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện công tác  bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc lưu vực Sông Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

103 11_15_02_CDG_051

95

104 11_15_02_CDG_052

95

105 11_15_02_CDG_053

95

106 11_15_02_CDS_051

95

107 11_15_02_CDS_052

95

108 11_15_02_CDS_053

95

109 11_15_02_CDG_054

95

110 11_15_02_CDG_055

95

111 11_15_02_CDS_054

95

112 11_15_02_CDS_055

95

113 11_15_02_CDG_056

95

114 11_15_02_CDG_057

95

115 11_15_02_CDS_056

95

116 11_15_02_CDS_057

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

117 11_15_02_CDG_058

95

118 11_15_02_CDG_059

95

119 11_15_02_CDG_060

95

120 11_15_02_CDS_058

95

121 11_15_02_CDS_059

95

122 11_15_02_CDS_060

95

123 11_15_02_CDG_061

95

124 11_15_02_CDG_062

95

125 11_15_02_CDG_063

95

126 11_15_02_CDG_064

95

127 11_15_02_CDS_061

95

128 11_15_02_CDS_062

95

129 11_15_02_CDS_063

95

130 11_15_02_CDS_064

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của  các cơ sở được thanh tra năm 2011  trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của  các cơ sở được thanh tra năm 2011  trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo về môi trường theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Tổng cục tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo về môi trường theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Tổng cục tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

131 11_15_02_CDG_065

95

132 11_15_02_CDG_066

95

133 11_15_02_CDG_067

95

134 11_15_02_CDS_065

95

135 11_15_02_CDS_066

95

136 11_15_02_CDS_067

95

137 11_15_02_CDG_068

95

138 11_15_02_CDG_069

95

139 11_15_02_CDG_070

95

140 11_15_02_CDG_071

95

141 11_15_02_CDG_072

95

142 11_15_02_CDG_073

95

143 11_15_02_CDG_074

95

144 11_15_02_CDS_068

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Long An

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Long An

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

145 11_15_02_CDS_069

95

146 11_15_02_CDS_070

95

147 11_15_02_CDS_071

95

148 11_15_02_CDS_072

95

149 11_15_02_CDS_073

95

150 11_15_02_CDS_074

95

151 11_15_02_CDG_075

95

152 11_15_02_CDG_076

95

153 11_15_02_CDS_075

95

154 11_15_02_CDS_076

95

155 11_15_02_CDG_077

95

156 11_15_02_CDS_077

95

157 11_15_02_CDG_078

95

158 11_15_02_CDG_079

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

159 11_15_02_CDG_080

95

160 11_15_02_CDG_081

95

161 11_15_02_CDG_082

95

162 11_15_02_CDG_083

95

163 11_15_02_CDG_084

95

164 11_15_02_CDS_078

95

165 11_15_02_CDS_079

95

166 11_15_02_CDS_080

95

167 11_15_02_CDS_081

95

168 11_15_02_CDS_082

95

169 11_15_02_CDS_083

95

170 11_15_02_CDS_084

95

171 11_15_02_CDG_085

95

172 11_15_02_CDG_086

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của  các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của  các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đắc Nông

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

173 11_15_02_CDG_087

95

174 11_15_02_CDG_088

95

175 11_15_02_CDG_089

95

176 11_15_02_CDG_090

95

177 11_15_02_CDG_091

95

178 11_15_02_CDS_085

95

179 11_15_02_CDS_086

95

180 11_15_02_CDS_087

95

181 11_15_02_CDS_088

95

182 11_15_02_CDS_089

95

183 11_15_02_CDS_090

95

184 11_15_02_CDS_091

95

185 11_15_02_CDG_092

95

186 11_15_02_CDS_092

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn lưu vực sông  

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo về môi trường theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Tổng cục tại khu vực phía Nam

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn lưu vực sông  

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo về môi trường theo chỉ đạo của Lãnh đạo 

Tổng cục tại khu vực phía Nam

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

187 11_15_02_CDG_093

95

188 11_15_02_CDS_093

95

189 11_15_02_CDG_094

95

190 11_15_02_CDS_094

95

191 11_15_02_CDG_095

95

192 11_15_02_CDS_095

95

193 11_15_02_CDG_096

95

194 11_15_02_CDG_097

95

195 11_15_02_CDG_098

95

196 11_15_02_CDG_099

95

197 11_15_02_CDG_100

95

198 11_15_02_CDG_101

95

199 11_15_02_CDS_096

95

200 11_15_02_CDS_097

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện công tác  bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc lưu vực Sông Cầu

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn lưu vực sông 

Đồng Nai

Chuyên đề 

giấy

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện công tác  bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc lưu vực Sông Cầu

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

201 11_15_02_CDS_098

95

202 11_15_02_CDS_099

95

203 11_15_02_CDS_100

95

204 11_15_02_CDS_101

95

205 11_15_02_CDS_102

95

206 11_15_02_CDS_103

95

207 11_15_02_CDS_104

95

208 11_15_02_CDS_105

95

209 11_15_02_CDS_106

95

210 11_15_02_CDS_107

95

211 11_15_02_CDS_108

95

212 11_15_02_CDS_109

95

213 11_15_02_CDS_110

95

214 11_15_02_CDS_111

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

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

các đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn lưu vực sông 

Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

215 11_15_02_CDS_112

95

216 11_15_02_CDS_113

95

217 11_15_02_CDS_114

95

218 11_15_02_CDS_115

95

219 11_15_02_CDS_116

95

220 11_15_02_CDS_117

95

221 11_15_02_CDS_118

95

222 11_15_02_CDS_119

95

223 11_15_02_CDS_120

95

224 11_15_02_CDS_121

95

225 11_15_02_CDS_122

95

226 11_15_02_CDS_123

95

227 11_15_02_CDS_124

95

228 11_15_02_CDS_125

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Nam Định

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Nam Định

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn Tp. Hà 

Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn Tp. Hà 

Nội

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Long An

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Long An

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

229 11_15_02_CDS_126

95

230 11_15_02_CDS_127

95

231 11_15_02_CDS_128

95

232 11_15_02_CDS_129

95

233 11_15_02_CDS_130

95

234 11_15_02_CDS_131

95

235 11_15_02_CDS_132

95

236 11_15_02_CDS_133

95

237 11_15_02_CDS_134

95

238 11_15_02_CDS_135

95

239 11_15_02_CDS_136

95

240 11_15_02_CDS_137

95

241 11_15_02_CDS_138

95

242 11_15_02_CDS_139

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

243 11_15_02_CDS_140

95

244 11_15_02_CDS_141

95

245 11_15_02_CDS_142

95

246 11_15_02_CDS_143

95

247 11_15_02_CDS_144

95

248 11_15_02_CDS_145

95

249 11_15_02_CDS_146

95

250 11_15_02_CDS_147

95

251 11_15_02_CDS_148

95

252 11_15_02_CDS_149

95

253 11_15_02_BKG_001

95

254 11_15_02_BKS_001

95

255 11_15_02_BKG_002

95

256 11_15_02_BKS_002

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn Tp. Hồ 

Chí Minh

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu của các cơ sở được 

kiểm tra năm 2011 (so sánh với QCVN) trên địa bàn Tp. Hồ 

Chí Minh

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết (hợp đồng số 01A/2011/HĐKT-VP ngày 

22/6/2011)

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết (hợp đồng số 01A/2011/HĐKT-VP ngày 

22/6/2011)

Chuyên đề 

số

Kết quả phân tích mẫu môi trường các tỉnh thuộc lưu vực 

sông Nhuệ Đáy

Tư liệu 

khác giấy

Kết quả phân tích mẫu môi trường các tỉnh thuộc lưu vực 

sông Nhuệ Đáy

Tư liệu 

khác số

Kết quả phân tích mẫu môi trường các tỉnh thuộc lưu vực 

sông Cầu

Tư liệu 

khác giấy

Kết quả phân tích mẫu môi trường các tỉnh thuộc lưu vực 

sông Cầu

Tư liệu 

khác số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

95

257 11_15_02_BKG_003

95

258 11_15_02_BKS_003

96

1 11_15_01_CDG_001

96

2 11_15_01_CDG_002

96

3 11_15_01_CDG_003

96

4 11_15_01_CDG_004

96

5 11_15_01_CDG_005

96

6 11_15_01_CDG_006

96

7 11_15_01_CDG_007

96

8 11_15_01_CDG_008

96

9 11_15_01_CDG_009

96

10 11_15_01_CDG_010

96

11 11_15_01_CDG_011

96

12 11_15_01_CDG_012

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

672/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, 

khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp 

gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu 

vực sông Cầu, Nhuệ 

Đáy, hệ thống sông 

Đồng Nai

Kết quả phân tích mẫu môi trường các tỉnh thuộc lưu vực hệ 

thống sông Đồng Nai

Tư liệu 

khác giấy

Kết quả phân tích mẫu môi trường các tỉnh thuộc lưu vực hệ 

thống sông Đồng Nai

Tư liệu 

khác số

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 vi 

phạm quy định về xả nước thải vượt tiêu chuẩn môi trường 

cho phép theo các mức: (1) từ 10 lần trở lên; (2) từ 5 đến 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính và các yêu cầu 

khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm được thanh tra 

năm 2011 trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

13 11_15_01_CDG_013

96

14 11_15_01_CDG_014

96

15 11_15_01_CDG_015

96

16 11_15_01_CDG_016

96

17 11_15_01_CDG_017

96

18 11_15_01_CDG_018

96

19 11_15_01_CDG_019

96

20 11_15_01_CDG_020

96

21 11_15_01_CDG_021

96

22 11_15_01_CDG_022

96

23 11_15_01_CDG_023

96

24 11_15_01_CDG_024

96

25 11_15_01_CDG_025

96

26 11_15_01_CDG_026

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 vi 

phạm quy định về xả nước thải vượt tiêu chuẩn môi trường 

cho phép theo các mức: (1) từ 10 lần trở lên; (2) từ 5 đến 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình và danh sách các cơ sở được thanh tra 

năm 2011  vi phạm quy định hồ sơ, giấy phép, thủ tục hành 

chính về môi trường trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nam 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn các tỉnh miền 

Tây Nam bộ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2011 đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định trên địa bàn các 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp tình hình thực thi pháp luật về phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các 

tỉnh thuộc khu vực Tây Nam bộ năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi sự nghiệp môi 

trường theo Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

30/3/2010 tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi sự nghiệp môi 

trường theo Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

30/3/2010 tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung 

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

27 11_15_01_CDG_027

96

28 11_15_01_CDG_028

96

29 11_15_01_CDG_029

96

30 11_15_01_CDG_030

96

31 11_15_01_CDG_031

96

32 11_15_01_CDG_032

96

33 11_15_01_CDG_033

96

34 11_15_01_CDG_034

96

35 11_15_01_CDG_035

96

36 11_15_01_CDG_036

96

37 11_15_01_CDG_037

96

38 11_15_01_CDG_038

96

39 11_15_01_CDG_039

96

40 11_15_01_CDG_040

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2011 đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định trên địa bàn các 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp tình hình thực thi pháp luật về phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các 

tỉnh thuộc khu vực miền Trung năm 2011

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc khu vực miền Trung

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2011 vi phạm quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải 

nguy hại tại khu vực miền Trung

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính và các yêu cầu 

khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm được thanh tra 

năm 2011 trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc khu 

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

41 11_15_01_CDG_041

96

42 11_15_01_CDG_042

96

43 11_15_01_CDG_043

96

44 11_15_01_CDG_044

96

45 11_15_01_CDG_045

96

46 11_15_01_CDG_046

96

47 11_15_01_CDG_047

96

48 11_15_01_CDG_048

96

49 11_15_01_CDG_049

96

50 11_15_01_CDG_050

96

51 11_15_01_CDG_051

96

52 11_15_01_CDG_052

96

53 11_15_01_CDG_053

96

54 11_15_01_CDG_054

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn các tỉnh miền 

Trung

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc khu vực Tây Nam bộ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2011 vi phạm quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải 

nguy hại tại khu vực Tây Nam bộ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình và danh sách các cơ sở được thanh tra 

năm 2011  vi phạm quy định hồ sơ, giấy phép, thủ tục hành 

chính về môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Trung

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

55 11_15_01_CDG_055

96

56 11_15_01_CDG_056

96

57 11_15_01_CDG_057

96

58 11_15_01_CDG_058

96

59 11_15_01_CDG_059

96

60 11_15_01_CDG_060

96

61 11_15_01_CDG_061

96

62 11_15_01_CDG_062

96

63 11_15_01_CDG_063

96

64 11_15_01_THG_001

96

65 11_15_01_CDG_064

96

66 11_15_01_CDG_065

96

67 11_15_01_CDG_066

96

68 11_15_01_CDG_067

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

giấy

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

giấy

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ năm 2011 và các tài liệu đính 

kèm (QĐ phê duyệt dự toán, Hợp đồng kinh tế, hợp đồng 

thuê khoán

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết khối lượng côgn việc thực hiện tại Tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Chuyên đề 

giấy

Kết quả phân tích mẫu môi trường của các cơ sở được thanh 

tra năm 2011 trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

69 11_15_01_CDG_068

96

70 11_15_01_CDG_069

96

71 11_15_01_CDG_070

96

72 11_15_01_CDG_071

96

73 11_15_01_CDG_072

96

74 11_15_01_CDG_073

96

75 11_15_01_CDG_074

96

76 11_15_01_CDG_075

96

77 11_15_01_CDG_076

96

78 11_15_01_CDS_001

96

79 11_15_01_CDS_002

96

80 11_15_01_CDS_003

96

81 11_15_01_CDS_004

96

82 11_15_01_CDS_005

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng kết khối lượng công việc thực hiện tại các tỉnh 

Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và 

thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

giấy

Kết quả phân tích  mẫu của các cơ sở được chọn kiểm tra, 

thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, 

Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

số

Báo cáo danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 vi 

phạm quy định về xả nước thải vượt tiêu chuẩn môi trường 

cho phép theo các mức: (1) từ 10 lần trở lên; (2) từ 5 đến 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

83 11_15_01_CDS_006

96

84 11_15_01_CDS_007

96

85 11_15_01_CDS_008

96

86 11_15_01_CDS_009

96

87 11_15_01_CDS_010

96

88 11_15_01_CDS_011

96

89 11_15_01_CDS_012

96

90 11_15_01_CDS_013

96

91 11_15_01_CDS_014

96

92 11_15_01_CDS_015

96

93 11_15_01_CDS_016

96

94 11_15_01_CDS_017

96

95 11_15_01_CDS_018

96

96 11_15_01_CDS_019

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính và các yêu cầu 

khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm được thanh tra 

năm 2011 trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Báo cáo danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 vi 

phạm quy định về xả nước thải vượt tiêu chuẩn môi trường 

cho phép theo các mức: (1) từ 10 lần trở lên; (2) từ 5 đến 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình và danh sách các cơ sở được thanh tra 

năm 2011  vi phạm quy định hồ sơ, giấy phép, thủ tục hành 

chính về môi trường trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nam 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn các tỉnh miền 

Tây Nam bộ

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

97 11_15_01_CDS_020

96

98 11_15_01_CDS_021

96

99 11_15_01_CDS_022

96

100 11_15_01_CDS_023

96

101 11_15_01_CDS_024

96

102 11_15_01_CDS_025

96

103 11_15_01_CDS_026

96

104 11_15_01_CDS_027

96

105 11_15_01_CDS_028

96

106 11_15_01_CDS_029

96

107 11_15_01_CDS_030

96

108 11_15_01_CDS_031

96

109 11_15_01_CDS_032

96

110 11_15_01_CDS_033

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2011 đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định trên địa bàn các 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp tình hình thực thi pháp luật về phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các 

tỉnh thuộc khu vực Tây Nam bộ năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi sự nghiệp môi 

trường theo Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

30/3/2010 tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp tình hình bố trí 1% chi sự nghiệp môi 

trường theo Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 

30/3/2010 tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung 

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2011 đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định trên địa bàn các 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp tình hình thực thi pháp luật về phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các 

tỉnh thuộc khu vực miền Trung năm 2011

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

111 11_15_01_CDS_034

96

112 11_15_01_CDS_035

96

113 11_15_01_CDS_036

96

114 11_15_01_CDS_037

96

115 11_15_01_CDS_038

96

116 11_15_01_CDS_039

96

117 11_15_01_CDS_040

96

118 11_15_01_CDS_041

96

119 11_15_01_CDS_042

96

120 11_15_01_CDS_043

96

121 11_15_01_CDS_044

96

122 11_15_01_CDS_045

96

123 11_15_01_CDS_046

96

124 11_15_01_CDS_047

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc khu vực miền Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2011 vi phạm quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải 

nguy hại tại khu vực miền Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính và các yêu cầu 

khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm được thanh tra 

năm 2011 trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc khu 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

125 11_15_01_CDS_048

96

126 11_15_01_CDS_049

96

127 11_15_01_CDS_050

96

128 11_15_01_CDS_051

96

129 11_15_01_CDS_052

96

130 11_15_01_CDS_053

96

131 11_15_01_CDS_054

96

132 11_15_01_CDS_055

96

133 11_15_01_CDS_056

96

134 11_15_01_CDS_057

96

135 11_15_01_CDS_058

96

136 11_15_01_CDS_059

96

137 11_15_01_CDS_060

96

138 11_15_01_CDS_061

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn các tỉnh miền 

Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối 

với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp được 

thanh tra năm 2011 thuộc khu vực Tây Nam bộ

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2011 vi phạm quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải 

nguy hại tại khu vực Tây Nam bộ

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình và danh sách các cơ sở được thanh tra 

năm 2011  vi phạm quy định hồ sơ, giấy phép, thủ tục hành 

chính về môi trường trên địa bàn các tỉnh miền Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường của các cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

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

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2011 trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

139 11_15_01_CDS_062

96

140 11_15_01_CDS_063

96

141 11_15_01_THS_001

96

142 11_15_01_CDS_064

96

143 11_15_01_CDS_065

96

144 11_15_01_CDS_066

96

145 11_15_01_CDS_067

96

146 11_15_01_CDS_068

96

147 11_15_01_CDS_069

96

148 11_15_01_CDS_070

96

149 11_15_01_CDS_071

96

150 11_15_01_CDS_072

96

151 11_15_01_CDS_073

96

152 11_15_01_CDS_074

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường theo kết luận thanh tra năm 2010 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2011 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ năm 2011 và các tài liệu đính 

kèm (QĐ phê duyệt dự toán, Hợp đồng kinh tế, hợp đồng 

thuê khoán

Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng kết khối lượng côgn việc thực hiện tại Tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Kết quả phân tích mẫu môi trường của các cơ sở được thanh 

tra năm 2011 trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết khối lượng công việc thực hiện tại các tỉnh 

Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và 

thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Kết quả phân tích  mẫu của các cơ sở được chọn kiểm tra, 

thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, 

Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

96

153 11_15_01_CDS_075

96

154 11_15_01_CDS_076

97

1 11_12_08_THG_001

97

2 11_12_08_THS_001

97

3 11_12_08_CDG_001

97

4 11_12_08_CDS_001

97

5 11_12_08_CDG_002

97

6 11_12_08_CDS_002

97

7 11_12_08_CDG_003

97

8 11_12_08_CDS_003

97

9 11_12_08_CDG_004

97

10 11_12_08_CDS_004

97

11 11_12_08_CDG_005

97

12 11_12_08_CDS_005

Thanh tra 

Tổng cục 

môi trường

828/QĐ-

TCMT, 

1672/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

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu môi trường của các 

cơ sở được thanh tra năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ

Chuyên đề 

số

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

157/QĐ-

TCMT

Truyền thông môi 

trường thông qua 

các tổ chức chính trị 

xã hội và mạng lưới 

truyền thông môi 

trường, các tổ chức 

tình nguyện về môi 

trường

Báo cáo tổng kết Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết Tổng hợp 

số

CĐ: Tổng quan về truyền thông môi trường nội dung, 

phương thức cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của mạng 

lưới truyền thông môi trường

Chuyên đề 

giấy

CĐ: Tổng quan về truyền thông môi trường nội dung, 

phương thức cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của mạng 

lưới truyền thông môi trường

Chuyên đề 

số

CĐ: Xây dựng khung đề án thành lập mạng lưới truyền 

thông môi trường

Chuyên đề 

giấy

CĐ: Xây dựng khung đề án thành lập mạng lưới truyền 

thông môi trường

Chuyên đề 

số

Danh sách các tổ chức, cá nhân đề xuất tham gia mạng lưới 

truyền thông môi trường Việt Nam

Chuyên đề 

giấy

Danh sách các tổ chức, cá nhân đề xuất tham gia mạng lưới 

truyền thông môi trường Việt Nam

Chuyên đề 

số

Danh sách các tổ chức đăng ký tham gia mạng lưới truyền 

thông  môi trường Việt Nam

Chuyên đề 

giấy

Danh sách các tổ chức đăng ký tham gia mạng lưới truyền 

thông  môi trường Việt Nam

Chuyên đề 

số

Danh sách cá nhân đăng ký tham gia mạng lưới truyền 

thông môi trườn Việt Nam

Chuyên đề 

giấy

Danh sách cá nhân đăng ký tham gia mạng lưới truyền 

thông môi trườn Việt Nam

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

97

13 11_12_08_CDG_006

97

14 11_12_08_CDS_006

97

15 11_12_08_CDG_007

97

16 11_12_08_CDS_007

97

17 11_12_08_CDG_008

97

18 11_12_08_CDS_008

97

19 11_12_08_CDG_009

97

20 11_12_08_CDS_009

97

21 11_12_08_CDG_010

97

22 11_12_08_BKS_001

97

23 11_12_08_BKS_002

97

24 11_12_08_BKS_003

97

25 11_12_08_BKS_004

98

1 11_12_09_THG_001

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

157/QĐ-

TCMT

Truyền thông môi 

trường thông qua 

các tổ chức chính trị 

xã hội và mạng lưới 

truyền thông môi 

trường, các tổ chức 

tình nguyện về môi 

trường

Tài liệu hội thảo-đóng góp ý kiến thành lập mạng lưới 

truyền thông môi trường Việt Nam

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu hội thảo-đóng góp ý kiến thành lập mạng lưới 

truyền thông môi trường Việt Nam

Chuyên đề 

số

Hội thảo diễn đàn truyền thông môi trường của các câu lạc 

bộ tổ chức tình nguyện môi trường (Đà Nẵng, 17-

18/12/2011)

Chuyên đề 

giấy

Hội thảo diễn đàn truyền thông môi trường của các câu lạc 

bộ tổ chức tình nguyện môi trường (Đà Nẵng, 17-

18/12/2011)

Chuyên đề 

số

Kỷ yếu hội thảo diễn đàn nâng cao hiệu quả công tác truyền 

thông môi trường thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và 

lực lưỡng truyền thông nòng cốt khu vực phía Nam (thành 

Chuyên đề 

giấy

Kỷ yếu hội thảo diễn đàn nâng cao hiệu quả công tác truyền 

thông môi trường thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và 

lực lưỡng truyền thông nòng cốt khu vực phía Nam (thành 

Chuyên đề 

số

CĐ : Hoạt động của các câu lạc bộ, tổ chức chính tình 

nguyện về môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề 

giấy

CĐ : Hoạt động của các câu lạc bộ, tổ chức chính tình 

nguyện về môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Tài liệu hội thảo tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng 

truyền thông môi trường cho tuyên truyền viên

Chuyên đề 

giấy

Những hình ảnh tiêu biểu trong công tác truyền thông môi 

trường

Tư liệu 

khác số

Phóng sự về các hoạt động truyền thông môi trường năm 

2011 phát trên Đài Truyền hình Việt Nam

Tư liệu 

khác số

Công văn báo cáo kết quả hội thảo truyền thông tại thành 

phố Hồ Chí Minh

Tư liệu 

khác số

Công văn báo cáo kết quả hội thảo truyền thông tại thành 

phố Đà Nẵng

Tư liệu 

khác số

158/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, 

chính sách, pháp 

luật về bảo vệ môi 

trường trên các 

phương tiện thông 

tin đại chúng

Báo cáo tổng hợp Dự án Tổng hợp 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

98

2 11_12_09_THS_001

98

3 11_12_09_BKS_001

98

4 11_12_09_BKS_002

98

5 11_12_09_BKS_003

98

6 11_12_09_BKS_004

98

7 11_12_09_BKS_005

98

8 11_12_09_BKS_006

98

9 11_12_09_BKS_007

98

10 11_12_09_BKS_008

98

11 11_12_09_BKS_009

98

12 11_12_09_BKS_010

98

13 11_12_09_BKS_011

98

14 11_12_09_BKS_012

98

15 11_12_09_BKS_013

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

158/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, 

chính sách, pháp 

luật về bảo vệ môi 

trường trên các 

phương tiện thông 

tin đại chúng

Báo cáo tổng hợp Dự án Tổng hợp 

số

Phóng sự: Môi trường làng nghề Tư liệu 

khác số

Phóng sự ngắn về môi trường (Phát song trên VTV1 – Đài 

THVN)

Tư liệu 

khác số

Phóng sự ngắn, tin (Phát sóng trên truyền hình TTXVN) Tư liệu 

khác số

Tin thời sự về môi trường (Phát sóng trên VTV1) Tư liệu 

khác số

Phóng sự: Môi trường khu công nghiệp Tư liệu 

khác số

Phim phóng sự: Phương tiện giao thông đường bộ với môi 

trường

Tư liệu 

khác số

Phóng sự: Xung quanh các vụ xả trộm nước thải khu công 

nghiệp

Tư liệu 

khác số

Phóng sự: Cơ chế pháp lý bảo vệ rừng Tư liệu 

khác số

Sự kiện và Bình luận: Sòng phẳng Tư liệu 

khác số

Phóng sự: Những tác động môi trường tiêu cực từ khai thác 

khoáng sản

Tư liệu 

khác số

Phóng sự: Thu hồi, tái chế các sản phẩm sau khi sử dụng Tư liệu 

khác số

01 Diễn đàn, 02 Chuyên mục, 02 Chuyên đề (Phát sóng trên 

đài tiếng nói Việt Nam)

Tư liệu 

khác số

Các bài, tin đăng trên cổng thông tin điện tử Chính Phủ Tư liệu 

khác số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

98

16 11_12_09_BKS_014

98

17 11_12_09_BKS_015

98

18 11_12_09_BKS_016

98

19 11_12_09_BKS_017

99

1 11_12_01_THG_001

99

2 11_12_01_CDG_001

99

3 11_12_01_CDG_002

99

4 11_12_01_CDG_003

99

5 11_12_01_CDG_004

99

6 11_12_01_CDG_005

99

7 11_12_01_CDG_006

99

8 11_12_01_THS_001

99

9 11_12_01_CDS_001

99

10 11_12_01_CDS_002

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

158/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, 

chính sách, pháp 

luật về bảo vệ môi 

trường trên các 

phương tiện thông 

tin đại chúng

Các bài, tin đăng trên Thông tấn xã Việt Nam Tư liệu 

khác số

Các bài, tin đăng trên Website của Tổng cục môi trường Tư liệu 

khác số

Các bài, tin đăng trên tạp chí môi trường Tư liệu 

khác số

Vệ Sinh môi trường trong các trường tiểu học Tư liệu 

khác số

165/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, đánh 

giá nhu cầu truyền 

thông môi trường 

trong hệ thống tôn 

giáo (thiên chúa 

giáo và phật giáo) ở 

Việt Nam và đưa ra 

giải pháp thực hiện

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ

Tổng hợp 

giấy

Đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình đào tạo phục 

vụ cho công tác truyền thông môi trường trong hệ thống tôn 

giáo

Chuyên đề 

giấy

Xây dựng dự thảo khung chương trình đào tạo phục vụ cho 

công tác truyền thông môi trường trong hệ thống tôn giáo

Chuyên đề 

giấy

Phận tích đáng giá nhu cầu đào tạo truyền thông môi trường 

trong hệ thống tôn giáo (Phật giáo và Thiên chúa giáo)

Chuyên đề 

giấy

Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác truyền thông môi 

trường trong Phật giáo

Chuyên đề 

giấy

Phân tích kết quả, số liệu điều tra Chuyên đề 

giấy

Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác truyền thông môi 

trường trong Công giáo

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ

Tổng hợp 

số

Đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình đào tạo phục 

vụ cho công tác truyền thông môi trường trong hệ thống tôn 

giáo

Chuyên đề 

số

Xây dựng dự thảo khung chương trình đào tạo phục vụ cho 

công tác truyền thông môi trường trong hệ thống tôn giáo

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

99

11 11_12_01_CDS_003

99

12 11_12_01_CDS_004

99

13 11_12_01_CDS_005

99

14 11_12_01_CDS_006

100

1 11_12_05_THG_001

100

2 11_12_05_THS_001

100

3 11_12_05_CDG_001

100

4 11_12_05_CDS_001

100

5 11_12_05_CDG_002

100

6 11_12_05_CDS_002

100

7 11_12_05_CDG_003

100

8 11_12_05_CDS_003

100

9 11_12_05_CDG_004

100

10 11_12_05_CDS_004

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

165/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, đánh 

giá nhu cầu truyền 

thông môi trường 

trong hệ thống tôn 

giáo (thiên chúa 

giáo và phật giáo) ở 

Việt Nam và đưa ra 

giải pháp thực hiện

Phận tích đáng giá nhu cầu đào tạo truyền thông môi trường 

trong hệ thống tôn giáo (Phật giáo và Thiên chúa giáo)

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác truyền thông môi 

trường trong Phật giáo

Chuyên đề 

số

Phân tích kết quả, số liệu điều tra Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác truyền thông môi 

trường trong Công giáo

Chuyên đề 

số

320/QĐ-

TCMT

Tổ chức cuộc thi: 

Cải thiện việc sử 

dụng và bảo vệ 

nguồn nước năm 

2011

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo kết quả chấm thi Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả chấm thi Chuyên đề 

số

Danh sách tập thể và cá nhân đoạt giải Chuyên đề 

giấy

Danh sách tập thể và cá nhân đoạt giải Chuyên đề 

số

Một số hình ảnh của nhiệm vụ Chuyên đề 

giấy

Một số hình ảnh của nhiệm vụ Chuyên đề 

số

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Chuyên đề 

giấy

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

100

11 11_12_05_CDG_005

100

12 11_12_05_CDS_005

101

1 11_12_06_THG_001

101

2 11_12_06_THS_001

101

3 11_12_06_CDG_001

101

4 11_12_06_CDS_001

101

5 11_12_06_CDG_002

101

6 11_12_06_CDS_002

101

7 11_12_06_BKS_001

102

1 11_12_02_THG_001

102

2 11_12_02_CDG_001

102

3 11_12_02_CDG_002

102

4 11_12_02_CDG_003

102

5 11_12_02_CDG_004

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

320/QĐ-

TCMT

Tổ chức cuộc thi: 

Cải thiện việc sử 

dụng và bảo vệ 

nguồn nước năm 

2011

Thể lệ cuộc thi Chuyên đề 

giấy

Thể lệ cuộc thi Chuyên đề 

số

321/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền bảo vệ 

môi trường tại các 

Lưu vực sông, các 

Khu công nghiệp, 

các Làng nghề, các 

khu vực có ảnh 

hưởng đặc biệt cần 

quan tâm về môi 

trường

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Tải liệu hội thảo tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy tại các khu công nghiệp, làng 

nghề, đô thị (Nam Định)

Chuyên đề 

giấy

Tải liệu hội thảo tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy tại các khu công nghiệp, làng 

nghề, đô thị (Nam Định)

Chuyên đề 

số

Tải liệu hội thảo tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy tại các khu công nghiệp, làng 

nghề, đô thị (Vĩnh Phúc)

Chuyên đề 

giấy

Tải liệu hội thảo tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy tại các khu công nghiệp, làng 

nghề, đô thị (Vĩnh Phúc)

Chuyên đề 

số

Phim phóng sự truyền thông cộng đồng bảo vệ môi trường 

các lưu vực sông

Tư liệu 

khác số

529/QĐ-

TCMT

Tổ chức cuộc thi 

quốc gia “sáng tác 

các ca khúc về môi 

trường

Báo cáo tổng kết năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Chuyên đề: Thể lệ cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về 

Môi trường

Chuyên đề 

giấy

Chuyên đề: Quy chế làm việc của hội đồng thẩm định các 

tác phẩm tham dự cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về Môi 

trường

Chuyên đề 

giấy

Chuyên đề: Quy chế chấm giải của hội đồng thẩm định các 

tác phẩm tham dự cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về Môi 

trường

Chuyên đề 

giấy

Thuyết minh đề cương nhiệm vụ: “Tổ chức cuộc thi Sáng 

tác ca khúc về môi trường”

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

102

6 11_12_02_CDG_005

102

7 11_12_02_THS_001

102

8 11_12_02_CDS_001

102

9 11_12_02_CDS_002

102

10 11_12_02_CDS_003

102

11 11_12_02_CDS_004

102

12 11_12_02_BKS_001

102

13 11_12_02_BKS_002

103

1 11_12_07_THG_001

103

2 11_12_07_THS_001

103

3 11_12_07_CDG_001

103

4 11_12_07_CDS_001

103

5 11_12_07_CDG_002

103

6 11_12_07_CDS_002

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

529/QĐ-

TCMT

Tổ chức cuộc thi 

quốc gia “sáng tác 

các ca khúc về môi 

trường

Các sản phẩm thuộc cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về 

môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng kết năm 2011 Tổng hợp 

số

Chuyên đề: Thể lệ cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về 

Môi trường

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Quy chế làm việc của hội đồng thẩm định các 

tác phẩm tham dự cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về Môi 

trường

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Quy chế chấm giải của hội đồng thẩm định các 

tác phẩm tham dự cuộc thi quốc gia sáng tác ca khúc về Môi 

trường

Chuyên đề 

số

Thuyết minh đề cương nhiệm vụ: “Tổ chức cuộc thi Sáng 

tác ca khúc về môi trường”

Chuyên đề 

số

Giấy mời, tờ rơi Tư liệu 

khác số

Danh sách đường Link các bài báo về "Cuộc thi quốc gia 

sáng tác ca khúc về môi trường"

Tư liệu 

khác số

695/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình và tập huấn về 

quản lý môi trường

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Tổng hợp 

số

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại thành phố Hà Nội”

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại thành phố Hà Nội”

Chuyên đề 

số

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Kiên Giang”

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Kiên Giang”

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

103

7 11_12_07_CDG_003

103

8 11_12_07_CDS_003

103

9 11_12_07_CDG_004

103

10 11_12_07_CDS_004

103

11 11_12_07_CDG_005

103

12 11_12_07_CDS_005

103

13 11_12_07_CDG_006

103

14 11_12_07_CDS_006

103

15 11_12_07_CDG_007

103

16 11_12_07_CDS_007

103

17 11_12_07_BKS_001

104

1 11_12_03_THG_001

104

2 11_12_03_CDG_001

104

3 11_12_03_CDG_002

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

695/QĐ-

TCMT

Xây dựng chương 

trình và tập huấn về 

quản lý môi trường

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Đăc Lăk”

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Đăc Lăk”

Chuyên đề 

số

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh”

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh”

Chuyên đề 

số

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Sơn la”

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Sơn la”

Chuyên đề 

số

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Khánh Hòa”

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Khánh Hòa”

Chuyên đề 

số

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Bắc Kan”

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu tập huấn: “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 

nguyên  và môi trường tại tỉnh Bắc Kan”

Chuyên đề 

số

Phóng sự truyền hình: Xây dựng chương trình tập huấn về 

quản lý môi trường năm 2011

Tư liệu 

khác số

771/QĐ-

TCMT

Phổ biến, nhân rộng 

các mô hình đạt giải 

thưởng về bảo vệ 

môi trường cho 

cộng đồng

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát mô hình bảo vệ môi 

trường tại các tỉnh Tây Nguyên (Đắc Lắc, Gia Lai, Kon 

Tum)

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả khảo sát mô hình bảo vệ môi trường tại các 

tỉnh miền núi phí Bắc ( Sơn La, Điện Biên, Lai Châu)

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

104

4 11_12_03_CDG_003

104

5 11_12_03_CDG_004

104

6 11_12_03_CDG_005

104

7 11_12_03_CDG_006

104

8 11_12_03_CDG_007

104

9 11_12_03_CDG_008

104

10 11_12_03_CDG_009

104

11 11_12_03_CDG_010

104

12 11_12_03_CDG_011

104

13 11_12_03_CDG_012

104

14 11_12_03_CDG_013

104

15 11_12_03_THS_001

104

16 11_12_03_CDS_001

104

17 11_12_03_CDS_002

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

771/QĐ-

TCMT

Phổ biến, nhân rộng 

các mô hình đạt giải 

thưởng về bảo vệ 

môi trường cho 

cộng đồng

CĐ Hướng dẫn xây dựng làng sinh thái, làng năng suất xanh 

và  làng văn hóa xanh

Chuyên đề 

giấy

CĐ Hướng dẫn xây dựng mô hình cam kết bảo vệ môi 

trường

Chuyên đề 

giấy

CĐ Hướng dẫn xây dựng các mô hình / phong trào tình 

nguyện bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

giấy

CĐ Hướng dẫn xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử 

lý chất thải

Chuyên đề 

giấy

CĐ Hướng dẫn xây dựng mô hình nước sạch và vệ sinh môi 

trường

Chuyên đề 

giấy

CĐ Hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất, canh tác kết hợp 

với bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

giấy

CĐ Tổng hợp, hướng dẫn chung và bài học kinh nghiệm Chuyên đề 

giấy

CĐ Tổng hợp và phân tích thông tin về các văn bản pháp 

luật, văn bản của các tổ chức chính trị - xã hội về xây dựng 

mô hình bảo vệ môi trường đã ban hành

Chuyên đề 

giấy

Sách: Tổng hợp và hướng dẫn xây dựng mô hình bảo vệ môi 

trường có sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam

Chuyên đề 

giấy

Danh sách tin, bài, phóng sự phổ biến về các mô hình bảo 

vệ môi trường thuộc nhiệm vụ: phổ biến, nhân rộng các mô 

hình đạt giải thưởng về bảo vệ môi trường cho cộng đồng

Chuyên đề 

giấy

CĐ Xây dựng đề cương Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo đánh giá kết quả khảo sát mô hình bảo vệ môi 

trường tại các tỉnh Tây Nguyên (Đắc Lắc, Gia Lai, Kon 

Tum)

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả khảo sát mô hình bảo vệ môi trường tại các 

tỉnh miền núi phí Bắc ( Sơn La, Điện Biên, Lai Châu)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

104

18 11_12_03_CDS_003

104

19 11_12_03_CDS_004

104

20 11_12_03_CDS_005

104

21 11_12_03_CDS_006

104

22 11_12_03_CDS_007

104

23 11_12_03_CDS_008

104

24 11_12_03_CDS_009

104

25 11_12_03_CDS_010

104

26 11_12_03_BKS_001

105

1 11_12_04_THG_001

105

2 11_12_04_THS_001

105

3 11_12_04_THG_002

105

4 11_12_04_THS_002

105

5 11_12_04_CDS_001

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

771/QĐ-

TCMT

Phổ biến, nhân rộng 

các mô hình đạt giải 

thưởng về bảo vệ 

môi trường cho 

cộng đồng

CĐ Hướng dẫn xây dựng làng sinh thái, làng năng suất xanh 

và  làng văn hóa xanh

Chuyên đề 

số

CĐ Hướng dẫn xây dựng mô hình cam kết bảo vệ môi 

trường

Chuyên đề 

số

CĐ Hướng dẫn xây dựng các mô hình / phong trào tình 

nguyện bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

CĐ Hướng dẫn xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử 

lý chất thải

Chuyên đề 

số

CĐ Hướng dẫn xây dựng mô hình nước sạch và vệ sinh môi 

trường

Chuyên đề 

số

CĐ Hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất, canh tác kết hợp 

với bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

CĐ Tổng hợp, hướng dẫn chung và bài học kinh nghiệm Chuyên đề 

số

CĐ Tổng hợp và phân tích thông tin về các văn bản pháp 

luật, văn bản của các tổ chức chính trị - xã hội về xây dựng 

mô hình bảo vệ môi trường đã ban hành

Chuyên đề 

số

Phóng sự: “Giới thiệu phổ biến các mô hình tiên tiến về bảo 

vệ môi trường trên đài truyền hình Việt Nam”

Tư liệu 

khác số

996/QĐ-

TCMT

Tổ chức các ngày lễ 

môi trường và giải 

thưởng môi trường 

Việt Nam năm 2011

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng kết Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết Tổng hợp 

số

Tin bài về GTMT Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

105

6 11_12_04_CDG_001

105

7 11_12_04_CDS_002

105

8 11_12_04_CDG_002

105

9 11_12_04_CDS_003

105

10 11_12_04_CDS_004

105

11 11_12_04_CDS_005

105

12 11_12_04_BKS_001

105

13 11_12_04_BKS_002

105

14 11_12_04_BKS_003

105

15 11_12_04_BKS_004

105

16 11_12_04_BKS_005

105

17 11_12_04_BKS_006

106

1 11_10_02_THG_001

106

2 11_10_02_CDG_001

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

996/QĐ-

TCMT

Tổ chức các ngày lễ 

môi trường và giải 

thưởng môi trường 

Việt Nam năm 2011

Sách: Chiến dịch hãy làm cho thế giới sạch hơn Chuyên đề 

giấy

Sách: Chiến dịch hãy làm cho thế giới sạch hơn Chuyên đề 

số

Sách: Ngày môi trường thế giới 5-6-2011 Chuyên đề 

giấy

Sách: Ngày môi trường thế giới 5-6-2011 Chuyên đề 

số

Áp phích chiến dịch làm sạch thế giới năm 2011 Chuyên đề 

số

Áp phích ngày môi trường thế giới ngày: 5-6-2011 Chuyên đề 

số

Phóng sự Tư liệu 

khác số

Sự kiện và Bình  luận Ngày môi trường thế giới 5-6-2011 

(Phát trên VTV1): Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên

Tư liệu 

khác số

Việt Nam xanh: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 

2011

Tư liệu 

khác số

Truyền hình trực tiếp chương trình chào mừng ngày môi 

trường thế giới: Năm quốc tế về rừng 2011 và Trao giải 

thưởng môi trường Việt Nam năm 2011

Tư liệu 

khác số

Trailer chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2011 Tư liệu 

khác số

Giới thiệu: Rừng giá trị cuộc sống từ thiên nhiên (5-6-2011, 

tại Bắc Kạn)

Tư liệu 

khác số

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

327/QD-

TCMT

Quản lý, theo dõi 

thông tin dữ liệu 

quan trắc môi trường

BC tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Bản dự thảo: “Quy chế quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

môi trường lưu vực sông trên cổng thông tin điện tử”

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

106

3 11_10_02_CDG_002

106

4 11_10_02_CDG_003

106

5 11_10_02_CDG_004

106

6 11_10_02_CDG_005

106

7 11_10_02_CDG_006

106

8 11_10_02_CDG_007

106

9 11_10_02_CDG_008

106

10 11_10_02_CDG_009

106

11 11_10_02_CDG_010

106

12 11_10_02_CDG_011

106

13 11_10_02_CDG_012

106

14 11_10_02_CDG_013

106

15 11_10_02_CDG_014

106

16 11_10_02_CDG_015

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

327/QD-

TCMT

Quản lý, theo dõi 

thông tin dữ liệu 

quan trắc môi trường

Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí 

(AQI) và số chất lượng nước (WQI)

Chuyên đề 

giấy

BC Kết quả kiểm soát chất lượng số liệu quan trắc môi 

trường áp dụng đối với 3 chương trình quan trắc (lưu vực 

sông Cầu; lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Vùng kinh tế trọng 

Chuyên đề 

giấy

CĐ Phân tích, đánh giá kinh nghiệm và phương pháp luận 

về xây dựng Quy chế cung cấp và chia sẻ thông tin quan 

trắc của một số nước trên thế giới

Chuyên đề 

giấy

CĐ Đánh giá nhu cầu trao đổi thông tin, hỗ trợ ra quyết 

định trên cơ sở phân tích hiện trạng thông tin/ dữ liệu quan 

trắc lưu vực sông tại nước ta

Chuyên đề 

giấy

CĐ Xác định các đối tượng tham gia vào việc cung cấp và 

chia sẻ thông tin quan trắc lưu vực sông và đề xuất quy trình 

cung cấp, chia sẻ thông tin

Chuyên đề 

giấy

CĐ Các yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với xử lý số liệu 

và xây dựng báo cáo quan trắc môi trường lưu vực sông 

phục vụ chia sẻ, phổ biến thông tin tới cộng đồng

Chuyên đề 

giấy

CĐ Xây dựng và hoàn thiện Quy chế cung cấp và chia sẻ 

thông tin quan trắc Lưu vực sông

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 1 

năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 2 

năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 3 

năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 4 

năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 5 

năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 1 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 2 năm 2011

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

106

17 11_10_02_CDG_016

106

18 11_10_02_CDG_017

106

19 11_10_02_CDG_018

106

20 11_10_02_CDG_019

106

21 11_10_02_CDG_020

106

22 11_10_02_CDG_021

106

23 11_10_02_CDG_022

106

24 11_10_02_CDG_023

106

25 11_10_02_CDG_024

106

26 11_10_02_CDG_025

106

27 11_10_02_CDG_026

106

28 11_10_02_CDG_027

106

29 11_10_02_CDG_028

106

30 11_10_02_CDG_029

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

327/QD-

TCMT

Quản lý, theo dõi 

thông tin dữ liệu 

quan trắc môi trường

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 3 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 4 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 5 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 6 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc Đợt 1

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc Đợt 2

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc Đợt 3

Chuyên đề 

giấy

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc Đợt 4

Chuyên đề 

giấy

CĐ Rà soát, đánh giá 1 năm áp dụng và đề xuất chỉnh sửa 

công thức AQI đã xây dựng

Chuyên đề 

giấy

CĐ Rà soát, đánh giá 1 năm áp dụng và đề xuất chỉnh sửa 

công thức WQI đã xây dựng

Chuyên đề 

giấy

CĐ Xây dựng sổ tay hướng dẫn tính toán  chỉ số chất lượng 

không khí (Air Quality Index – AQI)

Chuyên đề 

giấy

CĐ Xây dựng sổ tay hướng dẫn tính toán  chỉ số chất lượng 

nước (Water Quality Index - WQI)

Chuyên đề 

giấy

CĐ Tổng hợp thông tin, kết quả thử nghiệm chất lượng môi 

trường môi trường không khí AQI (Air quality Index) đưa 

lên trang Web

Chuyên đề 

giấy

CĐ Tổng hợp thông tin, kết quả thử nghiệm chất lượng môi 

trường môi trường nước WQI (Water quality Index) đưa lên 

trang Web

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

106

31 11_10_02_THS_001

106

32 11_10_02_CDS_001

106

33 11_10_02_CDS_002

106

34 11_10_02_CDS_003

106

35 11_10_02_CDS_004

106

36 11_10_02_CDS_005

106

37 11_10_02_CDS_006

106

38 11_10_02_CDS_007

106

39 11_10_02_CDS_008

106

40 11_10_02_CDS_009

106

41 11_10_02_CDS_010

106

42 11_10_02_CDS_011

106

43 11_10_02_CDS_012

106

44 11_10_02_CDS_013

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

327/QD-

TCMT

Quản lý, theo dõi 

thông tin dữ liệu 

quan trắc môi trường

BC tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Bản dự thảo: “Quy chế quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

môi trường lưu vực sông trên cổng thông tin điện tử”

Chuyên đề 

số

Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí 

(AQI) và số chất lượng nước (WQI)

Chuyên đề 

số

BC Kết quả kiểm soát chất lượng số liệu quan trắc môi 

trường áp dụng đối với 3 chương trình quan trắc (lưu vực 

sông Cầu; lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Vùng kinh tế trọng 

Chuyên đề 

số

CĐ Phân tích, đánh giá kinh nghiệm và phương pháp luận 

về xây dựng Quy chế cung cấp và chia sẻ thông tin quan 

trắc của một số nước trên thế giới

Chuyên đề 

số

CĐ Đánh giá nhu cầu trao đổi thông tin, hỗ trợ ra quyết 

định trên cơ sở phân tích hiện trạng thông tin/ dữ liệu quan 

trắc lưu vực sông tại nước ta

Chuyên đề 

số

CĐ Xác định các đối tượng tham gia vào việc cung cấp và 

chia sẻ thông tin quan trắc lưu vực sông và đề xuất quy trình 

cung cấp, chia sẻ thông tin

Chuyên đề 

số

CĐ Các yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với xử lý số liệu 

và xây dựng báo cáo quan trắc môi trường lưu vực sông 

phục vụ chia sẻ, phổ biến thông tin tới cộng đồng

Chuyên đề 

số

CĐ Xây dựng và hoàn thiện Quy chế cung cấp và chia sẻ 

thông tin quan trắc Lưu vực sông

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 1 

năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 2 

năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 3 

năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 4 

năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Cầu Đợt 5 

năm 2011

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

106

45 11_10_02_CDS_014

106

46 11_10_02_CDS_015

106

47 11_10_02_CDS_016

106

48 11_10_02_CDS_017

106

49 11_10_02_CDS_018

106

50 11_10_02_CDS_019

106

51 11_10_02_CDS_020

106

52 11_10_02_CDS_021

106

53 11_10_02_CDS_022

106

54 11_10_02_CDS_023

106

55 11_10_02_CDS_024

106

56 11_10_02_CDS_025

106

57 11_10_02_CDS_026

106

58 11_10_02_CDS_027

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

327/QD-

TCMT

Quản lý, theo dõi 

thông tin dữ liệu 

quan trắc môi trường

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 2 năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 3 năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 4 năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 5 năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 6 năm 2011

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc Đợt 1

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc Đợt 2

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc Đợt 3

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc vùng kinh tế trọng điểm 

phía Bắc Đợt 4

Chuyên đề 

số

CĐ Rà soát, đánh giá 1 năm áp dụng và đề xuất chỉnh sửa 

công thức AQI đã xây dựng

Chuyên đề 

số

CĐ Rà soát, đánh giá 1 năm áp dụng và đề xuất chỉnh sửa 

công thức WQI đã xây dựng

Chuyên đề 

số

CĐ Xây dựng sổ tay hướng dẫn tính toán  chỉ số chất lượng 

không khí (Air Quality Index – AQI)

Chuyên đề 

số

CĐ Xây dựng sổ tay hướng dẫn tính toán  chỉ số chất lượng 

nước (Water Quality Index - WQI)

Chuyên đề 

số

CĐ Tổng hợp thông tin, kết quả thử nghiệm chất lượng môi 

trường môi trường không khí AQI (Air quality Index) đưa 

lên trang Web

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

106

59 11_10_02_CDS_028

106

60 11_10_02_CDS_029

107

1 11_10_19_THG_001

107

2 11_10_19_CDG_001

107

3 11_10_19_CDG_002

107

4 11_10_19_THS_001

107

5 11_10_19_CDS_001

107

6 11_10_19_CDS_002

107

7 11_10_19_CDS_003

107

8 11_10_19_CDS_004

107

9 11_10_19_CDS_005

107

10 11_10_19_CDS_006

107

11 11_10_19_CDS_007

107

12 11_10_19_CDS_008

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

327/QD-

TCMT

Quản lý, theo dõi 

thông tin dữ liệu 

quan trắc môi trường

CĐ Tổng hợp thông tin, kết quả thử nghiệm chất lượng môi 

trường môi trường nước WQI (Water quality Index) đưa lên 

trang Web

Chuyên đề 

số

CĐ Kiểm soát số liệu Quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy Đợt 1 năm 2011

Chuyên đề 

số

403/QĐ-

TCMT

Xây dựng báo cáo 

môi trường quốc gia 

năm 2011

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo môi trường quốc gia 2011: Chất thải rắn - Dự thảo 3 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo môi trường quốc gia 2011: Chất thải rắn Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Báo cáo môi trường quốc gia 2011: Chất thải rắn - Dự thảo 3 Chuyên đề 

số

Báo cáo môi trường quốc gia 2011: Chất thải rắn Chuyên đề 

số

Phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu xây dựng báo cáo 

chuyên đề từ Niên gián thống kê

Chuyên đề 

số

Phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu xây dựng báo cáo 

chuyên đề từ các Bộ ngành có liên quan

Chuyên đề 

số

Phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu xây dựng báo cáo 

chuyên đề từ Sở, trường đại học, học viện có liên quan

Chuyên đề 

số

Phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu xây dựng báo cáo 

chuyên đề từ các từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc 

môi trường

Chuyên đề 

số

Phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu xây dựng báo cáo 

chuyên đề từ các dự án, chương trình quốc tế

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích vấn đề tái chế, tái sử dụng, thải bỏ các 

loại chất thải rắn đô thị

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

107

13 11_10_19_CDS_009

107

14 11_10_19_CDS_010

107

15 11_10_19_CDS_011

107

16 11_10_19_CDS_012

107

17 11_10_19_CDS_013

107

18 11_10_19_CDS_014

107

19 11_10_19_CDS_015

107

20 11_10_19_CDS_016

107

21 11_10_19_CDS_017

107

22 11_10_19_CDS_018

107

23 11_10_19_CDS_019

107

24 11_10_19_CDS_020

107

25 11_10_19_CDS_021

107

26 11_10_19_CDS_022

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

403/QĐ-

TCMT

Xây dựng báo cáo 

môi trường quốc gia 

năm 2011

Tổng hợp, phân tích diễn biến tỷ lệ thu gom, vận chuyển và 

quá trình xử lý chất thải rắn y tế

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích diễn biến tỷ lệ thu gom, vận chuyển và 

quá trình xử lý chất thải rắn nông thôn

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích diễn biến tỷ lệ thu gom, vận chuyển và 

quá trình xử lý chất thải rắn làng nghề

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích những tồn tại trong hệ thống quản lý ô 

nhiễm chất thải rắn đô thị, nông thôn, công nghiệp, làng 

nghề và y tế

Chuyên đề 

số

Phân tích hiệu lực thi hành các văn bản quy phạm pháp luật 

về quản lý chất thải rắn còn chưa hiệu quả

Chuyên đề 

số

Phân tích những hạn chế về hoạt động nghiên cứu, quan 

trắc, về công tác quản lý chất thải rắn tại các địa phương

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác giảm thiểu tại nguồn, tái sử 

dụng, tái chế chất thải rắn

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích nội dung hoàn thiện hệ thống các văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn lồng nghép 

vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích hoạt động thanh tra, giám sát chất 

lượng môi trường tại các khu chôn lấp chất thải rắn (xác 

định cơ chế phù hợp để tiến hành thanh tra các bãi rác, các 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công cụ thông tin về chất thảirắn (Xác 

lập cơ chế thông tin, tăng cường tuyên truyền phổ biến luật 

và quy chuẩn về môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các bãi chôn lấp chất thải rắn 

và công nghệ xử lý chất thải rắn tại các địa phương về chi 

phí đầu tư, vận hành, hoạt động

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích sức ép dân số và phát triển đô thị làm 

gia tăng chất thải rắn qua các năm

Chuyên đề 

số

Tổng hợp phân tích nguồn thải phát sinh dự báo lượng thải 

thành phần, mức độ độc hại và ô nhiễm các chất thải rắn đô 

thị

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích nguồn thải phát sinh, dự báo lượng thải 

và thành phần, mức độ độc hại và ô nhiễm chất thải rắn 

công nghiệp

Chuyên đề 

số

12/25/2012 395 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

107

27 11_10_19_CDS_023

107

28 11_10_19_CDS_024

107

29 11_10_19_CDS_025

107

30 11_10_19_CDS_026

107

31 11_10_19_CDS_027

107

32 11_10_19_CDS_028

107

33 11_10_19_CDS_029

107

34 11_10_19_BKS_001

107

35 11_10_19_BKS_002

108

1 11_10_15_THG_001

108

2 11_10_15_CDG_001

108

3 11_10_15_CDG_002

108

4 11_10_15_CDG_003

108

5 11_10_15_CDG_004

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

403/QĐ-

TCMT

Xây dựng báo cáo 

môi trường quốc gia 

năm 2011

Tổng hợp, phân tích nguồn thải phát sinh, dự báo lượng thải 

và thành phần, mức độ độc hại và ô nhiễm chất thải rắn 

nông thôn

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích nguồn thải phát sinh, dự báo lượng thải 

và thành phần, mức độ độc hại và ô nhiễm chất thải rắn làng 

nghề, y tế

Chuyên đề 

số

Phân tích diễn biến tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

công nghiệp qua các năm

Chuyên đề 

số

Công nghệ áp dụng xử lý và mức độ hiểu quả của quá trình 

xử lý chất thải rắn công nghiệp

Chuyên đề 

số

Tổng hợp phân tích vấn đề tái chế, tái sử dụng, thải bỏ các 

loại chất thải rắn công nghiệp

Chuyên đề 

số

Phân tích diễn biến tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

đô thị qua các năm

Chuyên đề 

số

Công nghệ áp dụng xử lý và mức độ hiểu quả của quá trình 

xử lý chất thải rắn đô thị

Chuyên đề 

số

Video: Thực trạng chất thải rắn ở Việt Nam Tư liệu 

khác số

Thu thập, lựa chọn các hình ảnh minh họa, xử lý và đưa vào 

báo cáo (tập hợp thành 01 albun)

Tư liệu 

khác số

593/QĐ-

TCMT

Hoạt động thí 

nghiệm phân tích 

môi trường

BC tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp chương trình thử nghiệm liên phòng 

2011CEM-IC-03

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp chương trình thử nghiệm liên phòng 2011 

CEM-IC-02

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện QA/QC của các phòng 

thí nghiệm phân tích môi trường

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, đánh giá kết quả thử nghiệm trên mẫu CRM để 

đánh giá tay nghề của các cán bộ phòng thí nghiệm

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

108

6 11_10_15_CDG_005

108

7 11_10_15_CDG_006

108

8 11_10_15_CDG_007

108

9 11_10_15_CDG_008

108

10 11_10_15_CDG_009

108

11 11_10_15_CDG_010

108

12 11_10_15_CDG_011

108

13 11_10_15_CDG_012

108

14 11_10_15_CDG_013

108

15 11_10_15_CDG_014

108

16 11_10_15_THS_001

108

17 11_10_15_CDS_001

108

18 11_10_15_CDS_002

108

19 11_10_15_CDS_003

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

593/QĐ-

TCMT

Hoạt động thí 

nghiệm phân tích 

môi trường

Phân tích, đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng áp dụng tại 

các phòng thí nghiệm trong mạng lưới quan trắc môi trường 

Quốc gia

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát, xác nhận lại giá trị sử 

dụng của các phương pháp phân tích và cac SOP đã được 

cập nhật

Chuyên đề 

giấy

Xây dựng chương trình thử nghiệm liên phòng cho chương 

trình thử nghiệm các thông số BOD5, COD

Chuyên đề 

giấy

Xây dựng chương trình thử nghiệm liên phòng cho chương 

trình thử nghiệm các thông số PO43-, SO42-, Cl- , NO3-, 

NO2-

Chuyên đề 

giấy

Xây dựng chương trình thử nghiệm liên phòng cho chương 

trình thử nghiệm các thông số Cd, Cr, Pb, Ni, Cu, Zn

Chuyên đề 

giấy

Hướng dẫn lập biểu đồ kiểm soát chất lượng số liệu phân 

tích trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề 

giấy

Hướng dẫn quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa thực 

nghiệm

Chuyên đề 

giấy

Tổng quan các thuật toán sử dụng để xử lý số liệu thực 

nghiệm và các tiêu chí đánh giá

Chuyên đề 

giấy

Hướng dẫn thực hiện tổng thể chương trình đảm bảo chất 

lượng của phòng thí nghiệm

Chuyên đề 

giấy

Dịch tài liệu ISO 13528: “Các phương pháp thống kê sử 

dụng trong việc đánh giá năng lực bằng các phép so sánh 

liên phòng thí nghiệm”.

Chuyên đề 

giấy

BC tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp chương trình thử nghiệm liên phòng 

2011CEM-IC-03

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp chương trình thử nghiệm liên phòng 2011 

CEM-IC-02

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện QA/QC của các phòng 

thí nghiệm phân tích môi trường

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

108

20 11_10_15_CDS_004

108

21 11_10_15_CDS_005

108

22 11_10_15_CDS_006

108

23 11_10_15_CDS_007

108

24 11_10_15_CDS_008

108

25 11_10_15_CDS_009

108

26 11_10_15_CDS_010

108

27 11_10_15_CDS_011

108

28 11_10_15_CDS_012

108

29 11_10_15_CDS_013

108

30 11_10_15_CDS_014

109

1 11_10_08_THG_001

109

2 11_10_08_THS_001

109

3 11_10_08_CDG_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

593/QĐ-

TCMT

Hoạt động thí 

nghiệm phân tích 

môi trường

Tổng hợp, đánh giá kết quả thử nghiệm trên mẫu CRM để 

đánh giá tay nghề của các cán bộ phòng thí nghiệm

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng áp dụng tại 

các phòng thí nghiệm trong mạng lưới quan trắc môi trường 

Quốc gia

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát, xác nhận lại giá trị sử 

dụng của các phương pháp phân tích và cac SOP đã được 

cập nhật

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình thử nghiệm liên phòng cho chương 

trình thử nghiệm các thông số BOD5, COD

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình thử nghiệm liên phòng cho chương 

trình thử nghiệm các thông số PO43-, SO42-, Cl- , NO3-, 

NO2-

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình thử nghiệm liên phòng cho chương 

trình thử nghiệm các thông số Cd, Cr, Pb, Ni, Cu, Zn

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn lập biểu đồ kiểm soát chất lượng số liệu phân 

tích trong phòng thí nghiệm

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa thực 

nghiệm

Chuyên đề 

số

Tổng quan các thuật toán sử dụng để xử lý số liệu thực 

nghiệm và các tiêu chí đánh giá

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn thực hiện tổng thể chương trình đảm bảo chất 

lượng của phòng thí nghiệm

Chuyên đề 

số

Dịch tài liệu ISO 13528: “Các phương pháp thống kê sử 

dụng trong việc đánh giá năng lực bằng các phép so sánh 

liên phòng thí nghiệm”.

Chuyên đề 

số

594/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước lưu vực 

sống Mã

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước lưu 

vực sông Mã

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước lưu 

vực sông Mã

Tổng hợp 

số

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

109

4 11_10_08_CDS_001

109

5 11_10_08_CDG_002

109

6 11_10_08_CDS_002

109

7 11_10_08_CDG_003

109

8 11_10_08_CDS_003

109

9 11_10_08_CDG_004

109

10 11_10_08_CDS_004

110

1 11_10_09_THG_001

110

2 11_10_09_THS_001

110

3 11_10_09_CDS_001

110

4 11_10_09_CDS_002

110

5 11_10_09_CDS_003

110

6 11_10_09_CDS_004

110

7 11_10_09_CDS_005

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

594/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước lưu vực 

sống Mã

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Mã đợt 1 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Mã đợt 1 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Mã đợt 2 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Mã đợt 2 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Mã đợt 3 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Mã đợt 3 - 2011

Chuyên đề 

số

595/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía 

Bắc

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả Tổng hợp 

số

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 1 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 2 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 3 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 4 - 2011

Chuyên đề 

số

12/25/2012 399 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

110

8 11_10_09_CDG_001

110

9 11_10_09_CDG_002

110

10 11_10_09_CDG_003

110

11 11_10_09_CDG_004

110

12 11_10_09_CDG_005

111

1 11_10_01_THG_001

111

2 11_10_01_CDG_001

111

3 11_10_01_CDG_002

111

4 11_10_01_CDG_003

111

5 11_10_01_CDG_004

111

6 11_10_01_CDG_005

111

7 11_10_01_CDG_006

111

8 11_10_01_CDG_007

111

9 11_10_01_THS_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

595/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía 

Bắc

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 1 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 2 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 3 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm phía Bắc đợt 4 - 2011

Chuyên đề 

giấy

596/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, thiết 

lập cơ sở khoa học 

xây dựng quy trình 

tổ chức chương 

trình thử nghiệm 

liên phòng cho 

mạng lưới phân tích 

môi trường

Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Tổng hợp 

giấy

Chính sách, thủ tục thử nghệm thành thạo và các công cụ xử 

lý, trình bày chương trình thử nghiệm thành thạo

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả thử nghiệm đồng nhất, xác định độ ổn định, 

độ bền

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các thuật toán sử dụng trong 

việc xử lý và tính toán kết quả trong các chương trình thử 

nghiệm thành thạo trong và ngoài nước

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả ứng dụng quy trình vào việc tổ chức 

chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí 

nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc  môi trường quốc gia và 

Chuyên đề 

giấy

Dự thảo hướng dẫn tổ chức chương trình thử nghiệm liên 

phòng

Chuyên đề 

giấy

Phòng Đo lường và khối lượng cổ tay chất lượng cho thử 

nghiệm và thành thạo và so sánh liên phòng thí nghiệm

Chuyên đề 

giấy

Weight and Measure Division Quality Manual For 

Proficiency Testing and Interlaboratory Comparisons

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Tổng hợp 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

111

10 11_10_01_CDS_001

111

11 11_10_01_CDS_002

111

12 11_10_01_CDS_003

111

13 11_10_01_CDS_004

111

14 11_10_01_CDS_005

111

15 11_10_01_CDS_006

111

16 11_10_01_CDS_007

112

1 11_10_13_THS_001

112

2 11_10_13_THG_001

112

3 11_10_13_CDS_001

112

4 11_10_13_CDG_001

112

5 11_10_13_CDS_002

112

6 11_10_13_CDG_002

112

7 11_10_13_CDS_003

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

596/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, thiết 

lập cơ sở khoa học 

xây dựng quy trình 

tổ chức chương 

trình thử nghiệm 

liên phòng cho 

mạng lưới phân tích 

môi trường

Chính sách, thủ tục thử nghệm thành thạo và các công cụ xử 

lý, trình bày chương trình thử nghiệm thành thạo

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả thử nghiệm đồng nhất, xác định độ ổn định, 

độ bền

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá các thuật toán sử dụng trong 

việc xử lý và tính toán kết quả trong các chương trình thử 

nghiệm thành thạo trong và ngoài nước

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả ứng dụng quy trình vào việc tổ chức 

chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí 

nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc  môi trường quốc gia và 

Chuyên đề 

số

Dự thảo hướng dẫn tổ chức chương trình thử nghiệm liên 

phòng

Chuyên đề 

số

Phòng Đo lường và khối lượng cổ tay chất lượng cho thử 

nghiệm và thành thạo và so sánh liên phòng thí nghiệm

Chuyên đề 

số

Weight and Measure Division Quality Manual For 

Proficiency Testing and Interlaboratory Comparisons

Chuyên đề 

số

597/QĐ-

TCMT

Duy trì cập nhật dữ 

liệu hàng năm cho 3 

bộ chỉ thị môi 

trường Quốc gia: 

không khí, nước mặt 

lục địa, nước biển 

ven bờ

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Bộ phiếu chỉ thị môi trường không khí Chuyên đề 

số

Bộ phiếu chỉ thị môi trường không khí Chuyên đề 

giấy

Bộ phiếu chỉ thị môi trường nước mặt lục địa Chuyên đề 

số

Bộ phiếu chỉ thị môi trường nước mặt lục địa Chuyên đề 

giấy

Bộ phiếu chỉ thị môi trường nước biển ven bờ Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

112

8 11_10_13_CDG_003

112

9 11_10_13_CDS_004

112

10 11_10_13_CDS_005

112

11 11_10_13_CDS_006

112

12 11_10_13_CDS_007

112

13 11_10_13_CDS_008

112

14 11_10_13_CDS_009

112

15 11_10_13_CDS_010

112

16 11_10_13_CDS_011

112

17 11_10_13_CDS_012

112

18 11_10_13_CDS_013

112

19 11_10_13_CDS_014

112

20 11_10_13_CDS_015

112

21 11_10_13_CDS_016

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

597/QĐ-

TCMT

Duy trì cập nhật dữ 

liệu hàng năm cho 3 

bộ chỉ thị môi 

trường Quốc gia: 

không khí, nước mặt 

lục địa, nước biển 

ven bờ

Bộ phiếu chỉ thị môi trường nước biển ven bờ Chuyên đề 

giấy

CĐ: Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 2 chỉ thị về động 

lực phát triển gây tác động đến môi trường không khí: phát 

triển dân số đô thị, phát triển GDP hàng năm

Chuyên đề 

số

CĐ: Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 2 chỉ thị về động 

lực phát triển gây tác động đến môi trường không khí: phát 

triển giao thông, phát triển công nghiệp

Chuyên đề 

số

CĐ: Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 2 chỉ thị về động 

lực phát triển gây tác động đến môi trường không khí: phát 

triển năng lượng, hoạt động xây dựng

Chuyên đề 

số

CĐ: Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 2 chỉ thị về áp lực 

ô nhiễm (nguyên nhân gây ô nhiêm) môi trường không khí: 

Thải lượng bụi TSP, PM10 tổng số và theo ngành, thải 

Chuyên đề 

số

CĐ: Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 2 chỉ thị về hiện 

trạng môi trường không khí: hàm lượng bụi TSP và PM10 

trung bình năm trong không khí xung quanh, hàm lượng các 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 01 chỉ thị về tác động 

do ô nhiễm môi trường không khí đến sức khỏe cộng đồng

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 02 chỉ thị về các đáp 

ứng đối với vấn đề quản lý và bảo vệ chất lượng không khí: 

Quản lý môi trường; - Diện tích cây xanh đô thị

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 02 chỉ thị về động lực 

phát triển gây tác động đến môi trường nước mặt lục địa: 

Diễn biến sử dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp, 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 01 chỉ thị về động lực 

phát triển gây tác động đến môi trường nước mặt lục địa: - 

Phát triển thủy sản nước ngọt

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 03 chỉ thị về áp lực cho 

môi trường nước mặt lục địa: - Nhu cầu sử dụng nước theo 

các lĩnh vực; - Phát triển các bãi chôn lấp rác

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 1 chỉ thị về hiện trạng 

môi trường nước mặt lục địa

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 01 chỉ thị về tác động 

do ô nhiễm môi trường nước mặt lục địa đến sức khỏe cộng 

đồng

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 02 chỉ thị về các đáp 

ứng đối với vấn đề quản lý và bảo vệ chất lượng nước mặt 

lục địa: - Kiểm soát nguồn nước thải đô thị và công nghiệp; - 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

112

22 11_10_13_CDS_017

112

23 11_10_13_CDS_018

112

24 11_10_13_CDS_019

112

25 11_10_13_CDS_020

112

26 11_10_13_CDS_021

112

27 11_10_13_CDS_022

113

1 11_10_18_THG_001

113

2 11_10_18_CDG_001

113

3 11_10_18_CDS_001

113

4 11_10_18_THS_001

113

5 11_10_18_CDS_002

113

6 11_10_18_CDS_003

113

7 11_10_18_CDS_004

113

8 11_10_18_CDS_005

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

597/QĐ-

TCMT

Duy trì cập nhật dữ 

liệu hàng năm cho 3 

bộ chỉ thị môi 

trường Quốc gia: 

không khí, nước mặt 

lục địa, nước biển 

ven bờ

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 02 chỉ thị về các đáp 

ứng đối với vấn đề quản lý và bảo vệ chất lượng nước mặt 

lục địa: - Quản lý tổng hợp các lưu vực sông; - Triển khai 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 02 chỉ thị về động lực 

phát triển gây tác động đến môi trường nước biển ven bờ:- 

Phát triển ngành hải sản; - Phát triển dân số các tỉnh/huyện 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 02 chỉ thị về động lực 

phát triển gây tác động đến môi trường nước biển ven bờ: - 

Phát triển công nghiệp vùng ven biển; Sử dụng hoá chất 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 02 chỉ thị về động lực 

phát triển gây tác động đến môi trường nước biển ven bờ: 

phát triển giao thông vận tải biển; phát triển du lịch vùng 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thong tin để cập nhật cho 2 chỉ thị về hiện trạng 

môi trường nước biển ven bờ và ảnh hưởng của ô nhiễm 

nước đến nguồn lợi hải sản

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin để cập nhật cho 03 chỉ thị về các đáp 

ứng đối với vấn đề quản lý và bảo vệ chất lượng nước biển 

ven bờ: - Thực hiện công ước quốc tế và các văn bản pháp 

Chuyên đề 

số

598/QĐ-

TCMT

Xây dựng các 

chương trình quan 

trắc thể môi trường 

nước lưu vực sông 

chính Việt Nam: 

sông Hồng – Thái 

Bình, sông Đà, sông 

Mã, sông Thu Bồn

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện 

trạng sử dụng nước  tỉnh Điện Biên trên lưu vực sông Mã-

Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện 

trạng sử dụng nước  tỉnh Sơn La trên lưu vực sông Mã-Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện 

trạng sử dụng nước của tỉnh thanh Hóa

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chính và nguồn thải chính tại tỉnh 

Điện Biên trên lưu vực sông Mã-Chu

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

113

9 11_10_18_CDS_006

113

10 11_10_18_CDS_007

113

11 11_10_18_CDS_008

113

12 11_10_18_CDS_009

113

13 11_10_18_CDS_010

113

14 11_10_18_CDS_011

113

15 11_10_18_CDS_012

113

16 11_10_18_CDS_013

113

17 11_10_18_CDS_014

113

18 11_10_18_CDS_015

113

19 11_10_18_CDS_016

113

20 11_10_18_CDS_017

113

21 11_10_18_CDS_018

113

22 11_10_18_CDS_019

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

598/QĐ-

TCMT

Xây dựng các 

chương trình quan 

trắc thể môi trường 

nước lưu vực sông 

chính Việt Nam: 

sông Hồng – Thái 

Bình, sông Đà, sông 

Mã, sông Thu Bồn

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chính và nguồn thải chính dọc LVS 

Mã-Chu tại tỉnh Sơn La

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chính và nguồn thải chính dọc LVS 

Mã qua Thanh Hóa

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của tỉnh Điện Biên 

trên lưu vực sông Mã-Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về tình hình quan trắc của tỉnh Sơn La 

trên lưu vực sông Mã-Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của tỉnh Thanh Hóa 

trên lưu vực sông Mã - Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội 

tỉnh Điện Biên trên lưu vực sông Mã-Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội 

tỉnh Sơn La trên lưu vực sông Mã-Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh 

Thanh Hóa

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên 

trên lưu vực sông Mã-Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La trên 

lưu vực sông Mã-Chu

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Thanh Hóa

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

lưu vực sông Mã giai đoạn 2011 đến 2015 đối với môi 

trường nước mặt

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

lưu vực sông Mã giai đoạn 2011 đến 2015 đối với thông số 

thuỷ sinh

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

lưu vực sông Mã giai đoạn 2011 đến 2015 đối với trầm tích 

đáy

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

113

23 11_10_18_CDS_020

113

24 11_10_18_CDS_021

113

25 11_10_18_CDS_022

113

26 11_10_18_CDS_023

113

27 11_10_18_CDS_024

113

28 11_10_18_CDS_025

113

29 11_10_18_CDS_026

113

30 11_10_18_CDS_027

113

31 11_10_18_CDS_028

113

32 11_10_18_CDS_029

113

33 11_10_18_CDS_030

113

34 11_10_18_CDS_031

113

35 11_10_18_CDS_032

113

36 11_10_18_CDS_033

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

598/QĐ-

TCMT

Xây dựng các 

chương trình quan 

trắc thể môi trường 

nước lưu vực sông 

chính Việt Nam: 

sông Hồng – Thái 

Bình, sông Đà, sông 

Mã, sông Thu Bồn

Phân tích đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà các tỉnh thành phố 

Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng

Chuyên đề 

số

Phân tích dánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà các tỉnh Tuyên 

Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Phân tích dánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà các tỉnh Lai Châu, 

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang

Chuyên đề 

số

Phân tích dánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà các tỉnh Thái 

Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương

Chuyên đề 

số

Phân tích dánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà các tỉnh Thái Bình 

và Hưng  Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích dánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà các tỉnh Hà Nam và 

Nam Định

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc các tỉnh, thành phố dọc LVS 

Hồng - Thái Bình và sông Đà

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc tại Lai Châu, Điện Biên, 

Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc tại thành phố Thái Nguyên, 

Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Dương

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc tại Nam Định và Hà Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc tại Thái Bình và Hưng Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về quy hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường của các tỉnh/ 

thành phố trên LVS Hồng – Thái Bình và sông Đà tại Hải 

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện trạng 

sử dụng nước của các tỉnh thành phố dọc LVS Hồng – Thái 

Bình và sông Đà  tại Hà Nam, Nam Định

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện trạng 

sử dụng nước của các tỉnh thành phố dọc LVS Hồng – Thái 

Bình và sông Đà tại Thái Bình, Hưng Yên

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

113

37 11_10_18_CDS_034

113

38 11_10_18_CDS_035

113

39 11_10_18_CDS_036

113

40 11_10_18_CDS_037

113

41 11_10_18_CDS_038

113

42 11_10_18_CDS_039

113

43 11_10_18_CDS_040

113

44 11_10_18_CDS_041

113

45 11_10_18_CDS_042

113

46 11_10_18_CDS_043

113

47 11_10_18_CDS_044

113

48 11_10_18_CDS_045

113

49 11_10_18_CDS_046

113

50 11_10_18_CDS_047

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

598/QĐ-

TCMT

Xây dựng các 

chương trình quan 

trắc thể môi trường 

nước lưu vực sông 

chính Việt Nam: 

sông Hồng – Thái 

Bình, sông Đà, sông 

Mã, sông Thu Bồn

Phân tích đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện trạng 

sử dụng nước của các tỉnh/TP dọc LVS Hồng- Thái Bình và 

sông Đà tại Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh 

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện trạng 

sử dụng nước của các tỉnh thành phố dọc LVS Hồng – Thái 

Bình và sông Đà tại Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng 

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện trạng 

sử dụng nước của các tỉnh thành phố dọc LVS Hồng – Thái 

Bình và sông Đà  tại Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bắc 

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện trạng 

sử dụng nước của các tỉnh thành phố dọc LVS Hồng – Thái 

Bình và sông Đà  tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của các tỉnh, thành 

phố dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà tại các tỉnh Thái 

Bình, Hưng Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của các tỉnh, thành 

phố dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà tại Thái 

Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của các tỉnh, thành 

phố dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà tại Hải Phòng, 

Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của các tỉnh/TP dọc 

LVS Hồng – Thái Bình – Đà tại Tuyên Quang, Lào Cai, 

Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của các tỉnh, thành 

phố dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà tại Lai Châu, 

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc của các tỉnh, thành 

phố dọc LVS Hồng - Thái Bình và sông Đà tại Hà Nam và 

Nam Định

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chínhvà nguồn thải chính dọc LVS 

Hồng – Thái Bình và sông Đà tại Thái Nguyên, Bắc Cạn, 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chínhvà nguồn thải chính dọc LVS 

Hồng – Thái Bình và sông Đà tại Hà Nam, Nam Định

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chínhvà nguồn thải chính dọc LVS 

Hồng – Thái Bình và sông Đà tại Hải Phòng, Hà Nội, Ninh 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chínhvà nguồn thải chính dọc LVS 

Hồng – Thái Bình và sông Đà tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

113

51 11_10_18_CDS_048

113

52 11_10_18_CDS_049

113

53 11_10_18_CDS_050

113

54 11_10_18_CDS_051

113

55 11_10_18_CDS_052

113

56 11_10_18_CDS_053

113

57 11_10_18_CDS_054

113

58 11_10_18_CDS_055

113

59 11_10_18_CDS_056

113

60 11_10_18_CDS_057

113

61 11_10_18_CDS_058

113

62 11_10_18_CDS_059

113

63 11_10_18_CDS_060

113

64 11_10_18_CDS_061

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

598/QĐ-

TCMT

Xây dựng các 

chương trình quan 

trắc thể môi trường 

nước lưu vực sông 

chính Việt Nam: 

sông Hồng – Thái 

Bình, sông Đà, sông 

Mã, sông Thu Bồn

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chínhvà nguồn thải chính dọc LVS 

Hồng – Thái Bình và sông Đà tại Thái Bình, Hưng Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về hiện trạng tiếp nhận các nguồn ô 

nhiễm của các phụ lưu chínhvà nguồn thải chính dọc LVS 

Hồng – Thái Bình và sông Đà tại Tuyên Quang, Lào Cai, 

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn giai đoạn 2011 – 2015 đối 

với môi trường nước mặt

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn giai đoạn 2011 – 2015 đối 

với trầm tích đáy

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn giai đoạn 2011 – 2015 đối 

với thủy sinh

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

của tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường thành phố Đà 

Nẵng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá Quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch 

mạng lưới quan trắc  tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về Quy hoạch sử dụng nước và hiện 

trạng sử dụng nước thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá về Quy hoạch sử dụng nước và hiện 

trạng sử dụng nước tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc môi trường thành 

phố Đà Nẵng

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc môi trường tỉnh 

Quảng Nam

Chuyên đề 

số

Thu thập thông tin về hiện trạng nguồn tiếp nhận và các 

nguồn ô nhiễm của các sông chính trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

113

65 11_10_18_CDS_062

113

66 11_10_18_CDS_063

113

67 11_10_18_CDS_064

113

68 11_10_18_CDS_065

114

1 11_10_17_THG_001

114

2 11_10_17_THS_001

114

3 11_10_17_CDS_001

114

4 11_10_17_CDS_002

114

5 11_10_17_CDS_003

114

6 11_10_17_CDS_004

114

7 11_10_17_CDS_005

114

8 11_10_17_CDS_006

114

9 11_10_17_CDS_007

114

10 11_10_17_CDS_008

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

598/QĐ-

TCMT

Xây dựng các 

chương trình quan 

trắc thể môi trường 

nước lưu vực sông 

chính Việt Nam: 

sông Hồng – Thái 

Bình, sông Đà, sông 

Mã, sông Thu Bồn

Thu thập thông tin về hiện trạng nguồn tiếp nhận và các 

nguồn ô nhiễm của các sông chính trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

lưu vực sông Hồng – Thái Bình và sông Đà giai đoạn 2011 

đến 2015 đối với môi trường nước mặt

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

LVS Hồng – Thái Bình và sông Đà giai đoạn 2011-2015 đối 

với trầm tích

Chuyên đề 

số

Xây dựng chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước 

LVS Hồng, Thái Bình và sông Đà giai đoạn 2011-2015 đối 

với thủy sinh

Chuyên đề 

số

600/QĐ-

TCMT

Duy trì các hoạt 

động nghiệp vụ cho 

toàn mạng lưới và 

thiết lập, vận hành 

hệ thống chất lượng 

đối với hoạt động 

quan trắc và kiểm 

chuẩn thiết bị cho 

Trung tâm Quan 

trắc môi trường

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Xây dựng các nội dung sửa đổi về đảm bảo chất lượng và 

kiểm soát chất lượng trong quan trắc tại hiện trường

Chuyên đề 

số

Số lượng, chúng loại các mẫu kiểm soát chất lượng. Kinh 

phí, nhân lực cho hoạt động QA/QC

Chuyên đề 

số

Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng Chuyên đề 

số

Điều tra, thống kê, lập danh mục các chủng loại thiết bị 

quan trắc môi trường của các đơn vị thực hiện quan trắc môi 

trường

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích và lập chu kì hiệu chuẩn đối với các 

thiết bị quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Biên tập dự thảo Thông tư theo ngôn ngữ và hình thức văn 

bản quy phạm pháp luật

Chuyên đề 

số

Quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho quy trình bảo dưỡng 

các đầu đo pH, DO, Độ đục, TDS/EC của Trạm quan trắc 

nước tự động Phủ Lý

Chuyên đề 

số

Quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho hoạt động rửa đường 

ống dẫn nước vào trạm của Trạm quan trắc nước tự động 

Phủ Lý

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

114

11 11_10_17_CDS_009

114

12 11_10_17_CDS_010

114

13 11_10_17_CDS_011

114

14 11_10_17_CDS_012

114

15 11_10_17_CDS_013

114

16 11_10_17_CDS_014

114

17 11_10_17_CDS_015

114

18 11_10_17_CDS_016

114

19 11_10_17_CDS_017

114

20 11_10_17_CDS_018

114

21 11_10_17_CDS_019

114

22 11_10_17_CDS_020

114

23 11_10_17_CDS_021

114

24 11_10_17_CDS_022

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

600/QĐ-

TCMT

Duy trì các hoạt 

động nghiệp vụ cho 

toàn mạng lưới và 

thiết lập, vận hành 

hệ thống chất lượng 

đối với hoạt động 

quan trắc và kiểm 

chuẩn thiết bị cho 

Trung tâm Quan 

trắc môi trường

Quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho hoạt động kiểm tra định 

kì (1 tháng/lần) của Trạm quan trắc nước tự động Phủ Lý

Chuyên đề 

số

Quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho quy trình bảo dưỡng 

bơm và bể điều hòa của Trạm quan trắc nước tự động Phủ 

Lý

Chuyên đề 

số

Xây dựng nội quy và nhật kí quản lý, vận hành các trạm 

quan trắc không khí tự động, liên tục

Chuyên đề 

số

Xây dựng quy trình thao tác chuẩn phục vụ quản lý, vận 

hành các trạm quan trắc không khí tự động liên tục

Chuyên đề 

số

Các sự cố và cách khắc phục các sự cố trong quản lý vận 

hành các trạm quan trắc không khí tự động liên tục

Chuyên đề 

số

Các quy định về quy trình thay thế, sửa chữa các thiết bị 

nhỏ lẻ đối với các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục

Chuyên đề 

số

Công tác QA/QC cho hệ thống quan trắc không khí tự động,  

 liên tục

Chuyên đề 

số

Tổng hợp sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành cho hệ thống 

quan trắc tự động, liên tục

Chuyên đề 

số

Dự thảo Thông tư quy định bảo đảm chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Thông tư quy định quy trình kĩ thuật hiệu chuẩn các phương 

tiện đo khí NOX, SO2, CO, O3 của trạm quan trắc môi 

trường không khí tự động, liên tục

Chuyên đề 

số

Thông tư quy định danh mục và chu kì hiệu chuẩn phương 

tiện đo trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành Trạm quan trắc môi 

trường không khí tự động, liên tục

Chuyên đề 

số

Sổ tay hướng dẫn quản lý, vận hành Trạm quan trắc nước tự 

động, liên tục

Chuyên đề 

số

Hồ sơ chứng nhận ISO 17025 cho hoạt động quan trắc  hiện 

trường của Trung tâm Quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

114

25 11_10_17_CDS_023

114

26 11_10_17_CDS_024

114

27 11_10_17_CDS_025

115

1 11_10_04_CDG_001

115

2 11_10_04_THS_001

115

3 11_10_04_CDS_001

115

4 11_10_04_CDG_002

115

5 11_10_04_CDS_002

115

6 11_10_04_CDG_003

115

7 11_10_04_CDS_003

115

8 11_10_04_CDG_004

115

9 11_10_04_CDS_004

115

10 11_10_04_CDG_005

115

11 11_10_04_CDS_005

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

600/QĐ-

TCMT

Duy trì các hoạt 

động nghiệp vụ cho 

toàn mạng lưới và 

thiết lập, vận hành 

hệ thống chất lượng 

đối với hoạt động 

quan trắc và kiểm 

chuẩn thiết bị cho 

Trung tâm Quan 

trắc môi trường

Hồ sơ chứng nhận ISO 17025 cho hoạt động của phòng 

kiểm chuẩn của Trung tâm quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước 

ngoài (Thái Lan)

Chuyên đề 

số

Thu thập, cập nhật tổng hợp các tài liệu liên quan đến công 

tác đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng tại một số 

nước tiên tiến trên thế giới. Dịch và hiệu đính tài liệu nước 

Chuyên đề 

số

601/QĐ-

TCMT

Duy trì, vận hành 

Trạm Quan trắc 

không khí tự động, 

cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, 

Long Biên, Hà Nội

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 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2011 Tổng hợp 

số

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

115

12 11_10_04_CDG_006

115

13 11_10_04_CDS_006

115

14 11_10_04_CDG_007

115

15 11_10_04_CDS_007

115

16 11_10_04_CDG_008

115

17 11_10_04_CDS_008

115

18 11_10_04_CDG_009

115

19 11_10_04_CDS_009

115

20 11_10_04_CDG_010

115

21 11_10_04_CDS_010

115

22 11_10_04_CDG_011

115

23 11_10_04_CDS_011

115

24 11_10_04_CDG_012

115

25 11_10_04_CDS_012

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

601/QĐ-

TCMT

Duy trì, vận hành 

Trạm Quan trắc 

không khí tự động, 

cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, 

Long Biên, Hà Nội

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 7năm 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số

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 2011

Chuyên đề 

giấy

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 2011

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

116

1 11_10_16_xxx_001

116

2 11_10_16_THG_001

116

3 11_10_16_CDG_001

116

4 11_10_16_CDG_002

116

5 11_10_16_CDG_003

116

6 11_10_16_CDG_004

116

7 11_10_16_CDG_005

116

8 11_10_16_CDG_006

116

9 11_10_16_CDG_007

116

10 11_10_16_CDG_008

116

11 11_10_16_CDG_009

116

12 11_10_16_CDG_010

116

13 11_10_16_CDG_011

116

14 11_10_16_CDG_012

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

603/QĐ-

TCMT

Triển khai, mở rộng 

hệ thống thông tin 

giám sát môi trường 

cho lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

QĐ 603/TCMT, ngày 26/05/2011 xxx

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: “Triển khai, mở rộng hệ thống 

thông tin giám sát môi trường cho lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy” năm 2010-2011

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 1 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 2 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 3 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 4 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 5 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 6 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 7 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 8 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 9 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 10 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 11 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 12 năm 2011

Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

116

15 11_10_16_CDG_013

116

16 11_10_16_CDG_014

116

17 11_10_16_CDG_015

116

18 11_10_16_CDG_016

116

19 11_10_16_CDG_017

116

20 11_10_16_CDG_018

116

21 11_10_16_CDG_019

116

22 11_10_16_CDG_020

116

23 11_10_16_CDG_021

116

24 11_10_16_CDG_022

116

25 11_10_16_THS_001

116

26 11_10_16_CDS_001

116

27 11_10_16_CDS_002

116

28 11_10_16_CDS_003

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

603/QĐ-

TCMT

Triển khai, mở rộng 

hệ thống thông tin 

giám sát môi trường 

cho lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc trạm quan trắc môi 

trường nước tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý, Hà Nam 

năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt I kết quả quan trắc nguồn thải lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt II kết quả quan trắc nguồn thải lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt III kết quả quan trắc nguồn thải lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc nguồn thải lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Phân tích, tổng hợp các nguồn thải bổ sung trên toàn bộ lưu 

vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Phân loại, xác định các nguồn thải bổ sung tiến hành điều 

tra thu thập thông tin trên toàn bộ lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Phân tích, đánh giá và lựa chọn các nguồn thải bổ sung thực 

hiện quan trắc nước thải trong số các nguồn thải được điều 

tra

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo xây dựng CSDL hiện trạng môi trường trên toàn 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả xây dựng CSDL nguồn thải trên toàn LVS 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: “Triển khai, mở rộng hệ thống 

thông tin giám sát môi trường cho lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy” năm 2010-2011

Tổng hợp 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 1 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 2 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 3 năm 2011

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

116

29 11_10_16_CDS_004

116

30 11_10_16_CDS_005

116

31 11_10_16_CDS_006

116

32 11_10_16_CDS_007

116

33 11_10_16_CDS_008

116

34 11_10_16_CDS_009

116

35 11_10_16_CDS_010

116

36 11_10_16_CDS_011

116

37 11_10_16_CDS_012

116

38 11_10_16_CDS_013

116

39 11_10_16_CDS_014

116

40 11_10_16_CDS_015

116

41 11_10_16_CDS_016

116

42 11_10_16_CDS_017

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

603/QĐ-

TCMT

Triển khai, mở rộng 

hệ thống thông tin 

giám sát môi trường 

cho lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 4 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 5 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 6 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 7 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 8 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 9 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 10 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 11 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 12 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc trạm quan trắc môi 

trường nước tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý, Hà Nam 

năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo đợt I kết quả quan trắc nguồn thải lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

Báo cáo đợt II kết quả quan trắc nguồn thải lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

Báo cáo đợt III kết quả quan trắc nguồn thải lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc nguồn thải lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

116

43 11_10_16_CDS_018

116

44 11_10_16_CDS_019

116

45 11_10_16_CDS_020

116

46 11_10_16_CDS_021

116

47 11_10_16_CDS_022

116

48 11_10_16_xxx_002

116

49 11_10_16_CDG_023

116

50 11_10_16_CDS_023

116

51 11_10_16_CDG_024

116

52 11_10_16_CDS_024

116

53 11_10_16_CDG_025

116

54 11_10_16_CDS_025

116

55 11_10_16_CDG_026

116

56 11_10_16_CDS_026

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

603/QĐ-

TCMT

Triển khai, mở rộng 

hệ thống thông tin 

giám sát môi trường 

cho lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Phân tích, tổng hợp các nguồn thải bổ sung trên toàn bộ lưu 

vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

Phân loại, xác định các nguồn thải bổ sung tiến hành điều 

tra thu thập thông tin trên toàn bộ lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá và lựa chọn các nguồn thải bổ sung thực 

hiện quan trắc nước thải trong số các nguồn thải được điều 

tra

Chuyên đề 

số

Báo cáo xây dựng CSDL hiện trạng môi trường trên toàn 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả xây dựng CSDL nguồn thải trên toàn LVS 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số

QĐ 1100/TCMT, ngày 24/09/2010 xxx

Phân tích tổng hợp, lựa chọn các nguồn thải được tiến hành 

điều tra

Chuyên đề 

giấy

Phân tích tổng hợp, lựa chọn các nguồn thải được tiến hành 

điều tra

Chuyên đề 

số

Phân tích, tổng hợp, xác định nguồn thải quan trắc nước thải 

trong số các nguồn thải điều tra

Chuyên đề 

giấy

Phân tích, tổng hợp, xác định nguồn thải quan trắc nước thải 

trong số các nguồn thải điều tra

Chuyên đề 

số

Phân tích, tổng hợp các số liệu về khí tượng thủy văn trên 

lưu vực sông Đáy

Chuyên đề 

giấy

Phân tích, tổng hợp các số liệu về khí tượng thủy văn trên 

lưu vực sông Đáy

Chuyên đề 

số

Thu thập các tư liệu ảnh viễn thám phục vụ xây dựng CSDL 

nền trên toàn LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

giấy

Thu thập các tư liệu ảnh viễn thám phục vụ xây dựng CSDL 

nền trên toàn LVS Nhuệ - Đáy

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

116

57 11_10_16_CDG_027

116

58 11_10_16_CDS_027

116

59 11_10_16_CDG_028

116

60 11_10_16_CDS_028

116

61 11_10_16_CDG_029

116

62 11_10_16_CDS_029

116

63 11_10_16_CDG_030

116

64 11_10_16_CDS_030

116

65 11_10_16_CDG_031

116

66 11_10_16_CDS_031

117

1 11_10_03_THG_001

117

2 11_10_03_THS_001

117

3 11_10_03_CDG_001

117

4 11_10_03_CDS_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

603/QĐ-

TCMT

Triển khai, mở rộng 

hệ thống thông tin 

giám sát môi trường 

cho lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 11 năm 2010

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 11 năm 2010

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 12 năm 2010

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường nước 

tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý tháng 12 năm 2010

Chuyên đề 

số

Phân tích, tổng hợp các vấn đề nổi bật về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội lưu vực sông Đáy

Chuyên đề 

giấy

Phân tích, tổng hợp các vấn đề nổi bật về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội lưu vực sông Đáy

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc trạm quan trắc môi 

trường nước tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý năm 2010

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc trạm quan trắc môi 

trường nước tự động, liên tục cố định tại Phủ Lý năm 2010

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2010 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2010 Chuyên đề 

số

604/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước lưu vực 

sông Nhuệ - Đáy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2011 Tổng hợp 

số

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

117

5 11_10_03_CDG_002

117

6 11_10_03_CDS_002

117

7 11_10_03_CDG_003

117

8 11_10_03_CDS_003

117

9 11_10_03_CDG_004

117

10 11_10_03_CDS_004

117

11 11_10_03_CDG_005

117

12 11_10_03_CDS_005

117

13 11_10_03_CDG_006

117

14 11_10_03_CDS_006

118

1 11_10_11_THG_001

118

2 11_10_11_THS_001

118

3 11_10_11_CDG_001

118

4 11_10_11_CDS_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

604/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước lưu vực 

sông Nhuệ - Đáy

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 2 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 2 Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 3 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 3 Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 4 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 4 Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 5 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc đợt 5 Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

605/QĐ-

TCMT 

và 

1713/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước lưu vực 

sông Cầu

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2011 Tổng hợp 

số

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

118

5 11_10_11_CDG_002

118

6 11_10_11_CDS_002

118

7 11_10_11_CDG_003

118

8 11_10_11_CDS_003

118

9 11_10_11_CDG_004

118

10 11_10_11_CDS_004

118

11 11_10_11_CDG_005

118

12 11_10_11_CDS_005

118

13 11_10_11_CDG_006

118

14 11_10_11_CDS_006

119

1 11_10_05_THG_001

119

2 11_10_05_THS_001

119

3 11_10_05_CDG_001

119

4 11_10_05_CDS_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

605/QĐ-

TCMT 

và 

1713/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước lưu vực 

sông Cầu

Báo cáo đợt 1 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt 1 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đợt 2 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt 2 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đợt 3 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt 3 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đợt 4 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt 4 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

số

Báo cáo đợt 5 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt 5 kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

số

606/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước hệ 

thống sông Đồng Nai

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường hệ thống 

sông Đồng Nai

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường hệ thống 

sông Đồng Nai

Tổng hợp 

số

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

119

5 11_10_05_CDG_002

119

6 11_10_05_CDS_002

119

7 11_10_05_CDG_003

119

8 11_10_05_CDS_003

119

9 11_10_05_CDG_004

119

10 11_10_05_CDS_004

119

11 11_10_05_CDG_005

119

12 11_10_05_CDS_005

119

13 11_10_05_CDG_006

119

14 11_10_05_CDS_006

120

1 11_10_10_THG_001

120

2 11_10_10_THS_001

120

3 11_10_10_CDG_001

120

4 11_10_10_CDS_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

606/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước hệ 

thống sông Đồng Nai

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 1 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 1 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 2 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 2 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 3 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 3 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 4 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 4 - 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 5 - 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông 

Đồng Nai đợt 5- 2011

Chuyên đề 

số

607/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước mặt 

vùng Tây Nam Bộ

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường Tổng hợp 

số

Báo cáo đợt 1 kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng 

Tây Nam Bộ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt 1 kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng 

Tây Nam Bộ

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

120

5 11_10_10_CDG_002

120

6 11_10_10_CDS_002

120

7 11_10_10_CDG_003

120

8 11_10_10_CDS_003

120

9 11_10_10_CDG_004

120

10 11_10_10_CDS_004

121

1 11_10_07_THG_001

121

2 11_10_07_THS_001

121

3 11_10_07_CDG_001

121

4 11_10_07_CDS_001

121

5 11_10_07_CDG_002

121

6 11_10_07_CDS_002

121

7 11_10_07_CDG_003

121

8 11_10_07_CDS_003

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

607/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường nước mặt 

vùng Tây Nam Bộ

Báo cáo đợt 2 kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng 

Tây Nam Bộ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt 2 kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng 

Tây Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Báo cáo đợt 3 kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng 

Tây Nam Bộ

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đợt 3 kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng 

Tây Nam Bộ

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

608/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía 

Nam

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất 

lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

giấy

Tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất 

lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Kết quả quan trắc đợt 1 năm 2011 Chuyên đề 

giấy

Kết quả quan trắc đợt 1 năm 2011 Chuyên đề 

số

Kết quả quan trắc đợt 2 năm 2011 Chuyên đề 

giấy

Kết quả quan trắc đợt 2 năm 2011 Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

121

9 11_10_07_CDG_004

121

10 11_10_07_CDS_004

121

11 11_10_07_CDG_005

121

12 11_10_07_CDS_005

122

1 11_10_06_THG_001

122

2 11_10_06_THS_001

122

3 11_10_06_CDS_001

122

4 11_10_06_CDG_001

122

5 11_10_06_CDG_002

122

6 11_10_06_CDS_002

122

7 11_10_06_CDG_003

122

8 11_10_06_CDS_003

122

9 11_10_06_CDG_004

122

10 11_10_06_CDS_004

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

608/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía 

Nam

Kết quả quan trắc đợt 3 năm 2011 Chuyên đề 

giấy

Kết quả quan trắc đợt 3 năm 2011 Chuyên đề 

số

Kết quả quan trắc đợt 4 năm 2011 Chuyên đề 

giấy

Kết quả quan trắc đợt 4 năm 2011 Chuyên đề 

số

609/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường vùng kinh tế 

trọng điểm miền 

Trung

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung năm 2011

Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm miền Trung năm 2011

Tổng hợp 

số

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 1 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 1 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 2 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 2 năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 3 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 3 năm 2011

Chuyên đề 

số

12/25/2012 421 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

122

11 11_10_06_CDG_005

122

12 11_10_06_CDS_005

123

1 11_10_12_THG_001

123

2 11_10_12_THS_001

123

3 11_10_12_THS_002

123

4 11_10_12_VDS_001

123

5 11_10_12_CDS_001

123

6 11_10_12_VDS_002

123

7 11_10_12_CDS_002

123

8 11_10_12_VDS_003

123

9 11_10_12_CDS_003

123

10 11_10_12_VDS_004

124

1 11_10_14_THG_001

124

2 11_10_14_CDG_001

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

609/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi 

trường vùng kinh tế 

trọng điểm miền 

Trung

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 4 năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung đợt 4 năm 2011

Chuyên đề 

số

670/QĐ-

TCMT

Duy trì và vẫn hành 

02 bảng điện tử Hà 

Nội và thành phố 

Hồ Chí Minh

BC tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

BC tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Trang bìa của báo cáo tổng kết Tổng hợp 

số

An ninh môi trường Video

Chủ đề 2 an ninh môi trường Chuyên đề 

số

Sự phát triển Video

Kịch bản chủ đề sự phát triển của các khu kinh tế, làng nghề 

và sự tác động đến môi trường

Chuyên đề 

số

Tài nguyên thiên nhiên và năng lượng mới Video

Chủ đề 1 tài nguyên thiên nhiên và năng lương mới Chuyên đề 

số

Thời tiết AQI-WQI Video

671/QĐ-

TCMT

Xây dựng và cập 

nhật thông tin cho 

nhóm chỉ tiêu thống 

kê về môi trường 

đối với Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc 

gia và Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành 

tài nguyên và môi 

trường

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo thống kê môi trường quốc gia năm 2010 Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

124

3 11_10_14_CDG_002

124

4 11_10_14_THS_001

124

5 11_10_14_CDS_001

124

6 11_10_14_CDS_002

124

7 11_10_14_CDS_003

124

8 11_10_14_CDS_004

124

9 11_10_14_CDS_005

124

10 11_10_14_CDS_006

124

11 11_10_14_CDS_007

124

12 11_10_14_CDS_008

124

13 11_10_14_CDS_009

124

14 11_10_14_CDS_010

124

15 11_10_14_CDS_011

124

16 11_10_14_CDS_012

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

671/QĐ-

TCMT

Xây dựng và cập 

nhật thông tin cho 

nhóm chỉ tiêu thống 

kê về môi trường 

đối với Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc 

gia và Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành 

tài nguyên và môi 

trường

Thống kê môi trường của ngành tài nguyên môi trường năm 

2010

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo thống kê môi trường quốc gia năm 2010 Chuyên đề 

số

Thống kê môi trường của ngành tài nguyên môi trường năm 

2010

Chuyên đề 

số

Đánh giá 02 chỉ tiêu "Hàm lượng một số chất độc hại trong 

không khí" và "Tỷ lệ ngày có nồng độ các chất độc hại trong 

không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép"

Chuyên đề 

số

Đánh giá chỉ tiêu "Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường” Chuyên đề 

số

ĐÁNH GIÁ 02 CHỈ TIÊU “DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THOÁI 

HÓA” VÀ “TỶ LỆ ĐẤT ĐƯỢC BẢO VỆ, DUY TRÌ ĐA 

DẠNG SINH HỌC”

Chuyên đề 

số

Đánh giá 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 

Chuyên đề 

số

Đánh giá chỉ tiêu "Hàm lượng một số chất độc hại trong 

nước mặt"

Chuyên đề 

số

ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU VỀ “LƯỢNG CÁC CHẤT THẢI 

RẮN PHÁT SINH HÀNG NĂM” VÀ “TỶ LỆ THU GOM 

RÁC THẢI ĐÔ THỊ”

Chuyên đề 

số

Đánh giá chỉ tiêu "Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 

bình quân đầu người”

Chuyên đề 

số

Đánh giá chỉ tiêu "Mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt" Chuyên đề 

số

Đánh giá chỉ tiêu "Số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận 

đạt tiêu chuẩn môi trường”

Chuyên đề 

số

Đánh giá chỉ tiêu "Số cơ sở thực hiện đúng các giải pháp 

môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường”

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

124

17 11_10_14_CDS_013

124

18 11_10_14_CDS_014

124

19 11_10_14_CDS_015

124

20 11_10_14_CDS_016

124

21 11_10_14_CDS_017

124

22 11_10_14_CDS_018

125

1 11_13_02_THG_001

125

2 11_13_02_THS_001

125

3 11_13_02_CDG_001

125

4 11_13_02_CDS_001

125

5 11_13_02_CDG_002

125

6 11_13_02_CDS_002

125

7 11_13_02_CDG_003

125

8 11_13_02_CDS_003

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

671/QĐ-

TCMT

Xây dựng và cập 

nhật thông tin cho 

nhóm chỉ tiêu thống 

kê về môi trường 

đối với Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê quốc 

gia và Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành 

tài nguyên và môi 

trường

Đánh giá chỉ tiêu "Số vụ, số lượng dầu tràn và hóa chất rò rỉ 

trên biển, diện tích bị ảnh hưởng"

Chuyên đề 

số

Đánh giá 02 chỉ tiêu về "Tỷ lệ các loài bị đe dọa trong tổng 

số các loài" và chỉ tiêu "Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn 

thiên nhiên so với tổng diện tích đất liền và biển"

Chuyên đề 

số

Đánh giá 02 chỉ tiêu về "Tỷ lệ khu đô thị và khu công 

nghiệp có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi 

trường" và "Tỷ lệ các khu đô thị đã xử lý rác thải đạt tiêu 

Chuyên đề 

số

Đánh giá 02 chỉ tiêu "Tỷ lệ nước thải sinh hoạt và nước thải 

công nghiệp, dịch vụ được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường" 

và "Tỷ lệ các cơ sở công nghiệp đã xử lý nước thải đạt tiêu 

Chuyên đề 

số

Đánh giá chỉ tiêu "Tỷ lệ vi phạm trong tổng số các cơ sở 

được thanh tra môi trường”

Chuyên đề 

số

Đánh giá 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”

Chuyên đề 

số

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

1016/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu quy 

trình xây dựng hệ 

thống thông tin 

điểm nóng môi 

trường (thử nghiệm 

tại một khu vực cụ 

thể)

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài Tổng hợp 

giấy

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài Tổng hợp 

số

Thu thập, tổng hợp tài liệu, thông tin về xây dựng cơ sở dữ 

liệu và hệ thống thông tin điểm nóng môi trường

Chuyên đề 

giấy

Thu thập, tổng hợp tài liệu, thông tin về xây dựng cơ sở dữ 

liệu và hệ thống thông tin điểm nóng môi trường

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu mô hình hóa nghiệp vụ hệ thống Chuyên đề 

giấy

Nghiên cứu mô hình hóa nghiệp vụ hệ thống Chuyên đề 

số

Nghiên cứu xác định các đối tượng quản lý của hệ thống Chuyên đề 

giấy

Nghiên cứu xác định các đối tượng quản lý của hệ thống Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

125

9 11_13_02_CDG_004

125

10 11_13_02_CDS_004

125

11 11_13_02_CDG_005

125

12 11_13_02_CDS_005

125

13 11_13_02_CDG_006

125

14 11_13_02_CDS_006

125

15 11_13_02_CDG_007

125

16 11_13_02_CDS_007

125

17 11_13_02_CDS_008

125

18 11_13_02_CDS_009

126

1 11_13_01_THG_001

126

2 11_13_01_THS_001

126

3 11_13_01_CDG_001

126

4 11_13_01_CDS_001

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

1016/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu quy 

trình xây dựng hệ 

thống thông tin 

điểm nóng môi 

trường (thử nghiệm 

tại một khu vực cụ 

thể)

Nghiên cứu thiết kế các đặc tả của hệ thống (kiến trúc HT, 

use-case, class)

Chuyên đề 

giấy

Nghiên cứu thiết kế các đặc tả của hệ thống (kiến trúc HT, 

use-case, class)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu thiết kế giao diện Website và lập trình xây dựng 

Website hệ thống

Chuyên đề 

giấy

Nghiên cứu thiết kế giao diện Website và lập trình xây dựng 

Website hệ thống

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu thiết kế khung CSDL điểm nóng MT Chuyên đề 

giấy

Nghiên cứu thiết kế khung CSDL điểm nóng MT Chuyên đề 

số

Quy trình xây dựng hệ thống thông tin điểm nóng môi 

trường

Chuyên đề 

giấy

Quy trình xây dựng hệ thống thông tin điểm nóng môi 

trường

Chuyên đề 

số

Biên bản Hội thảo khoa học Chuyên đề 

số

Website và CSDL điểm nóng môi trường Chuyên đề 

số

376/QĐ-

TCMT

Xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật và 

đơn giá dự toán cho 

công tác thông tin tư 

liệu môi trường

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 2010 - 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 2010 - 2011 Tổng hợp 

số

Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về 

tư liệu môi trường

Chuyên đề 

giấy

Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về 

tư liệu môi trường

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

127

1 11_13_03_THG_001

127

2 11_13_03_THS_001

127

3 11_13_03_CDG_001

127

4 11_13_03_CDS_001

127

5 11_13_03_CDG_002

127

6 11_13_03_CDS_002

127

7 11_13_03_CDG_003

127

8 11_13_03_CDS_003

127

9 11_13_03_CDG_004

127

10 11_13_03_CDS_004

127

11 11_13_03_CDG_005

127

12 11_13_03_CDS_005

127

13 11_13_03_CDG_006

127

14 11_13_03_CDS_006

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

690/QĐ-

TCMT

Khảo sát đánh giá 

xây dựng thông tư 

quy định việc cung 

cấp trao đổi thông 

tin, dữ liệu về môi 

trường

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2010 - 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2010 - 2011 Tổng hợp 

số

Báo cáo thiết kế lược đồ class Chuyên đề 

giấy

Báo cáo thiết kế lược đồ class Chuyên đề 

số

Báo cáo thuyết minh mô hình dữ liệu Chuyên đề 

giấy

Báo cáo thuyết minh mô hình dữ liệu Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình dữ liệu trên dữ liệu mẫu Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình dữ liệu trên dữ liệu mẫu Chuyên đề 

số

Báo cáo kiểm tra mã nguồn Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kiểm tra mã nguồn Chuyên đề 

số

Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống Chuyên đề 

số

Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ  thống Chuyên đề 

giấy

Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ  thống Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

127

15 11_13_03_CDG_007

127

16 11_13_03_CDS_007

127

17 11_13_03_CDG_008

127

18 11_13_03_CDS_008

127

19 11_13_03_CDG_009

127

20 11_13_03_CDS_009

127

21 11_13_03_CDG_010

127

22 11_13_03_CDS_010

127

23 11_13_03_CDS_011

127

24 11_13_03_CDS_012

127

25 11_13_03_BKS_001

127

26 11_13_03_PMS_001

127

27 11_13_03_CDS_013

128

1 11_13_04_THG_001

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

690/QĐ-

TCMT

Khảo sát đánh giá 

xây dựng thông tư 

quy định việc cung 

cấp trao đổi thông 

tin, dữ liệu về môi 

trường

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Chuyên đề 

giấy

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Chuyên đề 

số

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chuyên đề 

giấy

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết khóa đào tạo Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng kết khóa đào tạo Chuyên đề 

số

Danh mục các yêu cầu thay đổi của người sử dụng trong 

suốt quá trình xây dựng phần mềm

Chuyên đề 

giấy

Danh mục các yêu cầu thay đổi của người sử dụng trong 

suốt quá trình xây dựng phần mềm

Chuyên đề 

số

Bản thiết kế giao diện phần mềm Chuyên đề 

số

Mô hình dữ liệu dưới dạng XML Chuyên đề 

số

Mã nguồn đã được tích hợp Tư liệu 

khác số

Phần mềm đã được đóng gói hoàn chỉnh Phần mềm 

số

Biên bản giao nộp sản phẩm (của Cục CNTT giao sản phẩm) Chuyên đề 

số

691/QĐ-

TCMT

Công tác lưu trữ, 

quản lý tư liệu môi 

trường

Báo cáo tổng kết năm 2011 Tổng hợp 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

128

2 11_13_04_THS_001

128

3 11_13_04_CDG_001

128

4 11_13_04_CDS_001

128

5 11_13_04_CDG_002

128

6 11_13_04_CDS_002

129

1 11_11_01_THG_001

129

2 11_11_01_CDG_001

129

3 11_11_01_THS_001

129

4 11_11_01_CDS_001

129

5 11_11_01_CDS_002

129

6 11_11_01_CDS_003

129

7 11_11_01_CDS_004

129

8 11_11_01_CDS_005

129

9 11_11_01_CDS_006

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

691/QĐ-

TCMT

Công tác lưu trữ, 

quản lý tư liệu môi 

trường Báo cáo tổng kết năm 2011 Tổng hợp 

số

Báo cáo tình hình thông tin tư liệu môi trường được cập 

nhật năm 2011

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tình hình thông tin tư liệu môi trường được cập 

nhật năm 2011

Chuyên đề 

số

Danh mục thu nhận sản phẩm năm 2010 Chuyên đề 

giấy

Danh mục thu nhận sản phẩm năm 2010 Chuyên đề 

số

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

1191/QĐ-

BTNMT

Xây dựng mô hình 

di động thí điểm sử 

dụng công nghệ 

màng sinh học để xử 

lý ô nhiễm, cải thiện 

chất lượng nước 

sông - hồ tại Việt 

Nam

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án Tổng hợp 

giấy

Hướng dẫn vận hành hệ thống modul xử lý nước thải Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án Tổng hợp 

số

Hướng dẫn vận hành hệ thống modul xử lý nước thải Chuyên đề 

số

Thu thập thông tin dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã 

hội tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

số

Thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng chất lượng môi 

trường tỉnh Ninh Bình; về chất  lượng nước mặt của hệ 

thống sông hồ,  hồ Biển Bạch tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin, dữ liệu về khả năng tự làm sạch của hệ 

thống sông, hồ tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Tổng hợp thông tin về một số loại thực vật, cỏ Vetiver đang 

được áp dụng để xử lý nước thải tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Thu thập các dữ liệu về dự án, quy trình công nghệ xử lý 

nước thải sinh hoạt tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

12/25/2012 428 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

129

10 11_11_01_CDS_007

129

11 11_11_01_CDS_008

129

12 11_11_01_CDS_009

129

13 11_11_01_CDS_010

129

14 11_11_01_CDS_011

130

1 11_11_02_CDG_001

130

2 11_11_02_THG_001

130

3 11_11_02_THS_001

130

4 11_11_02_CDS_001

130

5 11_11_02_CDS_002

130

6 11_11_02_CDS_003

130

7 11_11_02_CDS_004

130

8 11_11_02_CDS_005

130

9 11_11_02_CDS_006

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

1191/QĐ-

BTNMT

Xây dựng mô hình 

di động thí điểm sử 

dụng công nghệ 

màng sinh học để xử 

lý ô nhiễm, cải thiện 

chất lượng nước 

sông - hồ tại Việt 

Nam

Báo cáo về chất lượng nước mặt tại hệ thống sông Nhuệ - 

Đáy, thải lượng chất thải mà hệ thống sông, hồ của tỉnh 

Ninh Bình gánh chịu

Chuyên đề 

số

Báo cáo “Đánh giá, phân tích ưu nhược điểm của quy trình 

công nghệ xử lý nước thải sử dụng công nghệ bùn hoạt tính”

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá, phân tích ưu nhược điểm của quy trình 

công nghệ xử lý nước thải sử dụng công nghệ màng sinh học

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá, phân tích ưu nhược điểm của quy trình 

công nghệ xử lý nước thải sử dụng công nghệ chi phí thấp

Chuyên đề 

số

Đề xuất, lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước sông hồ, 

thuyết minh tính toán quy trình công nghệ xử lý cho mô hình

Chuyên đề 

số

178/QĐ-

TCMT

Lập quy hoạch bảo 

vệ môi trường lưu 

vực sông Cầu đến 

năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án năm 2011 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án (2009 - 2011) Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án (2009 - 2011) Tổng hợp 

số

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án   (năm 2011) Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch sử dụng đất của tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch sử dụng đất của tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch sử dụng đất của tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch sử dụng đất của tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

130

10 11_11_02_CDS_007

130

11 11_11_02_CDS_008

130

12 11_11_02_CDS_009

130

13 11_11_02_CDS_010

130

14 11_11_02_CDS_011

130

15 11_11_02_CDS_012

130

16 11_11_02_CDS_013

130

17 11_11_02_CDS_014

130

18 11_11_02_CDS_015

130

19 11_11_02_CDS_016

130

20 11_11_02_CDS_017

130

21 11_11_02_CDS_018

130

22 11_11_02_CDS_019

130

23 11_11_02_CDS_020

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

178/QĐ-

TCMT

Lập quy hoạch bảo 

vệ môi trường lưu 

vực sông Cầu đến 

năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Cạn

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch công nghiệp tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch du lịch, đô thị tỉnh Hải Dương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch du lịch, đô thị tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

130

24 11_11_02_CDS_021

130

25 11_11_02_CDS_022

130

26 11_11_02_CDS_023

130

27 11_11_02_CDS_024

130

28 11_11_02_CDS_025

130

29 11_11_02_CDS_026

130

30 11_11_02_CDS_027

130

31 11_11_02_CDS_028

130

32 11_11_02_CDS_029

130

33 11_11_02_CDS_030

130

34 11_11_02_CDS_031

130

35 11_11_02_CDS_032

130

36 11_11_02_CDS_033

130

37 11_11_02_CDS_034

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

178/QĐ-

TCMT

Lập quy hoạch bảo 

vệ môi trường lưu 

vực sông Cầu đến 

năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch du lịch, đô thị tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch du lịch, đô thị tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch du lịch, đô thị tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch du lịch, đô thị tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Quy hoạch bảo vệ môi trường đất lưu vực sông 

Cầu

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Quy hoạch bảo vệ môi trường nước trên lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Quy hoạch quản lý ô nhiễm nguồn điện trên lưu 

vực sông Cầu

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Quy hoạch phòng tránh và giảm thiểu các thiệt 

hại môi trường do thiên tai, sự cố hoặc thảm họa gây ra ở 

lưu vực sông Cầu

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch bảo 

vệ môi trường lưu vực sông Cầu

Chuyên đề 

số

Chuyên đề: Đề xuất danh mục các chương trình, kế hoạch, 

dự án, các nhiệm vụ ưu tiên

Chuyên đề 

số

Dự thảo: Quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu 

đến 2015 và định hướng đến 2020

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề xuất quy hoạch mạng lưới 

quan trắc, giám sát môi trường cho các tỉnh thuộc lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá sơ bộ tác động môi trường của 

quy hoạch BVMT LVS Cầu đến 2015 định hướng đến 2020

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

130

38 11_11_02_CDS_035

130

39 11_11_02_BDS_001

130

40 11_11_02_BDS_002

130

41 11_11_02_BDS_003

130

42 11_11_02_BDS_004

131

1 11_01_06_THG_001

131

2 11_01_06_THS_001

131

3 11_01_06_CDS_001

131

4 11_01_06_CDS_002

131

5 11_01_06_CDS_003

131

6 11_01_06_CDS_004

131

7 11_01_06_CDS_005

131

8 11_01_06_CDS_006

131

9 11_01_06_CDS_007

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

178/QĐ-

TCMT

Lập quy hoạch bảo 

vệ môi trường lưu 

vực sông Cầu đến 

năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020

Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch bảo vệ các vùng sinh thái, 

đa dạng sinh hoc và các khu vực có giá trị văn hóa, kinh tế, 

chính trị trên LVS Cầu

Chuyên đề 

số

Bản đồ Cảnh báo ô nhiễm môi trường Bản đồ số

Bản đồ cân bằng nước LVS Cầu Bản đồ số

Bản đồ Thiên tai ngập lụt Bản đồ số

Bản đồ phân vùng môi trường Bản đồ số

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1026/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường 

đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Báo cáo chuyên đề: Kết quả tổ chức Hội nghị triển khai 

thực hiện Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg

Chuyên đề 

số

Dự án xây dựng chương trình quản lý tổng hợp lưu vực 

sông Dương Đông, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi 

trường nước, đặc biệt là khu vực hạ lưu sông

Chuyên đề 

số

Dự án: Điều tra, nghiên cứu điều kiện môi trường, đa dạng 

sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật vùng nước ven biển 

quanh đảo Phú Quốc, đề xuất các giải pháp khai thác và sử 

Chuyên đề 

số

Dự án xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát ô nhiễm môi 

trường và sự cố thiên tai huyện đảo Phú Quốc trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề 

số

Dự án: Tính toán phân vùng ngập lụt cho các kịch bản cực 

đoan của biến đổi khí hậu và nước biển dâng dị thường 

nhằm xây dựng hành lang an toàn phục vụ phát triển bền 

Chuyên đề 

số

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung của 

dự án như: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học; sự cần thiết; mục 

tiêu; phạm vi thực hiện của dự án (phạm vi không gian và 

Chuyên đề 

số

Tổng quan điều kiện môi trường, đa dạng sinh học và nguồn 

lợi thủy sinh vật vùng nước ven biển quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

131

10 11_01_06_CDS_008

131

11 11_01_06_CDS_009

131

12 11_01_06_CDS_010

131

13 11_01_06_CDS_011

131

14 11_01_06_CDS_012

131

15 11_01_06_CDS_013

131

16 11_01_06_CDS_014

131

17 11_01_06_CDS_015

131

18 11_01_06_CDS_016

131

19 11_01_06_CDS_017

131

20 11_01_06_CDS_018

131

21 11_01_06_CDS_019

131

22 11_01_06_CDS_020

131

23 11_01_06_CDS_021

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1026/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường 

đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020

Hiện trạng khai thác và sử dụng nguồn lợi thủy sinh vật 

vùng nước ven biển quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu dự án Chuyên đề 

số

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

nghiên cứu điều kiện môi trường vùng nước ven quanh đảo 

Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

nghiên cứu đa dạng sinh học vùng nước ven quanh đảo Phú 

Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

nghiên cứu nguồn lợi thuỷ sinh vật vùng nước ven quanh 

đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để thống kê hiện 

trạng phát triển kinh tế - xã hội (đặc biệt là nghề cá)

Chuyên đề 

số

Nội dung cần triển khai thực hiện để xác định các nguyên 

nhân, nguồn gây ô nhiễm môi trường đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Nội dung cần triển khai thực hiện để xác định các yếu tố 

gây suy thoái hệ sinh thái và đa dạng thủy sinh vật vùng 

nước ven bờ quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo diễn 

biến của các hệ sinh thái vùng nước ven biển quanh đảo Phú 

Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo diễn 

biến của môi trường vùng nước ven biển quanh đảo Phú 

Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để dự báo diễn 

biến đa dạng sinh học vùng nước ven biển quanh đảo Phú 

Quốc với các kịch bản phát triển kinh tế xã hội

Chuyên đề 

số

Xác định các giải pháp sử dụng, khai thác hợp lý điều kiện 

môi trường, nguồn lợi thủy sinh vật và các hệ sinh thái ven 

biển tiêu biểu quanh đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định khối lượng, sản phẩm giao nộp của dự án cơ chế 

phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai thực 

hiện dự án

Chuyên đề 

số

Xác định khối lượng và sản phẩm giao nộp của dự án và cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

131

24 11_01_06_CDS_022

131

25 11_01_06_CDS_023

131

26 11_01_06_CDS_024

131

27 11_01_06_CDS_025

131

28 11_01_06_CDS_026

131

29 11_01_06_CDS_027

131

30 11_01_06_CDS_028

131

31 11_01_06_CDS_029

131

32 11_01_06_CDS_030

131

33 11_01_06_CDS_031

131

34 11_01_06_CDS_032

131

35 11_01_06_CDS_033

131

36 11_01_06_CDS_034

131

37 11_01_06_CDS_035

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1026/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường 

đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển khai 

thực hiện dự án “Điều tra, nghiên cứu điều kiện môi trường, 

đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh vật vùng nước ven 

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo các hiệu quả chính của dự án “Điều tra, 

nghiên cứu điều kiện môi trường, đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy sinh vật vùng nước ven biển quanh đảo Phú 

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo các hiệu quả chính của dự án “Điều tra, 

nghiên cứu điều kiện môi trường, đa dạng sinh học và 

nguồn lợi thủy sinh vật vùng nước ven biển quanh đảo Phú 

Chuyên đề 

số

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung của 

dự án như: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học; sự cần thiết; mục 

tiêu; phạm vi thực hiện của dự án; đơn vị chủ trì, phối hợp

Chuyên đề 

số

Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trường trên cơ sở ứng dụng 

công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề 

số

Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát sự cố thiên tai trên cơ sở ứng dụng công 

nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề 

số

Tổng quan nghiên cứu trong nước về xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trường trên cơ sở ứng dụng 

công nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề 

số

Tổng quan nghiên cứu trong nước về xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát sự cố thiên tai trên cơ sở ứng dụng công 

nghệ viễn thám và GIS

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Thực trạng ô nhiễm môi trường trên 

huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sự cố thiên tai trên huyện 

đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Thực trạng xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát ô nhiễm 

môi trường huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Thực trạng xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát sự cố 

thiên tai huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định các nội dung cần triển khai thực hiện để thu thập 

ảnh viễn thám

Chuyên đề 

số

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để thành lập bộ 

bản đồ hiện trạng và biến động chuyên đề khu vực đảo Phú 

Quốc

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

131

38 11_01_06_CDS_036

131

39 11_01_06_CDS_037

131

40 11_01_06_CDS_038

131

41 11_01_06_CDS_039

131

42 11_01_06_CDS_040

131

43 11_01_06_CDS_041

131

44 11_01_06_CDS_042

131

45 11_01_06_CDS_043

131

46 11_01_06_CDS_044

131

47 11_01_06_CDS_045

131

48 11_01_06_CDS_046

131

49 11_01_06_CDS_047

131

50 11_01_06_CDS_048

131

51 11_01_06_CDS_049

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1026/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường 

đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020

Phân tích sự biến động tài nguyên thiên nhiên khu vực đảo 

Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để hoàn thiện và 

cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý nền huyện đảo Phú Quốc đáp 

ứng tiêu chuẩn quốc tế

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, tư 

liệu viễn thám vùng biển đáp ứng nhu cầu giám sát ô nhiễm 

môi trường huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, tư 

liệu viễn thám vùng biển đáp ứng nhu cầu giám sát sự cố 

thiên tai huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định các nội dung nghiên cứu xây dựng quy trình giám 

sát ô nhiễm môi trường và sự cố thiên tai huyện đảo Phú 

Quốc trên cơ sở ứng dụng các công nghệ xử lý ảnh viễn 

Chuyên đề 

số

Xác định các nội dung nghiên cứu xây dựng nhiễm vụ giám 

sát ô nhiễm môi trường và sự cố thiên tai huyện đảo Phú 

Quốc trên cơ sở ứng dụng các công nghệ xử lý ảnh viễn 

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng các 

công nghệxử lý ảnh viễn thám kết hợp với công nghệ GIS 

nhằm xử lý thông tin đáp ứng nhu cầu giám sát ô nhiễm môi 

Chuyên đề 

số

Xác định các nội dung đào tạo, chuyển giao công nghệ mới, 

trao đổi dữ liệu viễn thám và chuyên đề với các tổ chức 

quốc tế của các nước có công nghệ viễn thám tiên tiến trên 

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung tăng cường trang thiết bị xây dựng hệ 

thống giám sát sự cố ô nhiễm môi trường và thiên tai huyện 

đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung tăng cường công nghệ phần cứng bảo 

đảm xây dựng hệ thống giám sát sự cố ô nhiễm môi trường 

và thiên tai huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung công nghệ phần mềm bảo đảm xây dựng 

hệ thống giám sát sự cố ô nhiễm môi trường và thiên tai 

huyện đảo Phú Quốc

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần thực hiện nhằm xây dựng cho huyện 

đảo Phú Quốc một phòng cơ sở dữ liệu và viễn thám

Chuyên đề 

số

Xác định khối lượng, sản phẩm giao nộp của dự án cơ chế 

phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai thực 

hiện dự  án

Chuyên đề 

số

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển khai 

thực hiện dự án

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

131

52 11_01_06_CDS_050

131

53 11_01_06_CDS_051

131

54 11_01_06_CDS_052

131

55 11_01_06_CDS_053

131

56 11_01_06_CDS_054

131

57 11_01_06_CDS_055

131

58 11_01_06_CDS_056

131

59 11_01_06_CDS_057

131

60 11_01_06_CDS_058

131

61 11_01_06_CDS_059

131

62 11_01_06_CDS_060

131

63 11_01_06_CDS_061

131

64 11_01_06_CDS_062

131

65 11_01_06_CDS_063

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1026/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường 

đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020

Phân tích, dự báo các hiệu quả chính của dự án Chuyên đề 

số

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung của 

dự án: Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học; sự cần thiết; mục 

tiêu; phạm vi thực hiện của dự án; đơn vị chủ trì, phối hợp

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 1 (kịch bản phát thải 

thấp)

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 2 (kịch bản phát thải 

trung bình)

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan biến đổi khí hậu số 3 (kịch bản phát thải 

cao)

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nước biển dâng dị thường số 1 (kịch bản 

phát thải thấp)

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nước biển dâng dị thường số 2 (kịch bản 

phát thải trung bình)

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình nghiên cứu phân vùng ngập lụt cho 

kịch bản cực đoan nước biển dâng dị thường số 3 (kịch bản 

phát thải cao)

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề phân vùng, xác định 

hành lang an toàn cho phát triển kinh tế và các vùng sinh 

thái nhạy cảm

Chuyên đề 

số

Thực trạng các hệ sinh thái biển và ven đảo Phú Quốc Chuyên đề 

số

Thực trạng môi trường biển và ven đảo Phú Quốc Chuyên đề 

số

Ảnh hưởng của mực nước biển dâng cáo đối với môi 

trường, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải thấp)

Chuyên đề 

số

Ảnh hưởng của mực nước biển dâng cáo đối với môi 

trường, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải trung bình)

Chuyên đề 

số

Ảnh hưởng của mực nước biển dâng cáo đối với môi 

trường, các hệ sinh thái vùng biển và ven đảo Phú Quốc 

(kịch bản phát thải cao)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

131

66 11_01_06_CDS_064

131

67 11_01_06_CDS_065

131

68 11_01_06_CDS_066

131

69 11_01_06_CDS_067

131

70 11_01_06_CDS_068

131

71 11_01_06_CDS_069

131

72 11_01_06_CDS_070

131

73 11_01_06_CDS_071

131

74 11_01_06_CDS_072

131

75 11_01_06_CDS_073

131

76 11_01_06_CDS_074

131

77 11_01_06_CDS_075

131

78 11_01_06_CDS_076

131

79 11_01_06_CDS_077

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1026/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường 

đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020

Xác định cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu dự án 

“Tính toán phân vùng ngập lụt cho các kịch bản cực đoan 

của biến đổi khí hậu và nước biển dâng dị thường nhằm xây 

Chuyên đề 

số

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

khảo sát và thu thập cơ sở dữ liệu về: khí tượng thủy văn, 

hải văn, sóng, dòng chảy, địa hình ven biển đảo Phú Quốc, 

Chuyên đề 

số

Xác định hoạt động cần triển khai thực hiện để điều tra, 

khảo sát và thu thập cơ sở dữ liệu về: hiện trạng và quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá hiện 

trạng các yếu tố môi trường, các hệ sinh thái nhạy cảm với 

hiệu ứng mực nước biển dâng cao

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá độ 

nhạy cảm, tổn thương môi trường và các hệ sinh thái do 

mực nước biển dâng cao (Kịch bản 1)

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá độ 

nhạy cảm, tổn thương môi trường và các hệ sinh thái do 

mực nước biển dâng cao (Kịch bản 2)

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần tiến hành để khảo sát, đánh giá độ 

nhạy cảm, tổn thương môi trường và các hệ sinh thái do 

mực nước biển dâng cao (Kịch bản 3)

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để tính toán, xây 

dựng bản đồ ngập lụt cho các kịch bản biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng cao dị thường theo kịch bản phát thải thấp

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để tính toán, xây 

dựng bản đồ ngập lụt cho các kịch bản biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng cao dị thường theo kịch bản phát thải trung 

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để tính toán, xây 

dựng bản đồ ngập lụt cho các kịch bản biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng cao dị thường theo kịch bản phát thải cao

Chuyên đề 

số

Xây dựng hành lang an toàn phục vụ công tác quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề 

số

Xác định các nội dung để tiến hành lượng giá tổn thất tài 

nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nước biển 

dâng cao (Kịch bản 1)

Chuyên đề 

số

Xác định các nội dung để tiến hành lượng giá tổn thất tài 

nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nước biển 

dâng cao (Kịch bản 2)

Chuyên đề 

số

Xác định các nội dung để tiến hành lượng giá tổn thất tài 

nguyên các hệ sinh thái theo các kịch bản mực nước biển 

dâng cao (Kịch bản 3)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

131

80 11_01_06_CDS_078

131

81 11_01_06_CDS_079

131

82 11_01_06_CDS_080

131

83 11_01_06_CDS_081

131

84 11_01_06_CDS_082

131

85 11_01_06_CDS_083

131

86 11_01_06_CDS_084

131

87 11_01_06_CDS_085

131

88 11_01_06_CDS_086

131

89 11_01_06_CDS_087

131

90 11_01_06_CDS_088

131

91 11_01_06_CDS_089

131

92 11_01_06_CDS_090

131

93 11_01_06_CDS_091

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1026/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường 

đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020

Xác định các đề xuất chiến lược và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản mực 

nước biển dâng (Kịch bản 1)

Chuyên đề 

số

Xác định các đề xuất chiến lược và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản mực 

nước biển dâng (Kịch bản 2)

Chuyên đề 

số

Xác định các đề xuất chiến lược và các giải pháp nhằm 

giảm thiểu, thích nghi và ứng phó theo các kịch bản mực 

nước biển dâng (Kịch bản 3)

Chuyên đề 

số

Xác định khối lượng, sản phẩm giao nộp của dự án và cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án “Tính toán phân vùng ngập lụt cho các kịch 

Chuyên đề 

số

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển khai 

thực hiện dự  án

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo các hiệu quả chính của dự  án Chuyên đề 

số

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của dự án: “Xây 

dựng chương trình quản lý tổng hợp lưu vực sông Dương 

Đông, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường nước, đặc 

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để đánh giá chi 

tiết về hiện trạng môi trường và các tác động đến tài nguyên 

nước trên lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần thiết để thực hiện dự báo nhu cầu 

khai thác nước trên sông Dương Đông

Chuyên đề 

số

Đánh giá tác động do việc nâng cấp hồ chứa Dương Đông 

đối với khu vực Hạ Lưu

Chuyên đề 

số

Xác định nội dung cần triển khai thực hiện để xây dựng mô 

hình dự báo diễn biến chất lượng nước sông Dương Đông 

đến năm 2020

Chuyên đề 

số

Xác định các giải pháp bảo vệ và cải thiện lưu vực sông 

trong khuôn khổ của dự án

Chuyên đề 

số

Xác định khối lượng, sản phẩm giao nộp của dự án và cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án

Chuyên đề 

số

Hoàn thiện các nội dung liên quan đến thông tin chung của 

dự án như: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, sự cần thiết, mục 

tiêu, phạm vi thực hiện của dự án, đơn vị chủ trì, đơn vị 

Chuyên đề 

số

12/25/2012 438 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

131

94 11_01_06_CDS_092

131

95 11_01_06_CDS_093

131

96 11_01_06_CDS_094

131

97 11_01_06_CDS_095

131

98 11_01_06_CDS_096

131

99 11_01_06_CDS_097

131

100 11_01_06_CDS_098

131

101 11_01_06_CDS_099

131

102 11_01_06_CDS_100

131

103 11_01_06_CDS_101

132

1 11_01_02_THG_001

132

2 11_01_02_THS_001

132

3 11_01_02_VDS_001

132

4 11_01_02_VDS_002

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1026/QĐ-

TCMT

Triển khai thực hiện 

Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường 

đảo Phú Quốc đến 

năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020

Tổng quan tình hình xây dựng chương trình quản lý tổng 

hợp lưu vực sông

Chuyên đề 

số

Thực trạng ô nhiễm môi trường sông Dương Đông Chuyên đề 

số

Tình hình quản lý tổng hợp lưu vực sông Dương Đông Chuyên đề 

số

Lập kế hoạch hoạt động và dự toán chi tiết nhằm triển khai 

thực hiện dự án: “Xây dựng chương trình quản lý tổng hợp 

lưu vực sông Dương Đông, bảo vệ và cải thiện chất lượng 

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo các hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi 

trường từ quá trình thực hiện dự án: “Xây dựng chương 

trình quản lý tổng hợp lưu vực sông Dương Đông, bảo vệ và 

Chuyên đề 

số

Xây dựng kịch bản chi tiết liên quan đến việc tổ chức Hội 

nghị triển khai, bao gồm các nội dung: về địa điểm, thời 

gian, lập danh sách các đơn vị liên quan dự kiến mời tham 

Chuyên đề 

số

Đề xuất kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2010 và các 

giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm các mục tiêu đã đề ra 

trong Đề án

Chuyên đề 

số

Xây dựng báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội 

nghị triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú 

Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Chuyên đề 

số

Kết quả tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg

Chuyên đề 

số

Kết quả tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 

137/2008/QĐ-TTg, Tên chuyên đề: “Xây dựng khung cấu 

trúc và bố cục của 04 dự án”

Chuyên đề 

số

1127/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền cho 

mục tiêu phát triển 

bền vững trên các 

ấn phẩm của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Bảo vệ rừng để bảo vệ sự sống Video

Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2011 Video
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

132

5 11_01_02_VDS_003

132

6 11_01_02_VDS_004

132

7 11_01_02_VDS_005

132

8 11_01_02_VDS_006

132

9 11_01_02_VDS_007

132

10 11_01_02_VDS_008

132

11 11_01_02_BKG_001

133

1 11_01_03_THG_001

133

2 11_01_03_THS_001

133

3 11_01_03_CDS_001

133

4 11_01_03_CDS_002

133

5 11_01_03_CDS_003

133

6 11_01_03_CDS_004

133

7 11_01_03_CDS_005

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1127/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền cho 

mục tiêu phát triển 

bền vững trên các 

ấn phẩm của Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường

Hành động thiết thực trả lại chất lượng nước sông Cầu Video

Khẩn trương xác định nguồn ô nhiễm đầu nguồn sông Hồng Video

Làng nghề Hà Nội, xử lý ô nhiễm môi trường không dễ Video

Quyết liệt hơn trong xử lý gây ô nhiễm môi trường nghiệm 

trọng

Video

Cần giải quyết hơn nữa trong bảo vệ đa dạng sinh học Hồ 

Ba Bể

Video

Cơ hội cho sự hồi sinh loài Hổ Đông Dương Video

Tin, bài viết chung về môi trường trên Báo Tài nguyên và 

Môi trường

Tư liệu 

khác giấy

1194/QĐ-

TCMT

Hoạt động điều phối 

triển khai quyết 

định số 34/2005/QĐ-

TTg và các nghị 

quyết liên tịch đã ký 

với các tổ chức 

chính trị - xã hội

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp Tổng hợp 

số

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện nghị định về bảo vệ 

môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 

công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường" triển 

khai Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án thành lập Lực 

lượng cảnh sát môi trường triển khai Quyết định số 

34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện  đề án đa dạng hóa 

các nguồn lực tài chính đầu tư cho Bảo vệ môi trường triển 

khai Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ : Hướng 

dẫn thống nhất việc quy hoạch, xây dựng các tiêu chuẩn quy 

phạm về các công trình kỹ thuật hạ tầng và vệ sinh môi 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

133

8 11_01_03_CDS_006

133

9 11_01_03_CDS_007

133

10 11_01_03_CDS_008

133

11 11_01_03_CDS_009

133

12 11_01_03_CDS_010

133

13 11_01_03_CDS_011

133

14 11_01_03_CDS_012

133

15 11_01_03_CDS_013

133

16 11_01_03_CDS_014

134

1 11_01_05_THG_001

134

2 11_01_05_THS_001

134

3 11_01_05_CDS_001

134

4 11_01_05_CDS_002

134

5 11_01_05_CDS_003

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

1194/QĐ-

TCMT

Hoạt động điều phối 

triển khai quyết 

định số 34/2005/QĐ-

TTg và các nghị 

quyết liên tịch đã ký 

với các tổ chức 

chính trị - xã hội

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện triển khai Quyết định 

số 34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đề án kiện 

toàn và tăng cường năng lực cho bộ máy quản lý bảo vệ môi 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện triển khai Quyết định 

số 34/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đề án quy 

hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn, nước thải cho các đô 

Chuyên đề 

số

Đề án hạn chế và giảm dần việc sử dụng hóa chất độc hại, 

các bao bì làm từ các loại vật liệu khó phân hủy trong công 

nghiệp, thay thế bằng các nguyên, vật liệu thân thiện môi 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hiệu quả thực hiện việc Lập phân ngành 

môi trường triển khai Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tiến độ, các khó khăn vướng mắc của đề 

án Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển của 

Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn triển khai thực 

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá tiến độ, các khó khăn vướng mắc của Đề 

án “Bảo vệ môi trường làng nghề và khu chăn nuôi tập 

trung” của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn triển 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tiến độ, các khó khăn vướng mắc của Đề 

án “Tổng thể rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ 

môi trường đối với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên 

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá tiến độ, các khó khăn vướng mắc của Đề 

án “Thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi 

trường” triển khai thực hiện Quyết định số 34/2005/QĐ-

Chuyên đề 

số

Phân tích đánh giá tiến độ, các khó khăn vướng mắc của Đề 

án "phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi 

trường" triển khai thực hiện Quyết định số 34/2005/QĐ-

Chuyên đề 

số

423/QĐ-

TCMT

Hoạt động điều phối 

của Ban chỉ đạo liên 

ngành và Văn phòng 

64

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Nghiên cứu, đề xuất các hoạt động cần tập trung triển khai 

thực hiện năm 2011 của Ban Chỉ đạo 64 và Văn phòng 64 

nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện xử lý triệt để các sơ 

sở nghành công thương đến năm 2011 và đề xuất các giải 

pháp nhằm xử lý triệt để  ( cơ sở chế biến giấy và bột giấy; 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp , đánh giá kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ 

sở nghành nông nghiệp và phát triển nông thông đến năm 

2011 và đề xuất các giải pháp nhằm xử lý triệt để ( các cơ 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

134

6 11_01_05_CDS_004

134

7 11_01_05_CDS_005

134

8 11_01_05_CDS_006

134

9 11_01_05_CDS_007

134

10 11_01_05_CDS_008

134

11 11_01_05_CDS_009

134

12 11_01_05_CDS_010

134

13 11_01_05_CDS_011

134

14 11_01_05_CDS_012

134

15 11_01_05_CDS_013

134

16 11_01_05_CDS_014

134

17 11_01_05_CDS_015

134

18 11_01_05_CDS_016

134

19 11_01_05_CDS_017

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

423/QĐ-

TCMT

Hoạt động điều phối 

của Ban chỉ đạo liên 

ngành và Văn phòng 

64

Tổng hợp , đánh giá kết quả thực hiện xử lý triệt để các cơ 

sở nghành xây dựng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

đến năm 2011 và đề xuất các giải pháp nhằm xử lý triệt để ( 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp , đánh giá kết quả thực hiện xử lý triệt để tại các 

cơ sở nghành quốc phòng gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng đến năm 2011 và đề xuất các giải pháp nhằm xử lý ô 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện xử lý ô nhiễm triệt để 

tại các cơ sở ngành y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng đến năm 2011 và đề xuất các giải pháp nhằm xử lý 

Chuyên đề 

số

Đánh giá hiệu quả của việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 

Trưng ương hỗ trợ các bộ , ngành, địa phương triển khai 

thực hiện các dự án xử lý triệt để cho các cơ sở thuộc khu 

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu , đề xuất tiêu chí sắp xếp danh mục các dự án 

xử lý triệt để ưu tiên phân bổ kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ 

ngân sách Trung ương trong năm 2012 để thực hiện

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập của các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong việc tiếp cận 

với nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi 

Chuyên đề 

số

Phân tích , đánh giá những khó khăn , bất cập của các cơ sở 

sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong việc 

tiếp cận với nguồn hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập của các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong việc tiếp cân 

với nguồn tài trợ kinh phí của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt 

Chuyên đề 

số

Đề xuất các nội dung sửa đổi quyết định sửa đổi Quyết định 

số 35/2008/QĐ-TTg theo hướng tạo cơ chế thông thoáng , 

giúp các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có thể 

Chuyên đề 

số

Phân tích , đánh giá những khó khăn, bất cập trong việc tiếp 

cận nguồn vốn hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tần đối với 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện di 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá những khó khăn . bất cập trong việc tiếp 

cận nguồn vốn hỗ trợ trong việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng và hõ trợ bồi thường đối với các cơ sở 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập trong việc tiếp 

cận nguồn vốn hỗ trợ tiền sửi dụng đất , tiền thuê đất đối 

với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực 

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá những khó khăn, bất cập trong việc tiếp 

cận nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi tài chính về đất và đề xuất biện 

pháp giải quyết

Chuyên đề 

số

Đề xuất các nội dung sửa đổi Nghị định số 04/2009/NĐ-CP 

nhằm giúp các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

có thể tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi của Nghị định và 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

134

20 11_01_05_CDS_018

134

21 11_01_05_CDS_019

134

22 11_01_05_CDS_020

134

23 11_01_05_CDS_021

134

24 11_01_05_CDS_022

134

25 11_01_05_CDS_023

134

26 11_01_05_CDS_024

134

27 11_01_05_CDS_025

134

28 11_01_05_CDS_026

134

29 11_01_05_CDS_027

134

30 11_01_05_CDS_028

134

31 11_01_05_BKS_001

135

1 11_01_04_THG_001

135

2 11_01_04_THS_001

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

423/QĐ-

TCMT

Hoạt động điều phối 

của Ban chỉ đạo liên 

ngành và Văn phòng 

64

Rà soát, tổng hợp danh mục công nghệ xử lý ô nhiễm môi 

trường đối với 05 loại hình đặc thù ( bãi rác, bệnh viện, kho 

thuốc bảo vệ thực vật , cà phê, cao su)

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá ưu , nhược điểm của từng mô hình công 

nghệ xử lý , làm cơ sở phổ biến , hướng dẫn và khuyến cáo 

áp dụng đối với 05 loại hình đặc thù nên trên

Chuyên đề 

số

Báo cáo Bộ về danh mục công nghệ xử lý ô nhiễm môi 

trường trong và ngoài nước đối với 05 đặc thù và hướng 

dẫn, khuyến cáo áp dụng

Chuyên đề 

số

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, đánh 

giá việc thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đến năm 

2010

Chuyên đề 

số

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đề xuất định 

hướng khung kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc kiểm 

điểm đánh giá việc thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-

TTg của Thủ tướng chính phủ về xử lý triệt để các cơ sở 

Chuyên đề 

số

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến Chuyên đề 

số

Xây dựng kịch bản tổ chức Hội nghị trực tuyến Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 

kiểm điểm thực hiện Quyết định 64

Chuyên đề 

số

Báo cáo về những khó khăn bất cập của các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng trong quá trình tiếp cận 

nguồn vốn Quỹ bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo các mô hình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường 

được phép sử dụng và khuyến cáo sử dụng tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Phim phóng sự Tư liệu 

khác số

696/QĐ-

TCMT(20

11)

Kiểm tra, giám sát 

liên ngành theo 

Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và 

Quyết định số 

58/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

135

3 11_01_04_THS_002

135

4 11_01_04_THS_003

135

5 11_01_04_CDS_001

135

6 11_01_04_CDS_002

135

7 11_01_04_CDS_003

135

8 11_01_04_CDS_004

135

9 11_01_04_CDS_005

135

10 11_01_04_CDS_006

135

11 11_01_04_CDS_007

135

12 11_01_04_CDS_008

135

13 11_01_04_CDS_009

135

14 11_01_04_CDS_010

135

15 11_01_04_CDS_011

135

16 11_01_04_CDS_012

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

696/QĐ-

TCMT(20

11)

Kiểm tra, giám sát 

liên ngành theo 

Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và 

Quyết định số 

58/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ

Kết quả kiểm tra, giám sát liên  ngành theo Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ

Tổng hợp 

số

Kết quả kiểm tra các dự án được hỗ trợ kinh phí xử lý ô 

nhiễm triệt để năm 2011

Tổng hợp 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với bãi rác được lựa chọn kiểm tra : ( 1 báo 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với bệnh viện được lựa chọn kiểm tra ( 1 báo 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng được lựa 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở mía đường được lựa chọn kiểm tra ( 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở dệt may được lựa chọn kiểm tra ( 1 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất giấy được lựa chọn kiểm 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm được 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất bia , rượu, nước giải khát 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở khai thác than được lựa chọn kiểm 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất điện được lựa chọn kiểm 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất chế biến thủy hải sản được 

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

cac quy định pháp luật về việc chấp hành các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình thức xử lý đối với 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

135

17 11_01_04_CDS_013

135

18 11_01_04_CDS_014

135

19 11_01_04_CDS_015

135

20 11_01_04_CDS_016

136

1 11_01_01_AVT_001

136

2 11_01_01_AVT_002

136

3 11_01_01_AVT_003

136

4 11_01_01_CSS_001

136

5 11_01_01_AVT_004

136

6 11_01_01_AVT_005

136

7 11_01_01_AVT_006

136

8 11_01_01_AVT_007

136

9 11_01_01_AVT_008

136

10 11_01_01_AVT_009

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

696/QĐ-

TCMT(20

11)

Kiểm tra, giám sát 

liên ngành theo 

Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg và 

Quyết định số 

58/2008/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ

Đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm triệt để và việc chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đề xuất hình 

thức xử lý đối với cơ sở sản xuất chế biến cao su được lựa 

Chuyên đề 

số

Báo cáo Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện Quyết định số 

64/2003/QĐ-TTg đối với các cơ sở được lựa chọn kiểm tra 

trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc 5 vùng ( 1 báo cáo /  

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện, 

việc phân bố, quản lý , sử dụng kinh phí cho thực hiện dự án 

xử lý ô nhiễm triệt để được hỗ trợ co mục tiêu từ ngân sách 

Chuyên đề 

số

Báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ khai thác dự án xử lý ô nhiễm 

triệt để được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 

58/2008/QĐ-TTg từ năm 2006 đến năm 2011 và đề xuất các 

Chuyên đề 

số

732/QĐ-

TCMT, 

1531/QĐ-

TCMT

Cập nhật và phát 

triển cơ sở dữ liệu 

về môi trường và 

đưa lên cổng thông 

tin điện tử (Portal) 

của Tổng cục

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ xx

Thu thập, xử lý biên soạn thông tin từ các nguồn báo, tạp 

chí, báo điện tử, TTXVN, các trang thông tin điện tử của 

các bộ, ban, ngành liên quan.

xx

Danh sách các tin bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử 

Tổng cục Môi trường

xx

Đĩa CD Cơ sở dữ 

liệu

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin hoạt động nội bộ và 

các văn bản chỉ đạo, điều hành hàng ngày

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin hiện trạng môi 

trường hàng ngày

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin,số liệu liên quan đến 

Quan trắc môi trường

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, nước...”

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

công tác Quản lý chất thải và cải thiện môi trường

xx
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

136

11 11_01_01_AVT_010

136

12 11_01_01_AVT_011

136

13 11_01_01_AVT_012

136

14 11_01_01_AVT_013

136

15 11_01_01_AVT_014

136

16 11_01_01_AVT_015

136

17 11_01_01_AVT_016

136

18 11_01_01_AVT_017

136

19 11_01_01_AVT_018

136

20 11_01_01_AVT_019

137

1 11_14_01_THG_001

137

2 11_14_01_THS_001

137

3 11_14_01_BKS_001

137

4 11_14_01_CDS_001

Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

732/QĐ-

TCMT, 

1531/QĐ-

TCMT

Cập nhật và phát 

triển cơ sở dữ liệu 

về môi trường và 

đưa lên cổng thông 

tin điện tử (Portal) 

của Tổng cục

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

sức khỏe môi trường

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

công tác thanh tra môi trường

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

các văn bản pháp luật

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

Biến đổi khí hậu

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

khoa học - công nghệ môi trường

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến 

hợp tác quốc tế của Tổng cục

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu liên 

quan đến công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu liên 

quan đến công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội

xx

Phân tích, tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu liên 

quan đến công tác truyền thông, tuyên truyền bảo vệ môi 

trường

xx

Phân tích tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu về các chuyên 

mục tin tức môi trường, pháp luật và chính sách môi trường, 

hợp tác quốc tế…

xx

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Thuyết minh đề cương Tư liệu 

khác số

Báo cáo tổng hợp kết quả giai đoạn 1 Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

5 11_14_01_BKS_002

137

6 11_14_01_CDS_002

137

7 11_14_01_CDS_003

137

8 11_14_01_CDS_004

137

9 11_14_01_CDS_005

137

10 11_14_01_CDS_006

137

11 11_14_01_CDS_007

137

12 11_14_01_CDS_008

137

13 11_14_01_CDS_009

137

14 11_14_01_CDS_010

137

15 11_14_01_CDS_011

137

16 11_14_01_CDS_012

137

17 11_14_01_CDS_013

137

18 11_14_01_CDS_014

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Mẫu phiếu điều tra Tư liệu 

khác số

Khảo sát thực địa để đánh giá thực trạng phân tích chi phí – 

lợi ích trong các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại 

vườn quốc gia Tràm Chim

Chuyên đề 

số

Khảo sát thực địa để đánh giá thực trạng phân tích chi phí – 

lợi ích trong các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại 

vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyên đề 

số

Khảo sát thực địa để đánh giá thực trạng công tác quản lý 

ĐDSH và các bên có liên quan tại vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyên đề 

số

Phục vụ đánh giá thí điểm chi phí – lợi ích của công tác bảo 

tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng 

Tháp (năm 2011)

Chuyên đề 

số

Phục vụ đánh giá thí điểm chi phí – lợi ích của công tác bảo 

tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh 

Nam Định ( đợt 1 năm 2011)

Chuyên đề 

số

Phục vụ đánh giá thí điểm chi phí – lợi ích của công tác bảo 

tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh 

Nam Định ( đợt 2 năm 2011)

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả phân tích mẫu chất lượng các thành phần 

môi trường tại vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyên đề 

số

Đánh giá kết quả phân tích mẫu chất lượng các thành phần 

môi trường tại vườn quốc gia Tràm Chim

Chuyên đề 

số

Sự cần thiết của việc thực hiện phân tích chi phí lợi ích 

trong công tác bảo tồn ĐDSH tại các VQG

Chuyên đề 

số

Chức năng của ĐDSH và tầm quan trọng của các VQG 

trong công tác bảo tồn ĐDSH

Chuyên đề 

số

Mối quan hệ giữa hệ thống sinh thái và hệ thống kinh tế Chuyên đề 

số

Các giá trị kinh tế của việc bảo tồn ĐDSH (giá trị sử dụng 

trực tiếp)

Chuyên đề 

số

Các giá trị kinh tế của việc bảo tồn ĐDSH (giá trị gián tiếp) Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

19 11_14_01_CDS_015

137

20 11_14_01_CDS_016

137

21 11_14_01_CDS_017

137

22 11_14_01_CDS_018

137

23 11_14_01_CDS_019

137

24 11_14_01_CDS_020

137

25 11_14_01_CDS_021

137

26 11_14_01_CDS_022

137

27 11_14_01_CDS_023

137

28 11_14_01_CDS_024

137

29 11_14_01_CDS_025

137

30 11_14_01_CDS_026

137

31 11_14_01_CDS_027

137

32 11_14_01_CDS_028

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Các giá trị kinh tế của việc bảo tồn ĐDSH (giá trị lựa chọn) Chuyên đề 

số

Các giá trị kinh tế của việc bảo tồn ĐDSH (giá trị phi sử 

dụng)

Chuyên đề 

số

Hiệu quả Pareto và nguyên tắc ra quyết định trong phân tích 

chi phí lợi ích.

Chuyên đề 

số

Phân tích tài chính, kinh tế bảo tồn đa dạng sinh học. Chuyên đề 

số

Phân tích chi phí - lợi ích mở rộng đa dạng sinh học. Chuyên đề 

số

Tổng quan về các biện pháp bảo tồn ĐDSH tại các VQG. Chuyên đề 

số

Quy trình tổng quan về phân tích chi phí lợi ích bảo tồn đa 

dạng sinh học.

Chuyên đề 

số

Các chỉ số đánh giá trong phân tích chi phí - lợi ích. Chuyên đề 

số

Lựa chọn phương án bảo tồn trên cơ sở phân tích chi phí - 

lợi ích.

Chuyên đề 

số

Đo lường lợi ích của bảo tồn ĐDSH - cơ sở lý thuyết kinh tế. Chuyên đề 

số

Ngoại ứng và sự thất bại thị trường trong bảo tồn ĐDSH. Chuyên đề 

số

Hàng hóa công cộng và sự thất bại thị trường trong trường 

hợp bảo tồn ĐDSH.

Chuyên đề 

số

Khắc phục sự thất bại của thị trường trong bảo tồn ĐDSH. Chuyên đề 

số

Các đại lượng đo lường sự thay đổi phúc lợi - Áp dụng cho 

trường hợp ĐDSH.

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

33 11_14_01_CDS_029

137

34 11_14_01_CDS_030

137

35 11_14_01_CDS_031

137

36 11_14_01_CDS_032

137

37 11_14_01_CDS_033

137

38 11_14_01_CDS_034

137

39 11_14_01_CDS_035

137

40 11_14_01_CDS_036

137

41 11_14_01_CDS_037

137

42 11_14_01_CDS_038

137

43 11_14_01_CDS_039

137

44 11_14_01_CDS_040

137

45 11_14_01_CDS_041

137

46 11_14_01_CDS_042

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Nhận diện các chi phí bảo tồn ĐDSH tại các VQG. Chuyên đề 

số

Các phương pháp đánh giá lợi ích từ các giá trị sử dụng trực 

tiếp của bảo tồn ĐDSH.

Chuyên đề 

số

Các phương pháp đánh giá lợi ích từ các giá trị sử dụng gián 

tiếp của bảo tồn ĐDSH.

Chuyên đề 

số

Các phương pháp đánh giá lợi ích từ các giá trị lựa chọn của 

bảo tồn ĐDSH.

Chuyên đề 

số

Các phương pháp đánh giá lợi ích từ các giá trị phi sử dụng 

của bảo tồn ĐDSH.

Chuyên đề 

số

Các phương pháp đánh giá chi phí đầu tư cho các dự án, 

chương trình, hoạt động bảo tồn ĐDSH.

Chuyên đề 

số

Các phương pháp đánh giá chi phí vận hành cho các dự án, 

chương trình, hoạt động bảo tồn ĐDSH

Chuyên đề 

số

Các phương pháp đánh giá chi phí quản lý cho các dự án, 

chương trình, hoạt động bảo tồn ĐDSH.

Chuyên đề 

số

Giới thiệu về các chương trình, dự án, công cụ bảo tồn 

ĐDSH tại các VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN 

(các nước phát triển)

Chuyên đề 

số

Giới thiệu về các chương trình, dự án, công cụ bảo tồn 

ĐDSH tại các VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN 

(các nước đang phát triển)

Chuyên đề 

số

Tổng kết kinh nghiệm của các quốc gia về quy trình, 

phương pháp phân tích chi phí lợi ích của các hoạt động bảo 

tồn ĐDSH tại các VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái 

Chuyên đề 

số

Tổng kết kinh nghiệm của các quốc gia về quy trình, 

phương pháp phân tích chi phí lợi ích của các hoạt động bảo 

tồn ĐDSH tại các VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái 

Chuyên đề 

số

Tổng kết kinh nghiệm của các quốc gia về các chỉ số phân 

tích chi phí - lợi ích của các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại 

các VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN (các nước 

Chuyên đề 

số

Tổng kết kinh nghiệm của các quốc gia về các chỉ số phân 

tích chi phí - lợi ích của các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại 

các VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN (các nước 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

47 11_14_01_CDS_043

137

48 11_14_01_CDS_044

137

49 11_14_01_CDS_045

137

50 11_14_01_CDS_046

137

51 11_14_01_CDS_047

137

52 11_14_01_CDS_048

137

53 11_14_01_CDS_049

137

54 11_14_01_CDS_050

137

55 11_14_01_CDS_051

137

56 11_14_01_CDS_052

137

57 11_14_01_CDS_053

137

58 11_14_01_CDS_054

137

59 11_14_01_CDS_055

137

60 11_14_01_CDS_056

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Tổ chức phân tích chi phí lợi ích của các hoạt động bảo tồn 

ĐDSH tại các VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN 

và vai trò của các bên liên quan.

Chuyên đề 

số

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam về quy trình và 

phương pháp phân tích chi phí – lợi ích của công tác bảo 

tồn ĐDSH tại một số VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh 

Chuyên đề 

số

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam về chỉ số phân 

tích chi phí – lợi ích của công tác bảo tồn ĐDSH tại một số 

VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái đất ngập nước

Chuyên đề 

số

Giới thiệu tổng quan về VQG Xuân Thuỷ (các giá trị đa 

dạng sinh học, thực trạng các thành phần môi trường, các 

hoạt động bảo tồn).

Chuyên đề 

số

Tổ chức quản lý bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy và vai 

trò của các bên liên quan.

Chuyên đề 

số

Nhận diện các lợi ích của công tác bảo tồn ĐDSH tại VQG 

Xuân Thủy.

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị sử dụng trực tiếp của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện 

tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN (thủy sản)

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị sử dụng trực tiếp của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện 

tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN (du lịch)

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị sử dụng trực tiếp của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện 

tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN (trồng trọt)

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng trực tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy (thủy sản)

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng trực tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy (du lịch)

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng trực tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy (trồng trọt)

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị sử dụng gián tiếp của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện 

cho hệ sinh thái ĐNN (hấp thụ C02).

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị sử dụng gián tiếp của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện 

cho hệ sinh thái ĐNN (phòng chống thiên tai).

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

61 11_14_01_CDS_057

137

62 11_14_01_CDS_058

137

63 11_14_01_CDS_059

137

64 11_14_01_CDS_060

137

65 11_14_01_CDS_061

137

66 11_14_01_CDS_062

137

67 11_14_01_CDS_063

137

68 11_14_01_CDS_064

137

69 11_14_01_CDS_065

137

70 11_14_01_CDS_066

137

71 11_14_01_CDS_067

137

72 11_14_01_CDS_068

137

73 11_14_01_CDS_069

137

74 11_14_01_CDS_070

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị sử dụng gián tiếp của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện 

cho hệ sinh thái ĐNN (hỗ trợ nuôi trồng thủy sản).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng gián tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy (hấp thụ C02).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng gián tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy (phòng chống thiên 

tai).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng gián tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy (hỗ trợ nuôi trồng 

thủy sản).

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị tùy chọn của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện tiêu biểu 

cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị tùy chọn của bảo tồn 

ĐDSH tại VQG Xuân Thủy.

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị phi sử dụng của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện tiêu 

biểu cho HST ĐNN (Đánh giá phụ thuộc vào tính huống giả 

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị phi sử dụng của bảo 

tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy (Đánh giá phụ thuộc vào 

tính huống giả định - CVM).

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá lợi ích các giá 

trị phi sử dụng của bảo tồn ĐDSH tại VQG đại diện tiêu 

biểu cho hệ sinh thái ĐNN (Mô hình lựa chọn - CM).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị phi sử dụng của bảo 

tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy (Mô hình lựa chọn - CM).

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá chi phí đầu tư 

cho các hoạt động bảo tồn tại VQG đại diện tiêu biểu cho hệ 

sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá chi phí vận 

hành cho các hoạt động bảo tồn tại VQG đại diện tiêu biểu 

cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá chi phí quản lý 

cho các hoạt động bảo tồn tại VQG đại diện tiêu biểu cho hệ 

sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn quy trình để đánh giá chi phí ngoại 

ứng cho các hoạt động bảo tồn tại VQG đại diện tiêu biểu 

cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

75 11_14_01_CDS_071

137

76 11_14_01_CDS_072

137

77 11_14_01_CDS_073

137

78 11_14_01_CDS_074

137

79 11_14_01_CDS_075

137

80 11_14_01_CDS_076

137

81 11_14_01_CDS_077

137

82 11_14_01_CDS_078

137

83 11_14_01_CDS_079

137

84 11_14_01_CDS_080

137

85 11_14_01_CDS_081

137

86 11_14_01_CDS_082

137

87 11_14_01_CDS_083

137

88 11_14_01_CDS_084

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Phân tích và đánh giá kết quả về chi phí đầu tư cho các hoạt 

động bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá kết quả về chi phí vận hành cho các 

hoạt động bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá kết quả về chi phí quản lý cho các 

hoạt động bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá kết quả về chi phí ngoại ứng cho các 

hoạt động bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy.

Chuyên đề 

số

Xây dựng và lựa chọn các chỉ số đánh giá tổng hợp hiệu quả 

chi phí - lợi ích của các hoạt động bảo tồn tại VQG đại diện 

tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Phân tích tài chính, kinh tế các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại 

VQG Xuân Thủy.

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả thí điểm đánh giá chi phí – lợi ích của công 

tác bảo tồn ĐDSH tại VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định.

Chuyên đề 

số

Giới thiệu tổng quan về VQG Tràm Chim (các giá trị đa 

dạng sinh học, thực trạng các thành phần môi trường, các 

hoạt động bảo tồn).

Chuyên đề 

số

Tổ chức quản lý bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim và vai 

trò của các bên liên quan.

Chuyên đề 

số

Nhận diện các lợi ích của công tác bảo tồn ĐDSH tại VQG 

Tràm Chim.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng trực tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim (thủy sản).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng trực tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim (du lịch).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng trực tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim (trồng trọt).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng gián tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim (hấp thụ C02).

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

89 11_14_01_CDS_085

137

90 11_14_01_CDS_086

137

91 11_14_01_CDS_087

137

92 11_14_01_CDS_088

137

93 11_14_01_CDS_089

137

94 11_14_01_CDS_090

137

95 11_14_01_CDS_091

137

96 11_14_01_CDS_092

137

97 11_14_01_CDS_093

137

98 11_14_01_CDS_094

137

99 11_14_01_CDS_095

137

100 11_14_01_CDS_096

137

101 11_14_01_CDS_097

137

102 11_14_01_CDS_098

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng gián tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim (phòng chống thiên 

tai).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng gián tiếp 

của bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim (hỗ trợ nuôi trồng 

thủy sản).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị tùy chọn của bảo tồn 

ĐDSH tại VQG Tràm Chim.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị phi sử dụng của bảo 

tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim (Đánh giá phụ thuộc vào 

tính huống giả định - CVM).

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá lợi ích các giá trị phi sử dụng của bảo 

tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim (Mô hình lựa chọn - CM)

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá kết quả về chi phí đầu tư cho các hoạt 

động bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá kết quả về chi phí vận hành cho các 

hoạt động bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá kết quả về chi phí quản lý cho các 

hoạt động bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim.

Chuyên đề 

số

Phân tích và đánh giá kết quả về chi phí ngoại ứng cho các 

hoạt động bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim.

Chuyên đề 

số

Phân tích tài chính, kinh tế các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại 

VQG Tràm Chim.

Chuyên đề 

số

Báo cáo kết quả thí điểm đánh giá chi phí – lợi ích của công 

tác bảo tồn ĐDSH tại VQG Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Chuyên đề 

số

Báo cáo Đề xuất hệ phương pháp và quy trình đánh giá chi 

phí–lợi ích của công tác bảo tồn ĐDSH tại một số VQG đại 

diện tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN của Việt Nam.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn xác định các phương án bảo tồn đa dạng sinh 

học tại một số VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn xác định mục tiêu phân tích chi phí - lợi ích của 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện 

tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

103 11_14_01_CDS_099

137

104 11_14_01_CDS_100

137

105 11_14_01_CDS_101

137

106 11_14_01_CDS_102

137

107 11_14_01_CDS_103

137

108 11_14_01_CDS_104

137

109 11_14_01_CDS_105

137

110 11_14_01_CDS_106

137

111 11_14_01_CDS_107

137

112 11_14_01_CDS_108

137

113 11_14_01_CDS_109

137

114 11_14_01_CDS_110

137

115 11_14_01_xxx_001

137

116 11_14_01_CDS_111

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Hướng dẫn quy trình đánh giá chi phí - lợi ích của công tác 

bảo tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu biểu 

cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn nhận diện các chi phí - lợi ích của công tác bảo 

tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng trực tiếp của 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện 

tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn đánh giá lợi ích các giá trị sử dụng gián tiếp của 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện 

tiêu biểu cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn đánh giá lợi ích các giá trị tùy chọn của công tác 

bảo tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu biểu 

cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn đánh giá lợi ích các giá trị phi sử dụng của công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu 

biểu cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn đánh giá chi phí đầu tư cho công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh 

thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn đánh giá chi phí vận hành cho công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu biểu cho hệ 

sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn đánh giá chi phí quản lý cho công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu biểu cho hệ sinh 

thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn đánh giá chi phí ngoại ứng cho công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu biểu cho hệ 

sinh thái ĐNN

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn tính toán các chỉ số về hiệu quả kinh tế của công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu 

biểu cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Dự thảo hướng dẫn đánh giá chi phí - lợi ích của công tác 

bảo tồn đa dạng sinh học tại một số VQG đại diện tiêu biểu 

cho hệ sinh thái ĐNN.

Chuyên đề 

số

Các sản phẩm trung gian xxx

Báo cáo khảo sát thực tế về thực trạng phân tích chi phí – 

lợi ích của công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái đất ngập 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

137

117 11_14_01_CDS_112

137

118 11_14_01_CDS_113

137

119 11_14_01_CDS_114

137

120 11_14_01_CDG_001

137

121 11_14_01_CDG_002

138

1 11_02_23_THG_001

138

2 11_02_23_THS_001

138

3 11_02_23_CDS_001

138

4 11_02_23_CDS_002

138

5 11_02_23_CDS_003

138

6 11_02_23_CDS_004

138

7 11_02_23_CDS_005

138

8 11_02_23_CDS_006

138

9 11_02_23_CDS_007

Viện Khoa 

học quản lý 

môi trường

1320/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng 

dẫn đánh giá chi phí 

– lợi ích của công 

tác bảo tồn đa dạng 

sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại 

diện tiêu biểu cho 

hệ sinh thái đất ngập 

nước, thí điểm tại 

vườn quốc gia Xuân 

Thủy và Tràm Chim

Báo cáo kết quả áp dụng quy trình, các phương pháp và quy 

trình đề xuất để đánh giá, phân tích chi phí – lợi ích của 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân 

Chuyên đề 

số

Báo cáo đề xuất phương pháp và quy trình phân tích chi phí 

– lợi ích của công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại một số 

vườn quốc gia đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái đất ngập 

Chuyên đề 

số

Hướng dẫn phân tích chi phí – lợi ích của công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học tại một số vườn quốc gia đại diện tiêu biểu 

cho hệ sinh thái đất ngập nước trình Tổng cục trưởng Tổng 

Chuyên đề 

số

Tài liệu dịch Chuyên đề 

giấy

Sách: Hướng dẫn phân tích chi phí – lợi ích của dự án bảo 

tồn đa dạng sinh học tại một số vườn quốc gia đất ngập nước

Chuyên đề 

giấy

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

1095/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về 

bảo vệ môi trường

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

CĐ: Các quy định pháp luật bảo vệ môi trường về khuyến 

khích đầu tư, ưu đãi đầu tư;  các quy định pháp luật môi 

trường về hạn chế và cấm đầu tư

Chuyên đề 

số

CĐ: Các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) và Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)

Chuyên đề 

số

CĐ: Các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh

Chuyên đề 

số

CĐ: Tổng hợp biên soạn các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường trong lĩnh vực trồng trọt: bảo vệ môi trường đất 

nông nghiệp, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất bảo 

Chuyên đề 

số

CĐ: Tổng hợp, biên soạn các quy định pháp luật bảo vệ môi 

trường trong lĩnh vực chăn nuôi: chăn nuôi trang trại, nuôi 

trồng thủy sản

Chuyên đề 

số

Tổng hợp các văn bản pháp luật về môi trường theo chuyên 

đề (lĩnh vực quản lý) ban hành trong năm 2011: quản lý chất 

thải

Chuyên đề 

số

Tổng hợp các văn bản pháp luật về môi trường theo chuyên 

đề (lĩnh vực quản lý) ban hành trong năm 2011: kiểm soát ô 

nhiễm;

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

138

10 11_02_23_CDS_008

138

11 11_02_23_CDS_009

138

12 11_02_23_CDS_010

139

1 11_02_04_THG_001

139

2 11_02_04_THS_001

139

3 11_02_04_CDS_001

139

4 11_02_04_CDS_002

139

5 11_02_04_CDS_003

139

6 11_02_04_CDS_004

139

7 11_02_04_CDS_005

139

8 11_02_04_CDS_006

139

9 11_02_04_CDS_007

139

10 11_02_04_CDS_008

139

11 11_02_04_CDS_009

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

1095/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về 

bảo vệ môi trường

Tổng hợp các văn bản pháp luật về môi trường theo chuyên 

đề (lĩnh vực quản lý) ban hành trong năm 2011:; thanh tra, 

kiểm tra;

Chuyên đề 

số

Tổng hợp các văn bản pháp luật về môi trường theo chuyên 

đề (lĩnh vực quản lý) ban hành trong năm 2011: đa dạng 

sinh học;

Chuyên đề 

số

Tổng hợp các văn bản pháp luật về môi trường theo chuyên 

đề (lĩnh vực quản lý) ban hành trong năm 2011: thẩm định 

và đánh giá tác động môi trường

Chuyên đề 

số

1509/QĐ-

TCMT

Xây dựng Đề án 

Tăng cường năng 

lực thực thi pháp 

luật về bảo vệ môi 

trường từ Trung 

ương đến Địa 

phương

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 Tổng hợp 

số

Phân tích, đánh giá công tác hệ thống hóa, rà soát, kiểm tra, 

xử lý văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác tranh tra trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường.

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích nguồn lực trong hoạt động thanh tra 

lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Phân tích sự phối kết hợp trong công tác thanh tra trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động 

thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chuyên đề 

số

Phân tích công tác đấu tranh, phòng chống các tội phạm về 

môi trường

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của tổ chức UNEP

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Trung Quốc

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Nhật Bản

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

139

12 11_02_04_CDS_010

139

13 11_02_04_CDS_011

139

14 11_02_04_CDS_012

139

15 11_02_04_CDS_013

139

16 11_02_04_CDS_014

139

17 11_02_04_CDS_015

139

18 11_02_04_CDS_016

139

19 11_02_04_CDS_017

139

20 11_02_04_CDS_018

139

21 11_02_04_CDS_019

139

22 11_02_04_CDS_020

139

23 11_02_04_CDS_021

139

24 11_02_04_CDS_022

139

25 11_02_04_CDS_023

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

1509/QĐ-

TCMT

Xây dựng Đề án 

Tăng cường năng 

lực thực thi pháp 

luật về bảo vệ môi 

trường từ Trung 

ương đến Địa 

phương

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Singapore và một số nước trong khối 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Đức

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Mỹ

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Ấn Độ

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Anh

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định và 

kinh nghiệm về công tác xây dựng và thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường của Thụy Điển

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do Quốc hội ban 

hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do Chính phủ ban 

hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình triển khai công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi 

trường của một số Bộ/ngành Trung ương;

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích các quy định hiện hành về bồi thường 

thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích các quy định pháp luật về hoạt động 

kiểm tra, thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cá 

nhân, hộ gia đình

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích về tình hình xử lý vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Phân tích, dự báo một số loại hình tội phạm môi trường Chuyên đề 

số

12/25/2012 457 Sản phẩm năm 2011 giao nộp năm 2012 -Tổng cục môi trường



STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

139

26 11_02_04_CDS_024

139

27 11_02_04_CDS_025

139

28 11_02_04_CDS_026

139

29 11_02_04_CDS_027

139

30 11_02_04_CDS_028

139

31 11_02_04_CDS_029

139

32 11_02_04_CDS_030

139

33 11_02_04_CDS_031

139

34 11_02_04_CDS_032

139

35 11_02_04_CDS_033

139

36 11_02_04_CDS_034

139

37 11_02_04_CDS_035

139

38 11_02_04_CDS_036

139

39 11_02_04_CDS_037

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

1509/QĐ-

TCMT

Xây dựng Đề án 

Tăng cường năng 

lực thực thi pháp 

luật về bảo vệ môi 

trường từ Trung 

ương đến Địa 

phương

Phân tích tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi 

trường

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Xây dựng ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Công thương ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Y tế ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Công an ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Quốc phòng ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Lao động và thương ninh 

xã hội ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Khoa học và Công nghệ 

ban hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phối hợp, triển khai 

công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của Hội 

Nông dân VN

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phối hợp, triển khai 

công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của Hội 

phụ nữ VN

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phối hợp, triển khai 

công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của Hội 

Cựu chiến binh VN

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phối hợp, triển khai 

công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của Liên 

hiệp các hội KH&KTVN

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

139

40 11_02_04_CDS_038

139

41 11_02_04_CDS_039

139

42 11_02_04_CDS_040

139

43 11_02_04_CDS_041

139

44 11_02_04_CDS_042

139

45 11_02_04_CDS_043

139

46 11_02_04_CDS_044

139

47 11_02_04_BKS_001

139

48 11_02_04_BKS_002

139

49 11_02_04_BKS_003

140

1 11_02_05_THG_001

140

2 11_02_05_THS_001

140

3 11_02_05_CDS_001

140

4 11_02_05_CDS_002

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

1509/QĐ-

TCMT

Xây dựng Đề án 

Tăng cường năng 

lực thực thi pháp 

luật về bảo vệ môi 

trường từ Trung 

ương đến Địa 

phương

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phối hợp, triển khai 

công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của Cảnh 

sát môi trường

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phối hợp, triển khai 

công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của Tổng 

liên đoàn LĐVN

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích công tác xây dựng và thực thi hệ thống 

văn bản QPPL về BVMT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 

hành

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phối hợp, triển khai 

công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của  Trung 

ương Đoàn TNCSHCM

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình phối hợp, triển khai 

công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của Ủy ban 

TWMTTQVN

Chuyên đề 

số

Phân tích các quy định về giải quyết tranh chấp về môi 

trường

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích sự tham gia của các tổ chức phi chính 

phủ (NGOs) trong công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi 

trường.

Chuyên đề 

số

Phiếu khảo sát nhận thức về vấn đề môi trường của các tổ 

chức chính trị xã hội

Tư liệu 

khác số

Phiếu khảo sát công tác thực thi pháp luật về bảo vệ môi 

trường tại các doanh nghiệp

Tư liệu 

khác số

Phiếu khảo sát cán bộ công chức làm công tác pháp chế của 

các bộ ngành trung ương và các sở ban ngành các tỉnh thành 

phố trực thuộc trung ương

Tư liệu 

khác số

727/QĐ-

TCMT

Xây dựng Dự án 

hợp tác quốc tế về 

sửa đổi Luật bảo vệ 

môi trường 2005” 

thuộc hạng mục 

"Các hoạt động Hợp 

tác Quốc tế khác

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Chuyên đề Phân tích tổng quan tình hình thực hiện Luật 

Bảo vệ môi trường 2005 ở Trung ương và địa phương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Rà soát, thống kê, phân tích những điểm tồn tại, 

bất cập của Luật bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

140

5 11_02_05_CDS_003

140

6 11_02_05_CDS_004

140

7 11_02_05_CDS_005

140

8 11_02_05_CDS_006

140

9 11_02_05_CDS_007

140

10 11_02_05_BKS_001

141

1 11_02_02_THG_001

141

2 11_02_02_THS_001

141

3 11_02_02_CDS_001

141

4 11_02_02_CDS_002

141

5 11_02_02_CDS_003

141

6 11_02_02_CDS_004

142

1 11_02_01_THG_001

142

2 11_02_01_CDG_001

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

727/QĐ-

TCMT

Xây dựng Dự án 

hợp tác quốc tế về 

sửa đổi Luật bảo vệ 

môi trường 2005” 

thuộc hạng mục 

"Các hoạt động Hợp 

tác Quốc tế khác

Chuyên đề Tổng hợp kinh nghiệm của một số nước trên thế 

giới về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đánh giá ưu tiên tài trợ về việc hỗ trợ hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về BVMT của các  nhà tài trợ đa 

phương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Đánh giá ưu tiên tài trợ về việc hỗ trợ hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về BVMT của các  nhà tài trợ song 

phương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Xây dựng dự án hợp tác quốc tế về sửa đổi luật 

BVMT (tiếng anh)

Chuyên đề 

số

Chuyên đề Xây dựng một số đề xuất hợp tác quốc tế       

(concept) cho hoạt động sửa đổi các nội dung về pháp luật 

bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại Tư liệu 

khác số

853/QĐ-

TCMT

Kiểm tra đánh giá 

tình hình thực hiện 

pháp luật bảo vệ 

môi trường

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật bảo vệ môi 

trường ở tỉnh Hưng Yên

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật bảo vệ môi 

trường ở tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật bảo vệ môi 

trường ở tỉnh Nam Định

Chuyên đề 

số

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật bảo vệ môi 

trường ở tỉnh Thái Bình

Chuyên đề 

số

962/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng cơ sở thực 

tiễn, pháp lý phục 

vụ cho việc xây 

dựng dự thảo nghị 

định của chính phủ 

về xử lý vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đa dạng 

sinh học

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ năm 2010 - 2011 Tổng hợp 

giấy

Báo cáo kết quả khảo sát điều tra Chuyên đề 

giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

142

3 11_02_01_CDG_002

142

4 11_02_01_CDG_003

142

5 11_02_01_CDG_004

142

6 11_02_01_THS_001

142

7 11_02_01_CDS_001

142

8 11_02_01_CDS_002

142

9 11_02_01_CDS_003

142

10 11_02_01_CDS_004

142

11 11_02_01_BKG_001

142

12 11_02_01_BKG_002

142

13 11_02_01_BKS_001

142

14 11_02_01_CDG_005

142

15 11_02_01_CDS_005

142

16 11_02_01_BKG_003

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

962/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng cơ sở thực 

tiễn, pháp lý phục 

vụ cho việc xây 

dựng dự thảo nghị 

định của chính phủ 

về xử lý vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đa dạng 

sinh học

Cơ sở thực tiễn xây dựng nghị định Chuyên đề 

giấy

Cơ sở pháp lý xây dựng nghị định Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đánh giá tác động văn bản Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ năm 2010 - 2011 Tổng hợp 

số

Báo cáo kết quả khảo sát điều tra Chuyên đề 

số

Cơ sở thực tiễn xây dựng nghị định Chuyên đề 

số

Cơ sở pháp lý xây dựng Nghị định Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá tác động văn bản Chuyên đề 

số

Thuyết minh đề cương nhiệm vụ Tư liệu 

khác giấy

Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí Tư liệu 

khác giấy

Thuyết minh đề cương nhiệm vụ Tư liệu 

khác số

Báo cáo nhiệm vụ năm 2010 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo nhiệm vụ năm 2010 Chuyên đề 

số

Bản thuyết minh chi tiết nghị định Tư liệu 

khác giấy
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

142

17 11_02_01_BKS_002

142

18 11_02_01_BKG_004

142

19 11_02_01_BKG_005

142

20 11_02_01_CDS_006

142

21 11_02_01_CDS_007

142

22 11_02_01_CDS_008

142

23 11_02_01_CDS_009

142

24 11_02_01_CDS_010

142

25 11_02_01_CDS_011

142

26 11_02_01_CDS_012

142

27 11_02_01_CDS_013

142

28 11_02_01_CDS_014

142

29 11_02_01_CDS_015

142

30 11_02_01_CDS_016

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

962/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng cơ sở thực 

tiễn, pháp lý phục 

vụ cho việc xây 

dựng dự thảo nghị 

định của chính phủ 

về xử lý vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đa dạng 

sinh học

Dự thảo nghị định Tư liệu 

khác số

Các phụ lục Tư liệu 

khác giấy

Dự thảo nghị định Tư liệu 

khác giấy

Báo cáo, phân tích kết quả điều tra về hiện trạng thực thi 

pháp luật đa dạng sinh học tại cấp trung ương

Chuyên đề 

số

Báo cáo, phân tích kết quả điều tra về hiện trạng thực thi 

pháp luật đa dạng sinh học tại cấp địa phương

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học theo nội 

dung về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học theo nội dung về Các vi 

phạm trong khu bảo tồn: sử dụng đất, khai thác tài nguyên, 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về Chuyên đề phân 

tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi phạm pháp luật đa 

dạng sinh học theo nội dung về khai thác nguồn lợi trong 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học theo nội dung về các vi 

phạm trong quản lý vùng đệm

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học theo nội dung về phát triển 

bền vững các hệ sinh thái, các loài sinh vật

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học theo nội dung về Bảo vệ 

các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học theo nội dung về kiểm soát 

các loài ngoại lai xâm hại

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học theo nội dung về Quản lý, 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học theo nội dung về Quản lý 

rủi ro đối với sinh vật biến đổi gen: nuôi trồng, phát tán 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

142

31 11_02_01_CDS_017

142

32 11_02_01_CDS_018

142

33 11_02_01_CDS_019

142

34 11_02_01_CDS_020

142

35 11_02_01_CDS_021

142

36 11_02_01_CDS_022

142

37 11_02_01_CDS_023

142

38 11_02_01_CDS_024

142

39 11_02_01_CDS_025

142

40 11_02_01_CDS_026

142

41 11_02_01_CDS_027

142

42 11_02_01_CDS_028

142

43 11_02_01_CDS_029

142

44 11_02_01_CDS_030

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

962/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng cơ sở thực 

tiễn, pháp lý phục 

vụ cho việc xây 

dựng dự thảo nghị 

định của chính phủ 

về xử lý vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đa dạng 

sinh học

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học theo nội 

dung về phát triển bền vững các loài sinh vật

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá thực tiễn về tình trạng vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học theo nội 

dung về thông tin, báo cáo về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của lực lượng kiểm lâm

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của cảnh sát môi trường

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của Thanh tra môi trường

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của lực lượng biên phòng

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của quản lý thị trường

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của lực lượng hải quan

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của Bộ Tài nguyên và Môi 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của Bộ Nông nghiệp và 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của hệ thống các vườn 

Chuyên đề 

số

Chuyên đề phân tích, đánh giá về vị trí, chức năng, mối 

quan hệ với các cơ quan có liên quan và thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của UBND các cấp một số 

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá tổng quan chung về hiện trạng vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá tổng quan chung về thực trạng xử lý vi 

phạm pháp luật đa dạng sinh học của các cơ quan chức năng

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

142

45 11_02_01_CDS_031

142

46 11_02_01_CDS_032

142

47 11_02_01_CDS_033

142

48 11_02_01_CDS_034

142

49 11_02_01_CDS_035

142

50 11_02_01_CDS_036

142

51 11_02_01_CDS_037

142

52 11_02_01_CDS_038

142

53 11_02_01_CDS_039

142

54 11_02_01_CDS_040

142

55 11_02_01_CDS_041

142

56 11_02_01_CDS_042

142

57 11_02_01_CDS_043

142

58 11_02_01_CDS_044

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

962/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng cơ sở thực 

tiễn, pháp lý phục 

vụ cho việc xây 

dựng dự thảo nghị 

định của chính phủ 

về xử lý vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đa dạng 

sinh học

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm của Úc trong 

xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm của Kenya 

trong xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm của Mỹ trong 

xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm của Singapore 

trong xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm của CHLB 

Đức trong xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm của Thái Lan 

trong xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm của CHLB 

Nga trong xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm của Hà Lan 

trong xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích thông tin từ kinh nghiệm Thụy Điển 

trong xử lý các vi phạm về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích chế tài xử lý vi phạm từ các công ước 

quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học: công ước về đa 

dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích chế tài xử lý vi phạm từ các công ước 

quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học: công ước CITES

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích chế tài xử lý vi phạm từ các công ước 

quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học: công ước RAMSAR

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích chế tài xử lý vi phạm từ các công ước 

quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học: công ước bảo vệ di 

sản văn hóa và tự nhiên thế giới

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích chế tài xử lý vi phạm từ các công ước 

quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học: Nghị định thư 

Cartagena

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

142

59 11_02_01_CDS_045

142

60 11_02_01_CDS_046

142

61 11_02_01_CDS_047

142

62 11_02_01_CDS_048

142

63 11_02_01_CDS_049

142

64 11_02_01_CDS_050

142

65 11_02_01_CDS_051

142

66 11_02_01_CDS_052

142

67 11_02_01_CDS_053

142

68 11_02_01_CDS_054

142

69 11_02_01_CDS_055

142

70 11_02_01_CDS_056

142

71 11_02_01_CDS_057

142

72 11_02_01_CDS_058

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

962/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng cơ sở thực 

tiễn, pháp lý phục 

vụ cho việc xây 

dựng dự thảo nghị 

định của chính phủ 

về xử lý vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đa dạng 

sinh học

Tổng hợp, phân tích chế tài xử lý vi phạm từ các công ước 

quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học: công ước quốc tế về 

bảo tồn các loài động vật hoang dã di cư

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, phân tích chế tài xử lý vi phạm từ các công ước 

quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học: Hiệp định ASEAN 

về bảo tồn thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý đối với việc quy hoạch bảo tồn đa 

dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý đối với việc Điều tra, khảo sát, 

thăm dò, khai thác tài nguyên, xây dựng công trình, sản 

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý đối với việc Quản lý và sử dụng 

đất đai trong khu bảo tồn

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý đối với việc bảo vệ các loài thuộc 

danh mục loài nguy cấp, quý hiếm

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý đối với việc buôn bán, khai thác 

các loài hoang dã

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý đối với việc kiểm soát các loài 

ngoại lai xâm hại

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý đối với việc quản lý nguồn gen 

động vật

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý theo các lĩnh vực: quản lý nguồn 

gen thực vật

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý theo các lĩnh vực: quản lý an toàn 

sinh học

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý theo các lĩnh vực: bảo tồn và phát 

triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý theo các lĩnh vực: chia sẻ lợi ích

Chuyên đề 

số

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý theo các lĩnh vực: thông tin, báo 

cáo về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

142

73 11_02_01_CDS_059

142

74 11_02_01_CDS_060

142

75 11_02_01_CDS_061

142

76 11_02_01_CDS_062

142

77 11_02_01_CDS_063

142

78 11_02_01_CDS_064

142

79 11_02_01_CDS_065

142

80 11_02_01_CDS_066

142

81 11_02_01_CDS_067

142

82 11_02_01_CDS_068

142

83 11_02_01_CDS_069

142

84 11_02_01_CDS_070

142

85 11_02_01_CDS_071

142

86 11_02_01_CDS_072

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

962/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng cơ sở thực 

tiễn, pháp lý phục 

vụ cho việc xây 

dựng dự thảo nghị 

định của chính phủ 

về xử lý vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đa dạng 

sinh học

Xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 

cần xử lý và mức độ xử lý theo các lĩnh vực: quản lý vùng 

đệm và các khu bảo tồn

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: mức xử phạt

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: các hình thức xử phạt

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: nguyên tắc xử phạt

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: các biện pháp khắc phục hậu quả

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: các biện pháp ngăn chặn

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: thủ tục xử phạt

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định: sự phối hợp của các cơ quan chức năng

Chuyên đề 

số

Xây dựng các luận cứ cho việc xây dựng các chương, điều 

trong Nghị định:  thẩm quyền xử lý

Chuyên đề 

số

Dự báo tác động văn bản đến nhóm khai thác Chuyên đề 

số

Dự báo tác động văn bản đến nhóm buôn bán, kinh doanh Chuyên đề 

số

Dự báo tác động văn bản đến nhóm bảo tồn Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

142

87 11_02_01_CDS_073

142

88 11_02_01_CDS_074

142

89 11_02_01_CDS_075

142

90 11_02_01_CDS_076

142

91 11_02_01_CDS_077

142

92 11_02_01_CDS_078

142

93 11_02_01_CDS_079

142

94 11_02_01_CDS_080

142

95 11_02_01_CDS_081

143

1 11_05_02_THG_001

143

2 11_05_02_THS_001

143

3 11_05_02_CDS_001

143

4 11_05_02_CDS_002

143

5 11_05_02_CDS_003

Vụ Chính 

sách Pháp 

chế

962/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng cơ sở thực 

tiễn, pháp lý phục 

vụ cho việc xây 

dựng dự thảo nghị 

định của chính phủ 

về xử lý vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực đa dạng 

sinh học

Dự báo tác động văn bản đến nhóm cơ quan thực thi pháp 

luật

Chuyên đề 

số

Dự báo tác động văn bản đến nhóm nghiên cứu khoa học và 

khảo nghiệm

Chuyên đề 

số

Dự báo tác động văn bản đến nhóm tổ chức chính trị xã hội Chuyên đề 

số

Dự báo tác động văn bản đến nhóm cộng đồng Chuyên đề 

số

Dự báo tác động văn bản đến nhóm đối tượng được điều 

chỉnh bởi các công ước quốc tế

Chuyên đề 

số

Xác định vị trí, mối liên hệ của Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính với hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học

Chuyên đề 

số

Xác định vị trí, mối liên hệ của Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính với hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề 

số

Xác định vị trí, mối liên hệ của Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính với hệ thống pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản

Chuyên đề 

số

Xác định vị trí, mối liên hệ của Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính với hệ thống pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng

Chuyên đề 

số

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

674/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, đánh 

giá và xây dựng kế 

hoạch thực hiện các 

điều ước quốc tế về 

môi trường do Tổng 

cục Môi trường làm 

đầu mối quốc gia

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Tổng quan về các Công ước quốc tế về môi trường mà Việt 

Nam gia nhập

Chuyên đề 

số

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Công ước Đa dạng 

sinh học và Nghị định thư Catagena về an toàn sinh học

Chuyên đề 

số

Đề xuất kế hoạch thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và 

Nghị định thư Catagena về an toàn sinh học giai đoạn 2011-

2015

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

143

6 11_05_02_CDS_004

143

7 11_05_02_CDS_005

143

8 11_05_02_CDS_006

143

9 11_05_02_CDS_007

143

10 11_05_02_CDS_008

143

11 11_05_02_CDS_009

143

12 11_05_02_CDS_010

143

13 11_05_02_CDS_011

143

14 11_05_02_CDS_012

143

15 11_05_02_CDS_013

143

16 11_05_02_CDS_014

143

17 11_05_02_CDS_015

143

18 11_05_02_CDS_016

143

19 11_05_02_CDS_017

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

674/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, đánh 

giá và xây dựng kế 

hoạch thực hiện các 

điều ước quốc tế về 

môi trường do Tổng 

cục Môi trường làm 

đầu mối quốc gia

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Công ước Ramsar về 

các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế

Chuyên đề 

số

Đề xuất kế hoạch thực hiện Công ước Ramsar về các vùng 

đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế giai đoạn 2011-

2015

Chuyên đề 

số

Rà soát đánh giá tình hình thực hiện công ước basel về kiểm 

soát việc vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại 

về tiêu hủy chúng

Chuyên đề 

số

Đề xuất kế hoạch thực hiện công ước basel về kiểm soát 

việc vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và 

tiêu hủy chúng giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề 

số

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công ước Stockholm 

về các chất hữu cơ khó phân hủy

Chuyên đề 

số

Đề xuất kế hoạch thực hiện công ước Stockholm về các chất 

hữu cơ khó phân hủy giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề 

số

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định về Trung 

tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB)

Chuyên đề 

số

Đề xuất kế hoạch thực hiện Hiệp định về Trung tâm đa dạng 

sinh học ASEAN giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề 

số

Rà soát đánh giá tình hình thực hiện hiệp định Asean về ô 

nhiễm khói mù xuyên biên giới

Chuyên đề 

số

Đề xuất kế hoạch thực hiện Hiệp định ASEAN về ô nhiễm 

khói mù xuyên biên giới giai đoạn 2011-2015

Chuyên đề 

số

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công ước Rotterdam 

về thủ tục thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa 

chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại 

Chuyên đề 

số

Đề xuất kế hoạch thực hiện công ước Rotterdam về thủ tục 

thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc 

bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại Quốc Tế giai 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp tài liệu, đánh giá và đề xuất kế hoạch đàm phán 

tham gia hiệp định khung Asean về truy cập, chia sẻ công 

bằng lợi ích thu được từ quản lý và xử dụng bền vững 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp tài liệu, đánh giá và đề xuất kế hoạch đàm phán 

tham gia nghị định thư Nagoya tiếp cận nguồn gen và chia 

sẻ lợi ích phát sinh từ nguồn gen

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

143

20 11_05_02_CDS_018

143

21 11_05_02_CDS_019

143

22 11_05_02_CDS_020

143

23 11_05_02_CDS_021

143

24 11_05_02_CDS_022

143

25 11_05_02_CDS_023

144

1 11_05_03_THG_001

144

2 11_05_03_THS_001

144

3 11_05_03_CDG_001

144

4 11_05_03_CDS_001

144

5 11_05_03_CDS_002

144

6 11_05_03_CDS_003

144

7 11_05_03_CDS_004

144

8 11_05_03_CDS_005

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

674/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, đánh 

giá và xây dựng kế 

hoạch thực hiện các 

điều ước quốc tế về 

môi trường do Tổng 

cục Môi trường làm 

đầu mối quốc gia

Tổng hợp tài liệu, đánh giá và đề xuất kế hoạch đàm phán 

phê chuẩn sửa đổi lệnh cấm của công ước Basel

Chuyên đề 

số

Tổng hợp tài liệu, đánh giá và đề xuất kế hoạch đàm phán 

tham gia nghị định thư Basel về trách nhiệm dân sự và đề bù 

thiệt hại

Chuyên đề 

số

Tổng hợp tài liệu, đánh giá và đề xuất kế hoạch đàm phán 

tham gia công ước về phòng ngừa ô nhiễm biển do đổ chất 

thải và các chất khác (Công ước LoDon 1972 về đổ thải)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp tài liệu, đánh giá và đề xuất kế hoạch đàm phán 

tham gia công ước về sự sẵn sàng ứng phó và hợp tác đối 

với ô nhiễm dầu (Công ước Oprc 1990)

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp “Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng kế 

hoạch thực hiện các điều ước quốc tế về môi trường do 

Tổng cục Môi trường làm đầu mối quốc gia”

Chuyên đề 

số

Tài liệu dịch Chuyên đề 

số

675/QĐ-

TCMT

Tổng kết quá trình 

15 năm hợp tác với 

ASEAN về môi 

trường và xây dựng 

chiến lược hợp tác 

ASEAN về môi 

trường giai đoạn 

2011-2020

Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ Tổng hợp 

số

Dự thảo chiến lược hợp tác Việt Nam - ASEAN về môi 

trường giai đoạn 2011-2020

Chuyên đề 

giấy

Dự thảo chiến lược hợp tác Việt Nam - ASEAN về môi 

trường giai đoạn 2011-2020

Chuyên đề 

số

Tổng quan tình hình  môi trường ASEAN. Các vấn đề, khó 

khăn, thách thức và các giải pháp

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết 15 năm hợp tác ASEAN và của Việt Nam Chuyên đề 

số

15 năm Việt Nam tham gia Asean thành tựu, thách thức và 

triển vọng

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động và kết quả của các Hội 

nghị trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường -  Hội 

nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

144

9 11_05_03_CDS_006

144

10 11_05_03_CDS_007

144

11 11_05_03_CDS_008

144

12 11_05_03_CDS_009

144

13 11_05_03_CDS_010

144

14 11_05_03_CDS_011

144

15 11_05_03_CDS_012

144

16 11_05_03_CDS_013

144

17 11_05_03_CDS_014

144

18 11_05_03_CDS_015

144

19 11_05_03_CDS_016

144

20 11_05_03_CDS_017

144

21 11_05_03_CDS_018

144

22 11_05_03_CDS_019

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

675/QĐ-

TCMT

Tổng kết quá trình 

15 năm hợp tác với 

ASEAN về môi 

trường và xây dựng 

chiến lược hợp tác 

ASEAN về môi 

trường giai đoạn 

2011-2020

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động và kết quả của các Hội 

nghị trong khuôn khổ ASEAN về môi trường (Hội nghị 

ASOEN)

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động và kết quả của các Hội 

nghị trong khuôn khổ ASEAN về môi trường 15 năm (Hội 

nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN+3)

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động và kết quả của các Hội 

nghị trong khuôn khổ hợp tác cấp cao Đông Á về môi 

trường - Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết tình hình hợp tác giữa ASEAN và các tổ 

chức quốc tế trong lĩnh vực môi trường

Chuyên đề 

số

Tổng quan về ASEAN, thành tựu và thách thức Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình nghiên cứu và đánh giá việc thực hiện các 

dự án hợp tác về môi trường trong khuôn khổ ASEAN thời 

gian từ 1996-2011 với các nước Đông Á.

Chuyên đề 

số

Báo cáo tình hình nghiên cứu và đánh giá việc thực hiện các 

dự án hợp tác về môi trường trong khuôn khổ ASEAN thời 

gian từ 1996-2011 (Các dự án hợp tác về môi trường giữa 

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng quan tình hình xây dựng ký kết và thực hiện 

các Hiệp định ASEAN về môi trường trong thời gian từ 

1996-2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng quan tình hình xây dựng ký kết và thực hiện 

các văn kiện và hiệp định  ASEAN từ 1996-2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá tình hình xây dựng báo cáo hiện trạng môi 

trường ASEAN đến năm 2011

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp luật pháp, chính sách và quản lý môi 

trường ASEAN đến năm 2011

Chuyên đề 

số

Chiến lược hợp tác  ASEAN giai đoạn  2011-2020 Chuyên đề 

số

Báo cáo về kế hoạch hành động chiến lược ASEAN về 

Lương thực, Nông nghiệp và Rừng

Chuyên đề 

số

Báo cáo về nghiên cứu các nội dung hợp tác bền vững về 

môi trường trong Kế hoạch tổng thể Cộng đồng văn hoá xã 

hội ASEAN và đề xuất cơ chế phối hợp trong nước để thực 

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

144

23 11_05_03_CDS_020

144

24 11_05_03_CDS_021

144

25 11_05_03_CDS_022

144

26 11_05_03_CDS_023

144

27 11_05_03_CDS_024

144

28 11_05_03_CDS_025

144

29 11_05_03_CDS_026

144

30 11_05_03_CDS_027

144

31 11_05_03_CDS_028

144

32 11_05_03_CDS_029

144

33 11_05_03_CDS_030

144

34 11_05_03_CDS_031

144

35 11_05_03_CDS_032

144

36 11_05_03_CDS_033

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

675/QĐ-

TCMT

Tổng kết quá trình 

15 năm hợp tác với 

ASEAN về môi 

trường và xây dựng 

chiến lược hợp tác 

ASEAN về môi 

trường giai đoạn 

2011-2020

Báo cáo cơ chế quản lý thiên tai trong kế hoạch tổng thể 

Cộng đồng văn hoá xã hội ASEAN

Chuyên đề 

số

Báo cáo về tình hình quản lý chất thải tại các nước Đông 

Nam Á trong khuôn khổ hợp tác ASEAN -UNDP

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng quan xây dựng chính sách hợp tác ASEAN về 

môi trường phù hợp và hướng tới ASEM

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động Nhóm công tác ASEAN về 

thành phố bền vững môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động  của Nhóm công tác ASEAN về 

môi trường biển và đới bờ

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động Nhóm công tác ASEAN về biến 

đổi khí hậu

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động của Nhóm công tác ASEAN về 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động của Nhóm công tác ASEAN về 

quản lý tài nguyên nước

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp tình hình hợp tác  ASEAN về công ước đa 

phương về môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo Nhóm công tác ASEAN về giáo dục môi trường Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng kết hoạt động của Nhóm công tác ASEAN về 

ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại Việt Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo về Kế hoạch hành động về ứng phó với sự cố tràn 

dầu ASEAN

Chuyên đề 

số

Báo cáo về kết quả Hội nghị cấp cao Đông Á về các thành 

phố bền vững về môi trường

Chuyên đề 

số

Báo cáo về các hoạt động của Việt Nam thực thi hiệp định 

ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

144

37 11_05_03_CDS_034

144

38 11_05_03_CDS_035

144

39 11_05_03_CDS_036

144

40 11_05_03_CDS_037

144

41 11_05_03_CDS_038

144

42 11_05_03_CDS_039

144

43 11_05_03_CDS_040

144

44 11_05_03_CDS_041

144

45 11_05_03_CDS_042

144

46 11_05_03_CDS_043

144

47 11_05_03_CDS_044

144

48 11_05_03_CDS_045

144

49 11_05_03_CDS_046

144

50 11_05_03_CDS_047

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

675/QĐ-

TCMT

Tổng kết quá trình 

15 năm hợp tác với 

ASEAN về môi 

trường và xây dựng 

chiến lược hợp tác 

ASEAN về môi 

trường giai đoạn 

2011-2020

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược 3R tại các 

nước Đông Á

Chuyên đề 

số

Báo cáo dự án đề xuất phát triển các thành phố bền vững về 

môi trường ASEAN của Việt Nam (bằng tiếng Anh)

Chuyên đề 

số

Báo cáo xây dựng phiếu tính điểm, hệ thống quan trắc môi 

trường và cách thức thực thi trong Kế hoạch tổng thể cộng 

đồng văn hoá xã hội ASEAN (bằng tiếng anh)

Chuyên đề 

số

Báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành 

động ASEAN về giáo dục môi trường 2008-2012

Chuyên đề 

số

Báo cáo diễn đàn thanh niên ASEAN về môi trường Chuyên đề 

số

Báo cáo nghiên cứu về Dự thảo Chiến lược hợp tác về môi 

trường ASEAN-Trung Quốc đến 2020 và tình hình thực thi

Chuyên đề 

số

Báo cáo tổng hợp hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia 

trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học xuyên biên giới

Chuyên đề 

số

Báo cáo về các vườn di sản ASEAN và sự tham gia của Việt 

Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo về việc thành lập và thực thi Trung tâm Đa dạng 

sinh học ASEAN (bằng tiếng Anh)

Chuyên đề 

số

Báo cáo về Dự thảo Cơ chế ASEAN tăng cường kiểm soát 

ngăn chặn các hoạt động xả thải tàu biển bất hợp pháp

Chuyên đề 

số

Báo cáo các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động 

thương mại quốc tế tại các nước ASEAN

Chuyên đề 

số

Báo cáo các biện pháp bảo vệ môi trường trong thu hút vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước ASEAN

Chuyên đề 

số

Báo cáo thực trạng về các tác động xấu đến môi trường từ 

các hoạt động thương mại của các nước ASEAN

Chuyên đề 

số

Báo cáo về tình hình hợp tác ASEAN về các điều ước quốc 

tế về môi trường

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

51 11_05_03_CDS_048

145

1 11_05_01_xxx_001

145

2 11_05_01_CDG_001

145

3 11_05_01_CDS_001

145

4 11_05_01_CDG_002

145

5 11_05_01_CDS_002

145

6 11_05_01_CDG_003

145

7 11_05_01_CDS_003

145

8 11_05_01_CDS_004

145

9 11_05_01_CDS_005

145

10 11_05_01_CDS_006

145

11 11_05_01_CDS_007

145

12 11_05_01_CDS_008

145

13 11_05_01_CDS_009

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

675/QĐ-

TCMT

Tổng kết quá trình 

15 năm hợp tác với 

ASEAN về môi 

trường và xây dựng 

chiến lược hợp tác 

ASEAN về môi 

trường giai đoạn 

2011-2020

Báo cáo về khung đa ngành ASEAN về biến đổi khí hậu: 

Nông nghiệp và Lương thực hướng tới an ninh lương thực

Chuyên đề 

số

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Năm 2009 xxx

Báo cáo tổng hợp năm 2009 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp năm 2009 Chuyên đề 

số

Kết quả áp dụng tiêu chí xây dựng để đánh giá sự phù hợp 

của công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản

Chuyên đề 

giấy

Kết quả áp dụng tiêu chí xây dựng để đánh giá sự phù hợp 

của công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản

Chuyên đề 

số

Tiêu chí và phương pháp đánh giá sự phù hợp của công 

nghệ xử lý nước thải đối với ngành công nghiệp

Chuyên đề 

giấy

Tiêu chí và phương pháp đánh giá sự phù hợp của công 

nghệ xử lý nước thải đối với ngành công nghiệp

Chuyên đề 

số

Tổng  quát về một số ngành công nghiệp chính của Việt 

Nam

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí về môi trường (ngành phát sinh 

lưu lượng nước thải lớn, nồng độ ô nhiễm cao hay mức độ 

nguy hại cao hoặc cả hai)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí về kinh tế (ngành công nghiệp 

đóng góp GDP lớn cho Việt Nam, xuất khẩu lớn, phục vụ 

cho nhu cầu thiết yếu của xã hội)

Chuyên đề 

số

Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí về xã hội (sử dụng nhiều lao 

động, lao động thủ công, cơ hội nghề nghiệp)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp và lượng hóa các tiêu chí nhằm lựa chọn ngành 

công nghiệp được triển khai thực hiện

Chuyên đề 

số

Đánh giá, lựa chọn 3 ngành công nghiệp để tiến hành đánh 

giá công nghệ xử lý nước thải hiện đang hoạt động

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

14 11_05_01_CDS_010

145

15 11_05_01_CDS_011

145

16 11_05_01_CDS_012

145

17 11_05_01_CDS_013

145

18 11_05_01_CDS_014

145

19 11_05_01_CDS_015

145

20 11_05_01_CDS_016

145

21 11_05_01_CDS_017

145

22 11_05_01_CDS_018

145

23 11_05_01_CDS_019

145

24 11_05_01_CDS_020

145

25 11_05_01_CDS_021

145

26 11_05_01_CDS_022

145

27 11_05_01_CDS_023

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Không gian, mặt bằng sử dụng cho hệ thống công nghệ Chuyên đề 

số

Chi phí cho hệ thống công nghệ (đầu tư xây dựng, vận hành, 

bảo dưỡng, năng lượng...)

Chuyên đề 

số

Sự chấp nhận về mặt xã hội của hệ thống công nghệ Chuyên đề 

số

Mức độ đáp ứng của thị trường (nhân lực vận hành, thiết bị, 

hóa chất)

Chuyên đề 

số

Thực hiện các giải pháp giảm thiểu, sản xuất sạch hơn của 

hệ thống công nghệ

Chuyên đề 

số

Tuổi thọ, thời gian sử dụng của hệ thống công nghệ Chuyên đề 

số

Mức độ sử dụng linh kiện, thiết bị nội địa và sử dụng các 

vật liệu tái chế của hệ thống công nghệ

Chuyên đề 

số

Khả năng phát sinh chất thải thứ cấp và khả năng tái chế, tái 

sử dụng các chất sinh ra từ quá trình xử lý của công nghệ

Chuyên đề 

số

Các yếu tố, điều kiện tự nhiên và xã hội có ảnh hưởng đến 

hệ thống công nghệ

Chuyên đề 

số

Chế độ quản lý môi trường của cơ sở sử dụng hệ thống công 

nghệ

Chuyên đề 

số

Mức độ tin cậy của hệ thống công nghệ Chuyên đề 

số

Mức độ tiện ích, thuận lợi của hệ thống công nghệ Chuyên đề 

số

Mức độ hiện đại, tự động hóa và cơ khí hóa của hệ thống 

công nghệ

Chuyên đề 

số

Hiệu quả xử lý đối với các chất ô nhiễm của hệ thống công 

nghệ

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

28 11_05_01_CDS_024

145

29 11_05_01_CDS_025

145

30 11_05_01_CDS_026

145

31 11_05_01_CDS_027

145

32 11_05_01_CDS_028

145

33 11_05_01_CDS_029

145

34 11_05_01_CDS_030

145

35 11_05_01_CDS_031

145

36 11_05_01_CDS_032

145

37 11_05_01_CDS_033

145

38 11_05_01_CDS_034

145

39 11_05_01_CDS_035

145

40 11_05_01_CDS_036

145

41 11_05_01_CDS_037

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Khả năng tự thiết kế trong nước và mở rộng, cải tiến modul 

của hệ thống công nghệ

Chuyên đề 

số

Mức độ rủi ro đối với môi trường và giải pháp phòng ngừa, 

khắc phục sự cố của hệ thống công nghệ

Chuyên đề 

số

Tổng hợp và lượng hóa chi tiết các tiêu chí Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

(miền Bắc)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

(miền Nam)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

(miền Trung)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về hiện trạng sản 

xuất và xu hướng phát triển của ngành chế biến thủy sản

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về hiện trạng môi 

trường của ngành chế biến thủy sản

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về tình hình áp dụng 

công nghệ xử lý nước thải của ngành chế biến thủy sản 

(miền Bắc)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về tình hình áp dụng 

công nghệ xử lý nước thải của ngành chế biến thủy sản 

(miền Nam)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về tình hình áp dụng 

công nghệ xử lý nước thải của ngành chế biến thủy sản 

(miền Trung)

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích, đánh giá hiện trạng một số công nghệ 

xử lý nước thải tại ngành chế biến thủy sản của một số nước 

trong khu vực Châu Á

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích, đánh giá hiện trạng một số công nghệ 

xử lý nước thải tại ngành chế biến thủy sản của một số nước 

Châu Âu

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích, đánh giá hiện trạng một số công nghệ 

xử lý nước thải tại ngành chế biến thủy sản của Hoa Kỳ

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

42 11_05_01_CDS_038

145

43 11_05_01_CDS_039

145

44 11_05_01_CDS_040

145

45 11_05_01_CDS_041

145

46 11_05_01_CDS_042

145

47 11_05_01_CDS_043

145

48 11_05_01_CDS_044

145

49 11_05_01_CDS_045

145

50 11_05_01_CDS_046

145

51 11_05_01_CDS_047

145

52 11_05_01_CDS_048

145

53 11_05_01_CDS_049

145

54 11_05_01_CDS_050

145

55 11_05_01_CDS_051

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Xử lý nước thải công nghiệp chế biến thủy hải sản bằng 

phương pháp tổ hợp

Chuyên đề 

số

Xử lý nước thải công nghiệp chế biến thủy hải sản bằng 

phương pháp Hóa học

Chuyên đề 

số

Xử lý nước thải công nghiệp chế biến thủy hải sản bằng 

phương pháp Sinh học

Chuyên đề 

số

Thu thập, tổng quan một số phương pháp xử lý nước thải 

ngành chế biến thủy sản theo  phương pháp cơ bản Vật lý 

(cơ học)

Chuyên đề 

số

Xây dựng các chỉ tiêu/điều kiện nhằm lựa chọn các hệ thống 

xử lý nước thải có đủ điều kiện để đánh giá

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, lựa chọn một số cơ sở có công nghệ xử lý nước 

thải đang hoạt động để đánh giá sự phù hợp

Chuyên đề 

số

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (4 cơ sở ở miền Bắc)

Chuyên đề 

số

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (4 cơ sở ở miền Nam)

Chuyên đề 

số

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (3 cơ sở ở miền Trung)

Chuyên đề 

số

Kế hoạch lấy mẫu tại hiện trường Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nước thải (khu vực 

miền Bắc)

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nước thải (khu vực 

miền Nam)

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nước thải (khu vực 

miền Trung)

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của 4 công nghệ xử lý nước thải theo 

dự thảo các tiêu chí (miền Bắc)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

56 11_05_01_CDS_052

145

57 11_05_01_CDS_053

145

58 11_05_01_CDS_054

145

59 11_05_01_CDS_055

145 60 11_05_01_xxx_002

145

61 11_05_01_CDG_004

145

62 11_05_01_CDS_056

145

63 11_05_01_CDG_005

145

64 11_05_01_CDS_057

145

65 11_05_01_CDG_006

145

66 11_05_01_CDS_058

145

67 11_05_01_CDS_059

145

68 11_05_01_CDS_060

145

69 11_05_01_CDS_061

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Đánh giá sự phù hợp của 4 công nghệ xử lý nước thải theo 

dự thảo các tiêu chí (miền Nam)

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của 3 công nghệ xử lý nước thải theo 

dự thảo các tiêu chí (miền Trung)

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của tiêu chuẩn/quy chuẩn nước thải 

đối với 1 ngành được lựa chọn thực hiện năm 2009

Chuyên đề 

số

Báo cáo đề xuất (hệ thống) công nghệ xử lý nước thải 

khuyến khích áp dụng tại ngành được lựa chọn năm 2009

Chuyên đề 

số

Năm 2010 xxx

Báo cáo tổng hợp năm 2010 Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp năm 2010 Chuyên đề 

số

Áp dụng tiêu chí xây dựng để đánh giá sự phù hợp của các 

công nghệ xử lý nước thải ngành dệt nhuộm đang được sử 

dụng

Chuyên đề 

giấy

Áp dụng tiêu chí xây dựng để đánh giá sự phù hợp của các 

công nghệ xử lý nước thải ngành dệt nhuộm đang được sử 

dụng

Chuyên đề 

số

Báo cáo đề xuất (hệ thống) công nghệ xử lý nước thải 

khuyến khích áp dụng của ngành dệt nhuộm

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đề xuất (hệ thống) công nghệ xử lý nước thải 

khuyến khích áp dụng của ngành dệt nhuộm

Chuyên đề 

số

Xây dựng kế hoạch lấy mẫu tại hiện trường dựa trên sơ đồ 

công nghệ đã lựa chọn từ quá trình khảo sát (1 ngành)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

tại miền Bắc

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về tình hình áp dụng 

công nghệ xử lý nước thải của 1 ngành công nghiệp được 

lựa chọn tại miền Bắc

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

70 11_05_01_CDS_062

145

71 11_05_01_CDS_063

145

72 11_05_01_CDS_064

145

73 11_05_01_CDS_065

145

74 11_05_01_CDS_066

145

75 11_05_01_CDS_067

145

76 11_05_01_CDS_068

145

77 11_05_01_CDS_069

145

78 11_05_01_CDS_070

145

79 11_05_01_CDS_071

145

80 11_05_01_CDS_072

145

81 11_05_01_CDS_073

145

82 11_05_01_CDS_074

145

83 11_05_01_CDS_075

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (4 cơ sở) miền Bắc

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nước thải ( khu vực 

miền Bắc )

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của 4 công nghệ xử lý nước thải theo 

hệ thống các tiêu chí (miền Bắc)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

miền Trung

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về tình hình áp dụng 

công nghệ xử lý nước thải của 1 ngành công nghiệp được 

lựa chọn tại miền Trung

Chuyên đề 

số

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (4cơ sở) khu vực miền Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nước thải ( khu vực 

miền Trung )

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của 4 công nghệ xử lý nước thải theo 

hệ thống các tiêu chí khu vực miền Trung

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

miền Nam

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về tình hình áp dụng 

công nghệ xử lý nước thải của 1 ngành công nghiệp được 

lựa chọn tại miền Nam

Chuyên đề 

số

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (8cơ sở) tại miền NamTổng hợp, 

thu thập thông tin, đánh giá về tình hình áp dụng công nghệ 

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của 8 công nghệ xử lý nước thải theo 

hệ thống các tiêu chí (tại miền Nam)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về hiện trạng sản 

xuất và xu hướng phát triển của  ngành dệt nhuộm (miền 

Nam)

Chuyên đề 

số

Thu thập, phân tích, đánh giá hiện trạng một số công nghệ 

xử lý nước thải ngành dệt nhuộm trên thế giới

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

84 11_05_01_CDS_076

145

85 11_05_01_CDS_077

145

86 11_05_01_CDS_078

145 87 11_05_01_xxx_003

145

88 11_05_01_CDS_079

145

89 11_05_01_CDS_080

145

90 11_05_01_CDS_081

145

91 11_05_01_CDS_082

145

92 11_05_01_CDS_083

145

93 11_05_01_CDS_084

145

94 11_05_01_CDS_085

145

95 11_05_01_CDS_086

145

96 11_05_01_CDS_087

145

97 11_05_01_CDS_088

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Thu thập, tổng quan một số phương pháp xử lý nước thải 

thuộc 1 ngành công nghiệp được lựa chọn trên theo các 

phương pháp cơ bản: (1) Vật lý (cơ học), (2) Hóa học (3) 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp , lựa chọn một số cơ sở có công nghệ xử lý nước 

thải đang hoạt động để đánh giá sự phù hợp

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của tiêu chuẩn/quy chuẩn nước thải 

đối với ngành dệt nhuộm

Chuyên đề 

số

Năm 2011 xxx

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

các cơ sở sản xuất giấy và bột giấy của miền Bắc

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nước thải, bùn thải 

từ các nhà máy giấy khu vực miền bắc (khu vực miền Bắc)

Chuyên đề 

số

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (2 cơ sở khu vực miền Bắc)

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của 2 công nghệ xử lý nước thải theo 

hệ thống tiêu chí (khu vực miền Bắc)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

các cơ sở sản xuất giấy và bột giây của miền Nam

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nước thải các công 

ty giấy và bột giấy (khu vực miền Nam)

Chuyên đề 

số

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (3 cơ sở khu vực miền Nam)

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của 3 công nghệ xử lý nước thải theo 

hệ thống tiêu chí (khu vực miền Nam)

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, xử lý thông tin từ các phiếu điều tra và khảo sát 

khu vực miền Trung

Chuyên đề 

số

Báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu nước thải (khu vực 

miền Trung )

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

98 11_05_01_CDS_089

145

99 11_05_01_CDS_090

145

100 11_05_01_CDS_091

145

101 11_05_01_CDS_092

145

102 11_05_01_CDS_093

145

103 11_05_01_CDS_094

145

104 11_05_01_CDS_095

145

105 11_05_01_CDG_007

145

106 11_05_01_CDS_096

145

107 11_05_01_CDS_097

145

108 11_05_01_CDS_098

145

109 11_05_01_CDS_099

145

110 11_05_01_CDS_100

145

111 11_05_01_CDS_101

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Xây dựng Hồ sơ công nghệ đối với các cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải để đánh giá (2 cơ sở khu vực miền Trung)

Chuyên đề 

số

Đánh giá sự phù hợp của 2 công nghệ xử lý nước thải theo 

hệ thống tiêu chí (khu vực miền Trung)

Chuyên đề 

số

Xây dựng kế hoạch lấy mẫu tại hiện trường dựa trên sơ đồ 

công nghệ ngành công nghiệp giấy và bột giấy

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về hiện trạng sản 

xuất và xu hướng phát triển; hiện trạng môi trường của  

ngành công nghiệp giấy và bột giấy

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá về tình hình áp dụng 

công nghệ xử lý nước thải của ngành công nghiệp giấy và 

bột giấy (3 miền Bắc, Trung, Nam)

Chuyên đề 

số

Thu thập, tổng quan một số phương pháp xử lý nước thải 

thuộc ngành công nghiệp giấy và bột giấy trên theo các 

phương pháp cơ bản: (1) Vật lý (cơ học), (2) Hóa học (3) 

Chuyên đề 

số

Tổng hợp, lựa chọn một số cơ sở có công nghệ xử lý nước 

thải đang hoạt động để đánh giá sự phù hợp ngành giấy và 

bột giấy

Chuyên đề 

số

Báo cáo đề xuất (hệ thống) công nghệ xử lý nước thải 

khuyến khích áp dụng tại ngành công nghiệp giấy và bột 

giấy

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo đề xuất (hệ thống) công nghệ xử lý nước thải 

khuyến khích áp dụng tại ngành công nghiệp giấy và bột 

giấy

Chuyên đề 

số

Đánh giá những nguyên nhân, khó khăn trong việc sử dụng 

chưa hiệu quả của các hệ thống/công nghệ xử lý nước thải 

của 3 ngành (thủy sản, dệt nhuộm và giấy, bột giấy)

Chuyên đề 

số

Đánh giá mối liên hệ giữa hiện trạng vận hành hệ thống xử 

lý nước thải với cơ sở sử dụng công nghệ (nhà nước, tư 

nhân, liên doanh, nước ngoài) (3 miền Bắc, Trung, Nam)

Chuyên đề 

số

Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường khả 

năng vận hành công nghệ và lựa chọn công nghệ phù hợp

Chuyên đề 

số

Đề xuất một số công nghệ xử lý nước thải khuyến khích áp 

dụng tại 3 ngành công nghiệp

Chuyên đề 

số

Đánh giá khả năng chế tạo, chuyển giao công nghệ xử lý 

nước thải của 3 ngành công nghiệp tại Việt Nam (3 miền 

Bắc, Trung, Nam)

Chuyên đề 

số
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STT

SP
STT Mã sốCơ quan 

thực hiện

Số QĐ Tên nhiệm vụ Tên sản phẩm Loại sản 

phẩm

145

112 11_05_01_CDS_102

145

113 11_05_01_CDS_103

145

114 11_05_01_CDG_008

145

115 11_05_01_CDS_104

145

116 11_05_01_CDG_009

145

117 11_05_01_THG_001

145

118 11_05_01_THS_001

 100 Nhiệm vụ

3589 sản phẩm

Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

744/QĐ-

TCMT

Khảo sát, đánh giá 

sự phù hợp của các 

hệ  thống xử lý nước 

thải đang hoạt động 

tại một số ngành 

làm cơ sở cho việc 

lập danh mục các 

công nghệ khuyến 

khích áp dụng tại 

Việt Nam

Xây dựng mẫu cấu trúc báo cáo công nghệ phù hợp xử lý 

nước thải (sơ đồ công nghệ, thuyết minh công nghệ,...)

Chuyên đề 

số

Biên soạn nội dung Tài liệu kỹ thuật về Công nghệ xử lý 

nước thải phù hợp tại 3 ngành công nghiệp

Chuyên đề 

số

Tài liệu kỹ thuật Hướng dẫn đánh giá sự phù họp của công 

nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một số công nghệ xử lý 

nước thải đối với ngành Chế biến thủy sản, dệt may, giấy và 

Chuyên đề 

giấy

Tài liệu kỹ thuật Hướng dẫn đánh giá sự phù họp của công 

nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một số công nghệ xử lý 

nước thải đối với ngành Chế biến thủy sản, dệt may, giấy và 

Chuyên đề 

số

Hồ sơ nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá sự phù hợp của các hệ 

thống xử lý nước thải đang hoạt động tại một số ngành làm 

cơ sở cho việc lập danh mục các công nghệ khuyến khích áp 

Chuyên đề 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ (2009 - 2011) Tổng hợp 

giấy

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ (2009 - 2011) Tổng hợp 

số

Tổng số: 

3593
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