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I
1 3

1
Thanh tra, kiểm tra môi trường trong hoạt động khoáng sản 1335/QĐ-ĐCKS 17.18/GXN-TTTLMT

2

Đánh giá tổng thể nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản; đề xuất cơ 

chế, chính sách nâng cao năng lực kiểm soát khoáng sản, quản lý môi trường trong khai thác 

khoáng sản (Năm 2015)

616/QĐ-ĐCKS 26.18/GXN-TTTLMT

3

Đánh giá tổng thể nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản; đề xuất cơ 

chế, chính sách nâng cao năng lực kiểm soát khoáng sản, quản lý môi trường trong khai thác 

khoáng sản (Năm 2016)

1177/QĐ-ĐCKS 640.18/GXN-TTTLMT

2 1

1 Thanh tra, kiểm tra môi trường trong hoạt động khoáng sản 420/QĐ-ĐCKS 25.18/GXN-TTTLMT

3 1

1
Thanh tra, kiểm tra môi trường trong hoạt động khoáng sản 462/QĐ-ĐCKS 40.18/GXN-TTTLMT

4 9

1
Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân tiện môi trường - Năm 

2017

810/QĐ-BTNMT 65.18/GXN-TTTLMT

2
Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân tiện môi trường - Năm 

2016

1876/QĐ-BTNMT 66.18/GXN-TTTLMT

3
Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân tiện môi trường - Năm 

2015

1876/QĐ-BTNMT 67.18/GXN-TTTLMT

4
Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân tiện môi trường - Năm 

2014

1876/QĐ-BTNMT 68.18/GXN-TTTLMT

5
Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để 

lập quy hoạch phát triển bền vững (Năm 2014)

2433/QĐ-BTNMT 207.18/GXN-TTTLMT

6
Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để 

lập quy hoạch phát triển bền vững (Năm 2017)

2433/QĐ-BTNMT 204.18/GXN-TTTLMT

7
Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để 

lập quy hoạch phát triển bền vững (Năm 2015)

2433/QĐ-BTNMT 206.18/GXN-TTTLMT
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Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
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8
Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để 

lập quy hoạch phát triển bền vững (Năm 2016)

2433/QĐ-BTNMT 205.18/GXN-TTTLMT

9
Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường (Năm 2015)

3335/QĐ-BTNMT 641.18/GXN-TTTLMT

II.

1 2

1
Điều tra, rà soát bổ sung Danh mục và hướng dẫn quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ

1444/QĐ-TCMT 27.18/GXN-TTTLMT

2
Điều tra, thống kê sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại tại Việt Nam (Năm 2011) 1143/QĐ-TCMT 638.18/GXN-TTTLMT

2 11

1
Thẩm định, cấp giấy chứng nhận và kiểm tra việc thực hiện giấy chứng nhận về kiểm soát ô 

nhiễm (Kiểm tra đánh giá thực hiện quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường, thực hiện sau khi 

được cấp giấy chứng nhận theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CP,..)

 655/QĐ-TCMT 43.18/GXN-TTTLMT

2
Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực tập trung nhiều nguồn thải (Khu công nghiệp, khu kinh tế, 

cụm công nghiệp, làng nghề)

1495/QĐ-TCMT 41.18/GXN-TTTLMT

3 Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2017 403/QĐ-TCMT 46.18/GXN-TTTLMT

4
Hoạt động điều phối thực hiện Công ước Stockholm về các chất hữu cơ khó phân hủy 698/QĐ-TCMT 44.18/GXN-TTTLMT

5 Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2017 404/QĐ-TCMT 47.18/GXN-TTTLMT

6
Rà soát, kiểm soát các nguồn thải lớn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra sự cố môi trường; Xử lý các vụ 

việc nóng, sự cố môi trường phát sinh

1480/QĐ-TCMT 48.18/GXN-TTTLMT

7

Tăng cường năng lực quốc gia về kiểm soát ô nhiễm đối với hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế 

liệu làm nguyên liệu sản xuất và nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

1691/QĐ-TCMT 42.18/GXN-TTTLMT

8
Điều tra, đánh giá các điểm nóng khu vực môi trường nông thôn, đề xuất giải pháp quản lý 480/QĐ-TCMT 58.18/GXN-TTTLMT

9
Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát đánh giá thực hiện Chương 

trình, truyền thông về xây dựng nông thôn mới

987/QĐ-TCMT 59.18/GXN-TTTLMT

Cục Kiểm soát ô nhiễm

Nay là: Vụ Quản lý chất lượng môi trường)

SẢN PHẨM TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

(Nay là: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học)
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10
Tổ chức hướng dẫn triển khai nội dung: Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường tại các làng 

nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng"

481/QĐ-TCMT 57.18/GXN-TTTLMT

11
Xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi 

trường (Năm 2011)

1745/QĐ-BTNMT 639.18/GXN-TTTLMT

3 4

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ tại miền Trung và Tây Nguyên

1678/QĐ-TCMT 08.18/GXN-TTTLMT

2
Điều tra, đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng kết hợp với 

tận thu khoáng sản khu vực miền Trung và đề xuất giải pháp kiểm soát

1326/QĐ-TCMT 06.18/GXN-TTTLMT

3
Thanh tra đột xuất và giải quyết khiếu nại tố cáo về môi trường miền Trung 1677/QĐ-TCMT 10.18/GXN-TTTLMT

4
Hoạt động kiểm soát các điểm nóng ô nhiễm môi trường tại miền Trung - Tây Nguyên 1135/QĐ-TCMT 13.18/GXN-TTTLMT

4 7

1
Điều tra, khảo sát và đề xuất xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

chất thải rắn; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn; thu hồi, xử lý một số sản phẩm thải bỏ

560/QĐ-TCMT 01.18/GXN-TTTLMT

2
Khảo sát, đánh giá phục vụ xây dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả nước 

thải vào lưu vực sông - Năm 2015

979/QĐ-TCMT 14.18/GXN-TTTLMT

3
Khảo sát, đánh giá phục vụ xây dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả nước 

thải vào lưu vực sông - Năm 2016

1342/QĐ-TCMT 15.18/GXN-TTTLMT

4
Khảo sát, đánh giá phục vụ xây dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả nước 

thải vào lưu vực sông - Năm 2017

916/QĐ-TCMT 16.18/GXN-TTTLMT

5
Điều phối, đánh giá công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông liên tỉnh và vùng ven biển 645/QĐ-TCMT 34.18/GXN-TTTLMT

6

Khảo sát, đánh giá phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin chất thải rắn và các quy định về quản lý 

chất thải rắn thông thường, tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm và quy định bãi chôn lấp không 

hợp vệ sinh nhằm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014 (Năm 2017)

1802/QĐ-TCMT 45.18/GXN-TTTLMT

Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường

(Nay là: Vụ Quản lý chất thải)
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7
Khảo sát, đánh giá phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin chất thải rắn và các quy định về quản lý 

chất thải rắn thông thường, tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm và quy định bãi chôn lấp không 

hợp vệ sinh nhằm thực hiện luật BVMT 2014 (Năm 2015)

848/QĐ-TCMT 50.18/GXN-TTTLMT

5 3

1
Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ 

chức xã hội khác và cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường

708/QĐ-TCMT 02.18/GXN-TTTLMT

2
Tổ chức Hội thảo khoa học: “Khoa học, công nghệ môi trường - Đổi mới, sáng tạo và bền vững” 1221/QĐ-TCMT 03.18/GXN-TTTLMT

3 Tập huấn về môi trường cho tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp 578/QĐ-TCMT 09.18/GXN-TTTLMT
6 13

1
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng; vẫn hành, hiệu chuẩn, kiểm định các trang thiết bị quan trắc 

và phân tích môi trường

1644/QĐ-TCMT 04.18/GXN-TTTLMT

2
Triển khai bộ chỉ thị môi trường quốc gia và Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 1559/QĐ-TCMT 05.18/GXN-TTTLMT

3
Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê môi trường ngành, quốc 

gia; các chỉ tiêu môi trường trong phát triển kinh tế xã hội

543/QĐ-TCMT 07.18/GXN-TTTLMT

4
Quan trắc môi trường nước biển 04 tỉnh miền Trung năm 2017 909/QĐ-TCMT 11.18/GXN-TTTLMT

5 Hướng dẫn, điều phối mạng lưới quan trắc môi trường toàn quốc 564/QĐ-TCMT 12.18/GXN-TTTLMT

6
Xây dựng đơn giá từ các định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường đã được ban hành 658/QĐ-TCMT 19.18/GXN-TTTLMT

7
Quan trắc môi trường quốc gia đối với môi trường không khí và nước năm 2017 1661/QĐ-TCMT 18.18/GXN-TTTLMT

8
Xây dựng hệ số phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công nghiệp luyện kim, sản xuất xi 

măng, nhiệt điện và thí điểm kiểm kê phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công nghiệp 

luyện kim ở Việt Nam - Năm 2016

448/QĐ-TCMT 23.18/GXN-TTTLMT

9
Xây dựng hệ số phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công nghiệp luyện kim, sản xuất xi 

măng, nhiệt điện và thí điểm kiểm kê phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công nghiệp 

luyện kim ở Việt Nam - Năm 2017

1508/QĐ-TCMT 24.18/GXN-TTTLMT

10
Quản lý thống nhất số liệu quan trắc môi trường;Duy trì phát triển Hệ thống tin quan trắc môi 

trường; Cung cấp, phổ biến thông tin quan trắc môi trường

597/QĐ-TCMT 29.18/GXN-TTTLMT

11
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất khung chương trình quan trắc Thủy ngân 

(Hg) trong không khí tại Việt Nam

2015.04.06/HĐKHC

N

51.18/GXN-TTTLMT

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường

Trung tâm Quan trắc môi trường
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12
Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống đo lưu lượng nước tự động nhằm đánh giá diễn biến lưu lượng 

nước và mực nước tại lưu vực sông Nhuệ -Đáy, đồng thời đề xuất triển khai áp dụng hệ thống cho 

các lưu vực sông khác tại Việt Nam

662/QĐ-TCMT 202.18/GXN-TTTLMT

13
Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật và triển khai thí điểm quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 

hủy  phát thải không chủ định (U-POP) từ một số ngành công nghiệp điển hình (năm 2011)

602/QĐ-TCMT 637.18/GXN-TTTLMT

7 5

1 Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu môi trường 1331/QĐ-TCMT 20.18/GXN-TTTLMT
2 Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường 1545/QĐ-TCMT 28.18/GXN-TTTLMT

3
Thực hiện chương trình giám sát lớp phủ thực vật rừng, nước mặt khu vực thủy điện Lai Châu 

bằng công nghệ viễn thám GIS

1544/QĐ-TCMT 35.18/GXN-TTTLMT

4
Tổng hợp chỉ tiêu báo cáo về môi trường thuộc nhiệm vụ Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường, lập công tác bảo vệ môi trường

1775/QĐ-TCMT 36.18/GXN-TTTLMT

5
Xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh 

nghiệp và cơ quan quản lý qua truyền thông đa phương tiện (Năm 2017)

696/QĐ-TCMT 645.18/GXN-TTTLMT

8 6

1
Ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc kiểm soát và xử lý các chất hữu 

cơ có độ bền cao trong nước rỉ rác bằng phương pháp oxy hóa nâng cao kết hợp sinh học - Năm 

2017

2805/QĐ-BTNMT 625.18/GXN-TTTLMT

2
Ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc kiểm soát và xử lý các chất hữu 

cơ có độ bền cao trong nước rỉ rác bằng phương pháp oxy hóa nâng cao kết hợp sinh học - Năm 

2016

2779/QĐ-BTNMT 626.18/GXN-TTTLMT

3
Ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc kiểm soát và xử lý các chất hữu 

cơ có độ bền cao trong nước rỉ rác bằng phương pháp oxy hóa nâng cao kết hợp sinh học - Năm 

2015

2779/QĐ-BTNMT 627.18/GXN-TTTLMT

4
Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường cho khu dân cư đô thị thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy 

(Năm 2013)

1164/QĐ-BTNMT 634.18/GXN-TTTLMT

5
Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng việc xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt thí điểm cho cụm dân cư theo phương pháp ủ khô kị khí (Năm 2012)

1558/QĐ-TCMT 635.18/GXN-TTTLMT

6
Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng việc xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt thí điểm cho cụm dân cư theo phương pháp ủ khô kị khí (Năm 2013)

982/QĐ-BTNMT 636.18/GXN-TTTLMT

9 9

1
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 - Năm 2014

1426/QĐ-TCMT 30.18/GXN-TTTLMT

Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường

(Nay là: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường)

Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường

Văn phòng Tổng cục Môi trường



STT

Cơ 

quan 

thực 

hiện

Tên nhiệm vụ Tổng số Số QĐ Số giấy xác nhận

2
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 - Năm 2015

466/QĐ-TCMT 31.18/GXN-TTTLMT

3
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 - Năm 2016

834/QĐ-TCMT 32.18/GXN-TTTLMT

4
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 - Năm 2017

1745/QĐ-TCMT 33.18/GXN-TTTLMT

5
Điều tra, khảo sát xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn 

và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững - Năm 

2016

835/QĐ-TCMT 37.18/GXN-TTTLMT

6
Điều tra, khảo sát xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn 

và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững - Năm 

2017

835/QĐ-TCMT 38.18/GXN-TTTLMT

7
Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục và các ấn 

phẩm; quản trị hệ thống thông tin tại trụ sở Tổng cục Môi trường - Năm 2017

574/QĐ-TCMT 217.18/GXN-TTTLMT

8
Xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương

903/QĐ-TCMT 218.18/GXN-TTTLMT

9
Tuyên truyền cho các mục tiêu phát triển bền vững trên các ấn phẩm của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường - Năm 2015

862/QĐ-TCMT 642.18/GXN-TTTLMT

10 6

1
Điều tra, khảo sát, xây dựng đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề 

môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế

1338/QĐ-TCMT 60.18/GXN-TTTLMT

2
Nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá khả năng áp dụng cơ chế ngân hàng đa dạng sinh học 

(biobanking) trong quản lý hệ sinh thái ở Việt Nam

660/QĐ-TCMT 421.18/GXN-TTTLMT

3
Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chí về môi trường trong việc xác định mô hình sản 

xuất sinh thái nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam

653/QĐ-TCMT 422.18/GXN-TTTLMT

4
Điều tra, đánh giá và đề xuất định hướng, lộ trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường nhằm 

thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam, năm 2013

687/QĐ-TCMT 633.18/GXN-TTTLMT

5
Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn giám định thiệt hại môi trường và bảo hiểm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về môi trường, năm 2016

818/QĐ-TCMT 21.18/GXN-TTTLMT

6
Điều tra, khảo sát, đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ 

quan quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp về vấn đề môi trường trên 

địa bàn và theo thẩm quyền được giao, năm 2017

274/QĐ-TCMT 22.18/GXN-TTTLMT

11 5

1
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật chính sách bảo vệ môi trường trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng (các báo viết) (2013)

628.18/GXN-TTTLMT

Viện Khoa học Môi trường

Tạp Chí môi trường

(Nay là: Tạp Chí môi trường - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường)



STT

Cơ 

quan 

thực 

hiện

Tên nhiệm vụ Tổng số Số QĐ Số giấy xác nhận

2
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng (các báo viết) (2014)

388/QĐ-TCMT 629.18/GXN-TTTLMT

3
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chính sách,  pháp luật bảo vệ môi trường trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng (2015)

621/QĐ-TCMT 630.18/GXN-TTTLMT

4
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng (2016)

621/QĐ-TCMT 631.18/GXN-TTTLMT

5
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng và Báo Tài nguyên & Môi trường (2017)

463/QĐ-TCMT 632.18/GXN-TTTLMT

12 8
1 Thanh tra đột xuất và giải quyết khiếu nại tố cáo về môi trường miền Bắc 1797/QĐ-TCMT 61.18/GXN-TTTLMT

2
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học đối với các 

cơ sở bảo tồn, vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

1786/QĐ-TCMT 62.18/GXN-TTTLMT

3 Thanh tra đột xuất và giải quyết khiếu nại tố cáo về môi trường 1961/QĐ-TCMT 64.18/GXN-TTTLMT

4
Hoạt động kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, khu công nghiệp thuộc Khu 

kinh tế Nghi Sơn - năm 2017

1774/QĐ-TCMT 212.18/GXN-TTTLMT

5
Hoạt động kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành của các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường

1744/QĐ-TCMT 211.18/GXN-TTTLMT

6
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các     cơ sở, khu kinh tế, khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố 

thuộc các LVS (Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng Nai)

1787/QĐ-TCMT 63.18/GXN-TTTLMT

7
Thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ, miền 

Trung và Tây Nguyên và phía Bắc

1783/QĐ-TCMT 215.18/GXN-TTTLMT

8
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ trên phạm vi toàn quốc

1787/QĐ-TCMT 216.18/GXN-TTTLMT

13 8

1
Hoạt động giám sát các dự án bauxite Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh - năm 2016 608/QĐ-TCMT 39.18/GXN-TTTLMT

2
Khảo sát, đánh giá, xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại 

hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư

1015/QĐ-TCMT 49.18/GXN-TTTLMT

3
Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM của 05 loại hình dự án: XD công trình thủy lợi; XD đường 

sắt trên cao; XD cơ sở sản xuất tinh bột mỳ; XD cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh; XD cơ sở xử 

lý, tái chế chất thải nguy hại  (Năm 2013)

106/QĐ-TCMT 52.18/GXN-TTTLMT

4
Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM của 05 loại hình dự án: XD công trình thủy lợi; XD đường 

sắt trên cao; XD cơ sở sản xuất tinh bột mỳ; XD cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh; XD cơ sở xử 

lý, tái chế chất thải nguy hại  (Năm 2014)

106/QĐ-TCMT 53.18/GXN-TTTLMT

Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường

Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường

(Nay là: Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường)



STT
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5
Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM của 05 loại hình dự án: XD công trình thủy lợi; XD đường 

sắt trên cao; XD cơ sở sản xuất tinh bột mỳ; XD cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh; XD cơ sở xử 

lý, tái chế chất thải nguy hại (Năm 2015)

106/QĐ-TCMT 54.18/GXN-TTTLMT

6
Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM của 05 loại hình dự án: XD công trình thủy lợi; XD đường 

sắt trên cao; XD cơ sở sản xuất tinh bột mỳ; XD cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh; XD cơ sở xử 

lý, tái chế chất thải nguy hại (Năm 2017)

106/QĐ-TCMT 55.18/GXN-TTTLMT

7
Rà soát, giám sát việc thực hiện quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các 

dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố môi trường

1622/QĐ-TCMT 56.18/GXN-TTTLMT

8
Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học nhằm xây dựng bản hướng dẫn đánh giá môi trường chiến 

lược đối với Quy hoạch về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

1035/QĐ-BTNMT 69.18/GXN-TTTLMT

III 624

1
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư điều chỉnh xây dựng hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn 

(giai đoạn 1)"
1014/QĐ-BTNMT 70.18/GXN-TTTLMT

2
Báo cáo ĐTM của dự án "Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt (công suất 195 tấn/ngày), chất 

thải công nghiệp (công suất 255 tấn/ngày) và sản xuất phân hữu cơ"
3211/QĐ-BTNMT 71.18/GXN-TTTLMT

3
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đá mỹ 

nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư"
818/QĐ-BTNMT 72.18/GXN-TTTLMT

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải lộ thiên khai trường 917" 2441/QĐ-BTNMT 73.18/GXN-TTTLMT

5
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực Nam 

Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng"

2950/QĐ-BTNMT 74.18/GXN-TTTLMT

6
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xi măng Sông Lam công suất 4.000.000 tấn/năm" tại xã Bài 

Sơn, huyện Đô Lương và xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

297/QĐ-BTNMT 75.18/GXN-TTTLMT

7
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông 

Văn Úc, Tp Hải Phòng"

2949/QĐ-BTNMT 76.18/GXN-TTTLMT

8
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng trạm xử lý nước Dương Nội, quận Hà Đông, công suất 

30.000m3/ngđ"

2726/QĐ-BTNMT 77.18/GXN-TTTLMT

9
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ 

An"

1683/QĐ-BTNMT 78.18/GXN-TTTLMT

10
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn 

cạn từ km 236+500 đến km 241+000 trên sông Hồng"

443/QĐ-BTNMT 79.18/GXN-TTTLMT

11
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Phúc Ninh" tại phường Đại Phúc, 

phường Thị Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

378/QĐ-BTNMT 80.18/GXN-TTTLMT

12
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác tại khu II mỏ đá xây dựng Thường Tân VI, xã 

Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công suất khai thác 650.000 m3 nguyên 

khối/năm"

755/QĐ-BTNMT 81.18/GXN-TTTLMT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
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13
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất nhà máy chế biến Mủ Cao su Xuân Lập từ 

18.000 tấn sản phẩm/năm lên 22.000 tấn sản phẩm/năm" Địa điểm: Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, 

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

2749/QĐ-BTNMT 82.18/GXN-TTTLMT

14
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu cũ trên cơ sở 

tận dụng vật chất kỹ thuật hiện có của Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung" tại phường Phương Nam, 

TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

2812/QĐ-BTNMT 83.18/GXN-TTTLMT

15
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư điều chỉnh nâng công suất khai thác - chế biến khoáng sản đá 

xây dựng Mỏ đá Lô 11A núi Thị Vải, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(công suất 750.000 m3 đá nguyên khối/năm)

723/QĐ-BTNMT 84.18/GXN-TTTLMT

16
Báo cáo ĐTM của Dự án: "Tổ hợp Ánh Dương - Soleil" (Quy mô: 21.806m2) Tại: Phường 

Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

841/QĐ-BTNMT 85.18/GXN-TTTLMT

17
Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng"Nhà máy nước mặt Sông Hồng" (Công suất 

300.000m3/ngày đêm)

158/QĐ-BTNMT 86.18/GXN-TTTLMT

18
Báo cáo ĐTM của Dự án "Bến xe miền Đông mới, quy mô diện tích:160.370,2 m2 tại phường 

Long Bình, quận 9, TP.HCM và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương"

207/QĐ-BTNMT 87.18/GXN-TTTLMT

19
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường 991B từ QL 51 đến hạ lưu Cảng Cái Mép, huyện Tân Thành" 

tại xã Phước Hòa và xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2613/QĐ-BTNMT 88.18/GXN-TTTLMT

20
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận"

979/QĐ-BTNMT 89.18/GXN-TTTLMT

21
Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A" (diện tích 

329.967ha) Tại: Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

986/QĐ-BTNMT 90.18/GXN-TTTLMT

22
Báo cáo ĐTM của dự án "Nạo vét đảm bảo giao thông kênh Thị Đội - Ô Môn (Đoạn ngã ba kênh 

Thốt Nốt đến rạch Ô Môn) từ km 14+500 đến km 27+500"

2807/QĐ-BTNMT 91.18/GXN-TTTLMT

23

Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm tấm Silic công suất 1500MW/năm và lắp 

ghép tấm pin năng lượng mặt trời công suất 1500MW/năm của công ty TNHH Ja Solar Việt Nam 

tại: Lô G, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang"

2795/QĐ-BTNMT 92.18/GXN-TTTLMT

24
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng, nâng công suất hệ thống cáp treo I, II tại khu di tích 

lịch sử Yên Tử, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh"

864/QĐ-BTNMT 93.18/GXN-TTTLMT

25
Báo cáo ĐTM của dự án: "Điều chỉnh Dự án đầu tư khai thác - chế biến mở rộng xuống sâu đến 

cote-20m Mỏ Đá xây dựng Phước Vĩnh, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, 

công suất 2.000.000 m3 đá nguyên khai/năm"

1569/QĐ-BTNMT 94.18/GXN-TTTLMT

26
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ lô 13 núi 

Thị Vải tại xã Tóc Tiên và thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công suất 

700.000 m3/năm đá nguyên khối)"

2530/QĐ-BTNMT 95.18/GXN-TTTLMT
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27
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến đá granit làm ốp lát tại núi Cạt Xạt, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"

151/QĐ-BTMNT 96.18/GXN-TTTLMT

28
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác đá Granite 

làm ốp lát tại khu vực Chư Pốt, xã Ea Sol, huyện Ea H Leo, tỉnh Đăk Lăk"

3183/QĐ-BTNMT 97.18/GXN-TTTLMT

29
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Khai thác đá vôi Dolomit 

làm ốp lát tại khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

127/QĐ-BTNMT 98.18/GXN-TTTLMT

30
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Khai thác mỏ cao lanh tại 

thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (công suất 156.800 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm)"

926/QĐ-BTNMT 99.18/GXN-TTTLMT

31
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa"

1341/QĐ-BTNMT 100.18/GXN-TTTLMT

32
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường  "Đầu tư khai thác đá Granit làm ốp lát 

khu vực thôn cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, công suất 10.000 

m3/năm".

3484/QĐ-BTNMT 101.18/GXN-TTTLMT

33
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp tại khu vực phía tây núi đá Kẹp, xã 

Liên Khê và xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

3371/QĐ-BTNMT 102.18/GXN-TTTLMT

34 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng tổng hợp Cái Mép cho tàu trọng tải dến 80.000 DWT" 533/QĐ-BTNMT 103.18/GXN-TTTLMT

35
Báo cáo ĐTM của Dự án "Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ (quy mô 500 giường)" tại 

số 150A, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ"

735/QĐ-BTNMT 104.18/GXN-TTTLMT

36 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " BOO nhà máy nước Phú Ninh" 1128/QĐ-BTNMT 105.18/GXN-TTTLMT

37
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng thay thế Khối điều trị nội trú của Bệnh viện nhân dân Gia 

Định" (Quy mô 700 giường), tại số 1, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM

1439/QĐ-BTNMT 106.18/GXN-TTTLMT

38
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ Granit tảng lăn làm ốp lát tại khu vực Tân Dân 2, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa"

2579/QĐ-BTNMT 107.18/GXN-TTTLMT

39
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Điều chỉnh công suất khai 

thác - Chế biến mỏ đá Puzơlan Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai".

1607/QĐ-BTNMT 108.18/GXN-TTTLMT

40
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam"

1626/QĐ-BTNMT 109.18/GXN-TTTLMT
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41
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án " Khai thác sét làm nguyên 

liệu xi măng tại khu vực Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơm, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam".

1629/QĐ-BTNMT 110.18/GXN-TTTLMT

42
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Cải tạo, mở rộng diện tích 

khai thác mỏ đá hoa trắng Châu Cường, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (Công 

suất 270.000 tấn/năm)".

1525/QĐ-BTNMT 111.18/GXN-TTTLMT

43
Báo cáo ĐTM của Dự án "Thiết kế mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ than Tây Khe Sim" 1289/QĐ-BTNMT 112.18/GXN-TTTLMT

44
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác quặng sắt 

tại khu vực núi 300 xã Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Yên Bái"

1112/QĐ-BTNMT 113.18/GXN-TTTLMT

45
Báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ Núi Khiết, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (công suất khai thác 

1.742.555 m3 vật liệu nguyên khai/năm)"

319/QĐ-BTNMT 114.18/GXN-TTTLMT

46
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi 

măng khu Núi Ngà Voi ( ông Hậu), xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

1110/QĐ-BTNMT 115.18/GXN-TTTLMT

47
Báo cáo ĐTM và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải 

tạo khai thác quặng apatit khai trường 10 khu Cam Đường 1"

718/QĐ-BTNMT 116.18/GXN-TTTLMT

48
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Tây núi Cô Lô, 

c/suất khai thác 2.000.641 m3 VL nguyên khai/năm (bao gồm 1.680.000 m3 đá xd và 320.641 m3 

đất phủ), xã Công Hải, h.Thuận Bắc, t.Ninh Thuận"

170/QĐ-BTNMT 117.18/GXN-TTTLMT

49
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước Sài Gòn - Mê Kông, công suất 

50.000 m3/ngày đêm"
1312/QĐ-BTNMT 118.18/GXN-TTTLMT

50
Báo cáo ĐTM và đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Khai thác hầm lò phần giếng mỏ 

than Nam Mẫu ( CT than Nam Mẫu - TKV)" 

671/QĐ-BTNMT 119.18/GXN-TTTLMT

51
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà máy chế biến nước giải khát (công suất từ 

5.360 tấn sản phẩm/năm lên 19.257 tấn sản phẩm/năm)" tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

970/QĐ-BTNMT 120.18/GXN-TTTLMT

52
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp 

Minh Quang"
2176/QĐ-BTNMT 121.18/GXN-TTTLMT

53
BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án " 

Đầu tư khai thác phần lò giếng mức 0 - 175 khu Vàng Danh - mỏ than Vàng Danh"

25/GXN-TCMT 122.18/GXN-TTTLMT

54
BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành Dự án "Xi măng Bình 

Phước bao gồm Nhà máy xi măng Bình Phước tại ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, huyện Bình 

Long và khai thác mỏ Tà Thiết tại tỉnh Bình Phước

764/QĐ-TCMT 123.18/GXN-TTTLMT

55
BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Đầu tư 

mở rộng nâng cấp mỏ đá xây dựng Phước Vĩnh, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương"

55/GXN-TCMT 124.18/GXN-TTTLMT
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56
BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Trạm xử 

lý nước thải Vàng Danh - Giai đoạn 1, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh"

1616/QĐ-BTNMT 125.18/GXN-TTTLMT

57
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành "Dự án đầu tư phát triển Mỏ Than Hà Tu công ty cổ phẩn than Hà Tu - TKV"

457/QĐ-TCMT 126.18/GXN-TTTLMT

58
BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Khai 

thác chế biến quặng - Mỏ sắt Tiến Bộ"

68/GXN-TCMT 127.18/GXN-TTTLMT

59
BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư mở 

rộng, nâng công suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Thiện Tân 2, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai, công suất: 2.500.000 m3 đá nguyên khối/năm" 

143/QĐ-TCMT 128.18/GXN-TTTLMT

60
BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Đầu tư 

khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ Thạnh Phú 2, công suất 1.367.005 m3 vật liệu/năm tại xã 

Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

112/GXN-TCMT 129.18/GXN-TTTLMT

61
BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án "Khai 

thác hầm lò xuống sâu dưới mức -35 kho Lộ trí công ty Than Thống nhất - TKV"

58/GXN-TCMT 130.18/GXN-TTTLMT

62
Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy xử lý rác thải” tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình"
2407/QĐ-BTNMT 131.18/GXN-TTTLMT

63
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 

2020"

2421/QĐ-BTNMT 132.18/GXN-TTTLMT

64 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020" 2493/QĐ-BTNMT 133.18/GXN-TTTLMT

65
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến 

năm 2020"

80/QĐ-BTNMT 134.18/GXN-TTTLMT

66
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 

2020 và định hướng đến năm 2030"

2277/QĐ-BTNMT 135.18/GXN-TTTLMT

67
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng BTB và Duyên hải TB 

đến năm 2020"

1926/QĐ-BTNMT 136.18/GXN-TTTLMT

68
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 

2020"

1178/QĐ-BTNMT 137.18/GXN-TTTLMT

69
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh" Thiếu QĐ 138.18/GXN-TTTLMT

70
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược dự án "Quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế 

- xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030"

1002/QĐ-BTNMT 139.18/GXN-TTTLMT

71
Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án "Quy hoạch tổng thể thủy lợi khu vực Nam 

Trung Bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng"

314/QĐ-BTNMT 140.18/GXN-TTTLMT

72
Báo cáo ĐMC của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020 81/QĐ-BTNMT 141.18/GXN-TTTLMT

73
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Trạm xử lý nước thải Vàng Danh - giai đoạn 1 

tại phường Vàng danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh"

1561/QĐ-BTNMT 142.18/GXN-TTTLMT
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74
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam cung đoạn Đà 

Nẵng - Hà Tĩnh mạch 1, mạch 2; cung đoạn Đà Nẵng - Pleiku và cung đoạn Pleiku - Dốc Sỏi - Đà 

Nẵng"

1074/QĐ-BTNMT 143.18/GXN-TTTLMT

75
Báo cáo ĐMC của dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

3295/QĐ-BTNMT 144.18/GXN-TTTLMT

76
Báo cáo ĐMC của dự án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030"

14/QĐ-BTNMT 145.18/GXN-TTTLMT

77
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2035"

519/QĐ-BTNMT 146.18/GXN-TTTLMT

78
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên 

Mỹ II"
2866/QĐ-BTNMT 147.18/GXN-TTTLMT

79 Báo cáo ĐTM của Dự án: "Đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi" 2622/QĐ-BTNMT 148.18/GXN-TTTLMT

80
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Nhà máy Điện Vĩnh Tân - Tháp Chàm" 2060/QĐ-BTNMT 149.18/GXN-TTTLMT

81
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Hòa Bình - Hà Đông" Tổng 

Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia

2762/QĐ-BTNMT 150.18/GXN-TTTLMT

82 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mạch 2 đường dây 110kV Dốc Sỏi - Kỳ Hà" 1354/QĐ-BTNMT 151.18/GXN-TTTLMT

83
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng tiết diện đường dây 110kV TBA 220  kV Hòa Khánh - TBA 220 

kV Huế 1" Tổng công ty Điện lực Miền Trung

2762/QĐ-BTNMT 152.18/GXN-TTTLMT

84
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng nâng công suất trạm xử lý nước thải mỏ than Dương Huy" 244/QĐ-BTNMT 153.18/GXN-TTTLMT

85
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực Cồn 

Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng"

97/QĐ-BTNMT 154.18/GXN-TTTLMT

86
Báo cáo ĐTM của dự án "Đường bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, phục vụ quốc phòng an 

ninh và phát triển du lịch trong khu du lịch văn hóa tâm linh núi Bà Rá - Tổng chiều dài 4.886,34 

m"

159/QĐ-BTNMT 155.18/GXN-TTTLMT

87
Báo cáo ĐTM và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Khai thác lộ thiên kết hợp với cải 

tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch"

1704/QĐ-BTNMT 156.18/GXN-TTTLMT

88
Báo cáo ĐTM và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác quặng apatit khai trường 23 - khu Vườn Cam, công ty Apatit Việt Nam"

2274/QĐ-BTNMT 157.18/GXN-TTTLMT

89
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến thô sa khoáng titan 

tại khu vực Vũng Môn xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận"

650/QĐ-BTNMT 158.18/GXN-TTTLMT

90
Báo cáo ĐTM và CPM dự án "Đầu tư khai thác đá mỏ đá xây dựng mỏ Thạnh Phú 3 công suất 

khai thác 1808500 m3 nguyên khai/năm (bao gồm 1500000m3 đá xây dựng, 120000 m3 đá bán 

phong hóa, 188500 m3 đất phủ, tỉnh Đồng Nai"

288/QĐ-BTNMT 159.18/GXN-TTTLMT

91
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0+-175 khu Vàng Danh - mỏ than 

Vàng Danh"

2252/QĐ-BTNMT 160.18/GXN-TTTLMT

92 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Long Khánh" 598/QĐ-BTNMT 161.18/GXN-TTTLMT
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93
Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư khai thác - chế biến nâng công suất khai tahcs 607.500 m3 vật liệu 

nguyên khai/năm tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận"

1701/QĐ-BTNMT 162.18/GXN-TTTLMT

94
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng và sét gạch ngói Đồi Chùa 2, 

xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

1112/QĐ-BTNMT 163.18/GXN-TTTLMT

95
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án "Các đường dây 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 

quản lý, vận hành"

1463/QĐ-BTNMT 164.18/GXN-TTTLMT

96
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Rạch Giá 2 - Cà 

Mau - Bạc Liêu 2"

2442/QĐ-BTNMT 165.18/GXN-TTTLMT

97
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi 

măng Vissai" tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

2692/QĐ-BTNMT 166.18/GXN-TTTLMT

98
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Cao Lãnh - Rạch 

Giá 2"

2493/QĐ-BTNMT 167.18/GXN-TTTLMT

99
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Rạch Giá 2 - Trà 

Nóc"

2443/QĐ-BTNMT 168.18/GXN-TTTLMT

100
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án "Mạch 1 đường dây 220 kV Hàm Thuận - Bảo Lộc" 2711/QĐ-BTNMT 169.18/GXN-TTTLMT

101
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Dự án "Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn nằm trên địa bàn 

huyện K'bang tỉnh Gia Lai và huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định"

134/QĐ-BTNMT 170.18/GXN-TTTLMT

102
Báo cáo ĐTM  và CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi, cung cấp nguyên liệu cho dây 

chuyền 2 Nhà máy xi măng Duyên Hà tại phường Tân Bình và xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình"

2382/QĐ-BTNMT 171.18/GXN-TTTLMT

103
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xút theo công nghệ màng trao 

đổi ion công suất 30.000 tấn/năm" tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2494/QĐ-BTNMT 172.18/GXN-TTTLMT

104
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư và nâng công suất Nhà máy sản xuất các sản phẩm hóa dùng 

trong xây dựng và công nghiệp từ 28.815 lên 48.275 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch 1, huyện  Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

1855/QĐ-BTNMT 173.18/GXN-TTTLMT

105
Đề án BVMT chi tiết của Dự án "Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tại xã Ninh An, huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình"

2691/QĐ-BTNMT 174.18/GXN-TTTLMT

106
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy tái chế phế liệu Matsuda Sangyo (Việt Nam)" tại Khu công 

nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

198/QĐ-BTNMT 175.18/GXN-TTTLMT

107
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất chất tẩy rửa gia dụng cho gia đình 

có công suất 121.373 tấn/năm" tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

790/QĐ-BTNMT 176.18/GXN-TTTLMT

108
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phốt pho vàng công suất 20.000 

tấn/năm" tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

536/QĐ-BTNMT 177.18/GXN-TTTLMT
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109
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng mới Khối ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi (tổng quy mô Bệnh 

viện 700 giường)" tại số 314 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3043/QĐ-BTNMT 178.18/GXN-TTTLMT

110
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng và nâng công suất Nhà máy sản xuất và chế biến mì ăn 

liền+cháo từ 112.500 lên 177.300 tấn sp/năm, nước mắm từ 276 lên 342 triệu lít/năm,..., nước 

giải khát 337 triệu lít/năm" tại KCN Tân Đông Hiệp A, TX.Dĩ An, T.BDương

3033/QĐ-BTNMT 179.18/GXN-TTTLMT

111
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ làng nghề và công trình công 

cộng xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh"

502/QĐ-BTNMT 180.18/GXN-TTTLMT

112
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất cồn thực phẩm công suất 100.000 lít/ngày" tại xã 

Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

1495/QĐ-BTNMT 181.18/GXN-TTTLMT

113
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất NPK công suất 360.000 

tấn/năm" tại Khu công nghiệp Hiệp Phước - giai đoạn 2, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

1394/QĐ-BTNMT 182.18/GXN-TTTLMT

114
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất từ 300.000 tấn/năm thành 400.000 tấn/năm của Nhà 

máy Phân bón Hiệp Phước" tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

2122/QĐ-BTNMT 183.18/GXN-TTTLMT

115
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh, quy mô từ 500 giường lên 

700 giường" tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2788/QĐ-BTNMT 184.18/GXN-TTTLMT

116
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy CO2 thương phẩm, công suất 47.520 

tấn/năm" tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1493/QĐ-BTNMT 185.18/GXN-TTTLMT

117
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Saehan Green Vina sản xuất than hoạt tính với công suất 

4.800 tấn/năm" tại Cụm công nghiệp Ba Hàng, xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương

1142/QĐ-BTNMT 186.18/GXN-TTTLMT

118
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm chăm sóc gia đình của Công ty TNHH 

quốc tế Unilever Việt Nam tại Bắc Ninh (công suất 250.000 tấn/năm)" tại Khu công nghiệp, đô 

thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2284/QĐ-BTNMT 187.18/GXN-TTTLMT

119
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền II – Nhà máy xi măng Thành Thắng, 

công suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm" tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

1611/QĐ-BTNMT 188.18/GXN-TTTLMT

120
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp NPK công suất 

15.000 tấn/năm" tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

2665/QĐ-BTNMT 189.18/GXN-TTTLMT

121
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất dầu, mỡ bôi trơn" tại Khu công 

nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3067/QĐ-BTNMT 190.18/GXN-TTTLMT

122
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 30 (Km1+200 - Km34+230) qua địa 

bàn hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng BOT"

2618/QĐ-BTNMT 191.18/GXN-TTTLMT

123
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy Lix Bắc Ninh, công suất 65.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Quế Võ II, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

1527/QĐ-BTNMT 192.18/GXN-TTTLMT
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124
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất xưởng sản xuất phân bón vô cơ từ 900 tấn sản 

phẩm/năm lên 10.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

2893/QĐ-BTNMT 193.18/GXN-TTTLMT

125
Báo cáo ĐTM của Dự án "Trường đại học Y khoa Vinmec" tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

639/QĐ-BTNMT 194.18/GXN-TTTLMT

126
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất rượu công suất 2 triệu lít/năm tại 

Nhà máy nước khoáng Vital, Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"

3070/QĐ-BTNMT 195.18/GXN-TTTLMT

127
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất hệ thống tái chế Dimethylformamide (nồng độ 25%) từ 

40.000 tấn/năm lên 60.500 tấn/năm tại Nhà máy sản xuất da tổng hợp" tại Khu công nghiệp Long 

Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

36/QĐ-BTNMT 196.18/GXN-TTTLMT

128
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất axit photphoric thực phẩm công 

suất 20.000 tấn/năm và các muối phốt phát công suất 40.000 tấn/năm" tại Khu công nghiệp Tằng 

Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

425/QĐ-BTNMT 197.18/GXN-TTTLMT

129
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ắc quy axit chì kín, công suất 

2.000.000 kWh/năm" tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

640/QĐ-BTNMT 198.18/GXN-TTTLMT

130
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ 20.000 tấn sản phẩm/năm" tại Cụm 

công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hố Nai 3, xaz Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

758/QĐ-BTNMT 199.18/GXN-TTTLMT

131
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất axit sunfuric công suất 300.000 

tấn/năm kết hợp phát điện" tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

160/QĐ-BTNMT 200.18/GXN-TTTLMT

132
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất keo công nghiệp, chất kết dính, sản phẩm cán dán, 

công suất 100.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu một, 

tỉnh Bình Dương"

1190/QĐ-BTNMT 219.18/GXN-TTTLMT

133
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Bông Sen, công suất 68.500 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công 

nghiệp thăng Long II, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

2010/QĐ-BTNMT 220.18/GXN-TTTLMT

134
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An 985,5 

ha" tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

1324/QĐ-BTNMT 221.18/GXN-TTTLMT

135
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng và nâng công suất xưởng sản xuất xút - axit từ 

159.600 tấn sản phẩm/năm lên 198.000 tấn sản phẩm/năm của Công ty cổ phần hữu hạn Vedan 

Việt Nam" tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

975/QĐ-BTNMT 222.18/GXN-TTTLMT

136
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II)" tại phường 

Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình và các xã Ninh Mỹ, Ninh Khang, Ninh Giang, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

2772/QĐ-BTNMT 223.18/GXN-TTTLMT

137
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy phối trộn phân NPK từ 9.000 tấn/năm lên 

50.000 tấn/năm tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long"

135/QĐ-BTNMT 224.18/GXN-TTTLMT
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138
Báo cáo ĐTM của Dự án  "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa dạng lỏng, 

mỹ phẩm, công suất 99.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp VSIP II - A, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương

2546/QĐ-BTNMT 225.18/GXN-TTTLMT

139
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn, đóng gói phân bón Công ty cổ phần phân bón Phúc 

Vương Việt Nam, công suất 25.000 tấn/năm" tại Khu Công Nghiệp Thuận Thành 3, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

232/QĐ-BTNMT 226.18/GXN-TTTLMT

140
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất xút 20.000 tấn/năm và 

các thương phẩm khác" tại Khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

442/QĐ-BTNMT 227.18/GXN-TTTLMT

141
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, giai đoạn 1-A: casino, khách sạn, căn 

hộ, nhà ở nhân viên" tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

1203/QĐ-BTNMT 228.18/GXN-TTTLMT

142
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón NPK công suất 50.000 tấn/năm" tại Cụm 

công nghiệp Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

170/QĐ-BTNMT 229.18/GXN-TTTLMT

143
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón NPK (nâng công suất từ 9.600 tấn/năm lên 

60.000 tấn/năm)" tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

3511/QĐ-BTNMT 230.18/GXN-TTTLMT

144
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn và đóng gói phân bón vô cơ, công suất 20.000 tấn 

sản phẩm/năm" tại Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

196/QĐ-BTNMT 231.18/GXN-TTTLMT

145
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Ritar Power (VIETNAM), sản xuất ắc quy axit chì (công suất 

50.000 tấn/năm)" tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

1707/QĐ-BTNMT 232.18/GXN-TTTLMT

146
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền - Ninh Bình, công suất 

400.000 tấn/năm" tại Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

584/QĐ-BTNMT 233.18/GXN-TTTLMT

147
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối từ Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn 

Gia Minh đến Nhà máy xi măng Hải Phòng" tại các xã Gia Minh, Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

2864/QĐ-BTNMT 234.18/GXN-TTTLMT

148
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy NPP Power (Việt Nam), sản xuất ắc quy axit chì công suất 

60.000 tấn/năm, tương đương 2.400.000 kWh/năm" tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, 

huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

217/QĐ-BTNMT 235.18/GXN-TTTLMT

149
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Công ty TNHH Taitan Việt Nam, công suất sản xuất bình ắc 

quy 20.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.200.000 kWh/năm)" tại Khu công nghiệp Bàu 

Bàng mở rộng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

486/QĐ-BTNMT 236.18/GXN-TTTLMT

150
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm" tại 

Khu công nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

441/QĐ-BTNMT 237.18/GXN-TTTLMT
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151
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công 

suất 50.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

518/QĐ-BTNMT 238.18/GXN-TTTLMT

152
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà máy Công ty TNHH một thành viên Công 

nghiệp Masan" tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

3107/QĐ-BTNMT 239.18/GXN-TTTLMT

153
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất của Dự án Nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm 

chất dính, chất pha loãng (chất xử lý) đạt công suất 18.625.405 kg sản phẩm/năm" tại Khu công 

nghiệp Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2120/QĐ-BTNMT 240.18/GXN-TTTLMT

154
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu liên hợp công 

nghiệp - dịch vụ Sơn Mỹ 1 quy mô 1.070 ha" tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

586/QĐ-BTNMT 241.18/GXN-TTTLMT

155
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy chế biến sữa Nutifood Việt Nam II" tại Khu công nghiệp Phố 

Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

1166/QĐ-BTNMT 242.18/GXN-TTTLMT

156
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón sinh học, phân bón hỗn hợp, 

phân bón chuyên dụng, phân bón hữu cơ và thuốc phân tại Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình"

2204/QĐ-BTNMT 243.18/GXN-TTTLMT

157
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Bột giặt và Hóa chất Đức Giang công suất 26.100 tấn/năm" 

tại Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

1817/QĐ-BTNMT 244.18/GXN-TTTLMT

158
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón công suất 10.000 

tấn/năm" tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2257/QĐ-BTNMT 245.18/GXN-TTTLMT

159
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn, sản xuất phân bón NPK công suất 12.000 tấn/năm" 

tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1129/QĐ-BTNMT 246.18/GXN-TTTLMT

160
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón Quế Lâm Biotech công suất 

100.000 tấn/năm" tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

1789/QĐ-BTNMT 247.18/GXN-TTTLMT

161
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất và gia công polimer poliurethane A (PUA) với công 

suất 5.000 tấn/năm,... và phụ gia acrylic thickener, urethane thickener với công suất 1.000 

tấn/năm" tại KCN VN - Singapore II-A, TX Tân Uyên, T.Bình Dương

1176/QĐ-BTNMT 248.18/GXN-TTTLMT

162
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất và kinh doanh hóa chất 

phục vụ ngành môi trường và công nghiệp" tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2419/QĐ-BTNMT 249.18/GXN-TTTLMT

163
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi từ 264 

triệu lít/năm lên 300 triệu lít/năm" tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 

1024/QĐ-BTNMT 250.18/GXN-TTTLMT

164
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất vải thành phẩm, quy mô 450.000.000 m2/năm" tại 

khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

2767/QĐ-BTNMT 251.18/GXN-TTTLMT

165
Báo cáo ĐTM của Dự án" Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải Khu đô thị mới 

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

908/QĐ-BTNMT 252.18/GXN-TTTLMT
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166
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất nước giải khát Coca - Cola từ 820 

triệu lít/năm lên 1 tỷ lít/năm tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh"

2981/QĐ-BTNMT 253.18/GXN-TTTLMT

167
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước Hà Thanh, công suất 29.300 

m3/ngày.đêm"

1529/QĐ-BTNMT 254.18/GXN-TTTLMT

168
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư mở rộng Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam từ 35 

triệu lít/năm lên 150 triệu lít/năm tại khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam

3040/QĐ-BTNMT 255.18/GXN-TTTLMT

169
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng đường nối dẫn cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối 

đường 5B với quốc lộ 37, từ Km4+485,68 - Km10+760,83)"

327/QĐ-BTNMT 256.18/GXN-TTTLMT

170
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất Nhà máy nước giải khát Suntory Pepsico tại Đồng Nai 

từ 400 triệu lít/năm lên 811 triệu lít/năm" tại Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai"

842/QĐ-BTNMT 257.18/GXN-TTTLMT

171
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư mở rộng công suất Nhà máy bia Heineken Việt Nam từ 520 

triệu lít/năm lên 680 triệu lít/năm' tại phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh

179/QĐ-BTNMT 258.18/GXN-TTTLMT

172
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư nâng công suất Nhà máy bia Sài Gòn - Kiên Giang từ 50 triệu 

lít/năm lên 100 triệu lít/năm" tại Khu công nghiệp Thạch Lộc, xã Thạch Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang

421/QĐ-BTNMT 259.18/GXN-TTTLMT

173
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Thuận Sagota công suất 

49 triệu lít/năm" tại khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

761/QĐ-BTNMT 260.18/GXN-TTTLMT

174
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất, sang chai và đóng gói phân bón lá 17.000 tấn sản 

phẩm/năm, thuốc bảo vệ thực vật 8.000 tấn sản phẩm/năm, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

trong gia dụng và y tế 5.000 tấn sản phẩm/năm" 

2145/QĐ-BTNMT 261.18/GXN-TTTLMT

175
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư nâng công suất Nhà máy Ajinomoto Biên Hòa tại Khu công 

nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai (bột ngọt từ 120.000 tấn sản phẩm/năm lên 150.000 tấn sản 

phẩm/năm; phân bón sinh học Ami-Ami®

2328/QĐ-BTNMT 262.18/GXN-TTTLMT

176
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư Nhà máy bia Sài Gòn - Đồng Tháp công suất 45 triệu lít/năm" 

tại Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2175/QĐ-BTNMT 263.18/GXN-TTTLMT

177
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sữa Sài Gòn, nâng công suất từ 64.800 tấn sản phẩm/năm lên 

300.000 tấn sản phẩm/năm

2603/QĐ-BTNMT 264.18/GXN-TTTLMT

178
Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất của Nhà máy hóa sợi, dệt, nhuộm - giai đoạn 

2

984/QĐ-BTNMT 265.18/GXN-TTTLMT

179
Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - 

Xuân Mai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT

2246/QĐ-BTNMT 266.18/GXN-TTTLMt

180
Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, đầu tư dây chuyền sản xuất mới nâng công suất sản xuất các 

sản phẩm dinh dưỡng, công suất từ 174.500 tấn sản phẩm/năm lên 402.500 tấn sản phẩm/năm" tại 

Khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

579/QĐ-BTNMT 267.18/GXN-TTTLMT
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181
Báo cáo ĐTM của Dự án “Điều chỉnh Nhà máy sản xuất ắc quy công suất 600.000 KWh/năm" tại 

Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Nam Định

2252/QĐ-BTNMT 268.18/GXN-TTTLMT

182
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất Nhà máy sản xuất cồn Công ty Huy Việt Tây Đô" tại 

phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

507/QĐ-BTNMT 269.18/GXN-TTTLMT

183
Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tạo, nâng công suất Nhà máy sản xuất phân bón NPK lên 100.000 

tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

299/QĐ-BTNMT 270.18/GXN-TTTLMT

184
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất phân bón công suất 80.000 tấn sản phẩm/năm" tại 

Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

1809/QĐ-BTNMT 271.18/GXN-TTTLMT

185
Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng" 1940/QĐ-BTNMT 272.18/GXN-TTTLMT

186
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất Formalin; sản xuất keo Phenol; sản xuất keo 

Melamin" tại Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

988/QĐ-BTNMT 273.18/GXN-TTTLMT

187 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Nẵng" 1862/QĐ-BTNMT 274.18/GXN-TTTLMT

188
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà máy sữa Bình Định, nâng công suất từ 

180.000 lên 252.000 tấn sản phẩm/năm"

1759/QĐ-BTNMT 275.18/GXN-TTTLMT

189 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2017-2020)" 1381/QĐ-BTNMT 276.18/GXN-TTTLMT

190
Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc 

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 

2020"

2502/QĐ-BTNMT 277.18/GXN-TTTLMT

191 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng" 1949/QĐ-BTNMT 278.18/GXN-TTTLMT

192
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Đà 

Nẵng từ 240 triệu lít/năm lên 330 triệu lít/năm" tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1811/QĐ-BTNMT 279.18/GXN-TTTLMT

193
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất phân bón Phạm Hoàng từ 

800 tấn sản phẩm/năm lên 15.000 tấn sản phẩm/năm" tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

1757/QĐ-BTNMT 280.18/GXN-TTTLMT

194
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất phân bón Thiên Phú Điền 

từ 800 tấn sản phẩm/năm lên 15.000 tấn sản phẩm/năm" tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

1804/QĐ-BTNMT 281.18/GXN-TTTLMT

195
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa 

nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa"

1744/QĐ-BTNMT 282.18/GXN-TTTLMT

196
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng công suất 100 

triệu lít/năm" tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

1812/QĐ-BTNMT 283.18/GXN-TTTLMT

197 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn điều chỉnh, mở rộng" 1772/QĐ-BTNMT 284.18/GXN-TTTLMT
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198
Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án của Công ty TNHH Deneast Việt Nam tại VSIP II-A (sản xuất 

sữa và các sản phẩm từ sữa), công suất 210 triệu lít sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp VSIP II-

A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

1805/QĐ-BTNMT 285.18/GXN-TTTLMT

199
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn - Bến Tre công suất 100 triệu 

lít/năm" tại xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

243/QĐ-BTNMT 286.18/GXN-TTTLMT

200
Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Biên Hòa - 

Tân Thành - cụm cảng Cái Mép, Thị Vải (giai đoạn 1) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao 

tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức Hợp đồng BOT"

1465/QĐ-BTNMT 287.18/GXN-TTTLMT

201
Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn 

trên địa phận tỉnh Phú Yên"

2463/QĐ-BTNMT 288.18/GXN-TTTLMT

202 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc" 2276/QĐ-BTNMT 289.18/GXN-TTTLMT

203
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định" 2376/QĐ-BTNMT 290.18/GXN-TTTLMT

204
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội đoạn 

trên địa phận tỉnh Thái Bình với Quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội- Hải Phòng trên đia phận tỉnh 

Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến"

1993/QĐ-BTNMT 291.18/GXN-TTTLMT

205
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT 639B), đoạn Km 130+00 - Km 

137+580"

1950/QĐ-BTNMT 292.18/GXN-TTTLMT

206
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng 

vốn vay EDCF - giai đoạn 2"

1955/QĐ-BTNMT 293.18/GXN-TTTLMT

207
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường giao thông làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa (thuộc Chương trình Nghị quyết 30a)"

1600/QĐ-BTNMT 294.18/GXN-TTTLMT

208 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án cầu Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng" 1947/QĐ-BTNMT 295.18/GXN-TTTLMT

209
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 2, làn 2, QL 31, thị 

trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang"

1825/QĐ-BTNMT 296.18/GXN-TTTLMT

210
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và Hà 

Tĩnh"

1806/QĐ-BTNMT 297.18/GXN-TTTLMT

211
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long, đoạn từ trung tâm xã Đồn Đạc 

đến tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long"

1885/QĐ-BTNMT 298.18/GXN-TTTLMT

212
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt 

(Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị)"

671/QĐ-BTNMT 299.18/GXN-TTTLMT

213
Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần 1 xây dựng đường cao tốc Dầu Giây- Tan Phú (Km 

0 - Km 59+594) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo hình 

thức BOT

1200/QĐ-BTNMT 300.18/GXN-TTTLMT

214
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) - 

Thanh Hóa (Quốc lộ 45) theo hình thức Hợp đồng BOT"

1623/QĐ-BTNMT 301.18/GXN-TTTLMT
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215
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường trung tâm huyện Vĩnh Tường - 

Tuyến quốc lộ 2 (Cụm KTXH Đại Đồng) đến QL2C (cụm CN Đồng Sóc, xã Vu Di), huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc"

934/QĐ-BTNMT 302.18/GXN-TTTLMT

216
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn tỉnh Nam Định và Ninh Bình 

thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020"

1624/QĐ-BTNMT 303.18/GXN-TTTLMT

217
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu 

Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến 

ngã tư vọng theo hình thức BT"

1256/QĐ-BTNMT 304.18/GXN-TTTLMT

218 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tuyến nối QL 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên" 472/QĐ-BTNMT 305.18/GXN-TTTLMT
219 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình" 1349/QĐ-BTNMT 306.18/GXN-TTTLMT

220
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng cầu Kênh Vàng và đường hai đầu cầu, tỉnh Hải Dương và 

Bắc Ninh"

1106/QĐ-BTNMT 307.18/GXN-TTTLMT

221
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, đoạn QL 45 - Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa theo hình thức BOT"

1621/QĐ-BTNMT 308.18/GXN-TTTLMT

222
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao, đoạn qua địa phận 

tỉnh Ninh Bình"

292/QĐ-BTNMT 309.18/GXN-TTTLMT

223
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư bổ sung một số đoạn trên QL 26 vào dự án xây dựng tuyến 

tránh thị xã Ninh Hòa (Km 0+00 - Km 2+897) và cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 đoạn Km 3+411 - 

Km 11+504 (tỉnh Khánh Hòa) và đoạn Km 91+383 - Km 98 +800 (tỉnh Đắk Lắk)"

834/QĐ-BTNMT 310.18/GXN-TTTLMT

224
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP hà Nội - tuyến 2, đoạn Trần Hưng 

Đạo - Thượng Đình"

1074/QĐ-BTNMT 311.18/GXN-TTTLMT

225
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, quận Đống 

Đa và Ba Đình, thành phố Hà Nội"

3170/QĐ-BTNMT 312.18/GXN-TTTLMT

226
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với 

Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1)"

1450/QĐ-BTNMT 313.18/GXN-TTTLMT

227 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" 1255/QĐ-BTNMT 314.18/GXN-TTTLMT
228 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2017 - 2020)" 2696/QĐ-BTNMT 315.18/GXN-TTTLMT
229 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2017 - 2020)" 2695/QĐ-BTNMT 316.18/GXN-TTTLMT

230
Báo cáo ĐTM của Tiểu Dự án Phả Lại - Hạ Long thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả 

Lại - Hạ Long - Cái Lân (dự án điều chỉnh)

511/QĐ-BTNMT 317.18/GXN-TTTLMT

231
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường từ Khu du lịch Tam Đảo I sang Khu du lịch Tam Đảo 2, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc theo hình thức BOT"

876/QĐ-BYNMT 318.18/GXN-TTTLMT

232
Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng công trình "Đường vành đai IV (Hà Nội), địa phận tỉnh 

Bắc Giang"

2814/QĐ-BTNMT 319.18/GXN-TTTLMT

233
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường vành đai 3 trong Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh 

Phúc, đoạn Hương Canh - Yên Lạc"

3108/QĐ-BTNMT 320.18/GXN-TTTLMT

234
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh 

Phúc, đoạn Yên Lạc - Bình Dương"

2003/QĐ-BTNMT 321.18/GXN-TTTLMT
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235
Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo 

vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) - hạng mục tuyến đường số 3, xã Cẩm 

Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh"

2796/QĐ-BTMT 322.18/GXN-TTTLMT

236
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn thành phố 

Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP)"

1392/QĐ-BTNMT 323.18/GXN-TTTLMT

237
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tín dụng ngành cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng 

vốn vay EDCF - giai đoạn 1"

2987/QĐ-BTNMT 324.18/GXN-TTTLMT

238
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ 

giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT"

2932/QĐ-BTNMT 325.18/GXN-TTTLMT

239
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường 62 m kéo dài từ khu đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương 

đi huyện Gia Lộc (phạm vi từ Km 2+500 đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng)"

2440/QĐ-BTNMT 326.18/GXN-TTTLMT

240
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha (Km 

23+908 - Km 50+00), thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT"

2815/QĐ-BTNMT 327.18/GXN-TTTLMT

241
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo 10 ga: Cà ná, Sông Mao, Sông Lũy, Suối Vận, Trản Táo, bảo 

Chánh, Long Khánh, Dầu Giây, Trảng Bom, Hố Nai thuộc Khu đoạn đường sắt Nha Trang - TP 

Hồ Chí Minh"

269/QĐ-BTNMT 328.18/GXN-TTTLMT

242
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường ven biển tuyến Nam Roon - Quang 

Phú, tỉnh Quảng Bình"

1411/QĐ-BTNMT 329.18/GXN-TTTLMT

243
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 356, đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba 

Áng Sỏi, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng"

1412/QĐ-BTNMT 330.18/GXN-TTTLMT

244
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xỉ titan Bình Thuận" (công suất 60.000 tấn 

xỉ titan/năm) tại tỉnh Bình Thuận

971/QĐ-BTNMT 331.18/GXN-TTTLMT

245
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án"Đầu tư xuống sâu, nâng công suất khai thác chế biến đã xây 

dựng mỏ Tân Mỹ B, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

1541/QĐ-BTNMT 332.18/GXN-TTTLMT

246 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư trạm xử lý nước thải mỏ than Vàng Danh giai đoạn 2" 2409/QĐ-BTNMT 333.18/GXN-TTTLMT

247
Báo cáo ĐTM của Dự án "Dệt Pacific Crystal tại Việt Nam" tại Khu công nghiệp Lai Vu, huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải Dương

1971/QĐ-BTNMT 334.18/GXN-TTTLMT

248 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy lợi Bắc Bến Tre" 3096/QĐ-BTNMT 335.18/GXN-TTTLMT

249
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra 

(hạng mục xây dựng trạm Radar thời tiết Phù Liễn)"

3217/QĐ-BTNMT 336.18/GXN-TTTLMT

250
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ Hòn Sóc, xã Thổ 

Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang"

1542/QĐ-BTNMT 337.18/GXN-TTTLMT

251 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Cao Bằng - Bắc Kạn" 2387/QĐ-BTNMT 338.18/GXN-TTTLMT

252
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư chiều sâu nâng công suất Nhà máy bia Hà Nội Mê Linh bằng 

việc đầu tư xây dựng dây chuyền chiết lon 60.000 lon/giờ và hệ thống sản xuất bia thử nghiệm tại 

Nhà máy Bia Hà Nội Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội"

648/QĐ-BTNMT 339.18/GXN-TTTLMT
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253 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II" tại tỉnh Hà Tĩnh 393/QĐ-BTNMT 340.18/GXN-TTTLMT
254 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa - Đà Nẵng giai đoạn 2" 2438/QĐ-BTNMT 341.18/GXN-TTTLMT

255
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình" tại xã Đức Thượng, h Hoài 

Đức, tp Hà Nội

547/QĐ-BTNMT 342.18/GXN-TTTLMT

256
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim 

Thành" tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

3480/QĐ-BTNMT 343.18/GXN-TTTLMT

257
Báo cáo ĐTM của Dự án "Bến cảng chuyên dụng LPG Hyosung (Bến cảng Hyosung Vina 

Chemicals) cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT"

2253/QĐ-BTNMT 344.18/GXN-TTTLMT

258
Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2016-2020" 

tại xã Hy Cương, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

152/QĐ-BTNMT 345.18/GXN-TTTLMT

259
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong giai đoạn mở đầu 

tại tỉnh Khánh Hòa"

329/QĐ-BTNMT 346.18/GXN-TTTLMT

260 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển khí Lô B&48/95 và Lô 52/97" 2373/QĐ-BTNMT 347.18/GXN-TTTLMT

261
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng tại khu vực Nga Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa"

985/QĐ-BTNMT 348.18/GXN-TTTLMT

262
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền 2 - Nhà máy Xi măng Long Sơn công 

suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa"

1693/QĐ-BTNMT 349.18/GXN-TTTLMT

263
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại tại xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

1887/QĐ-BTNMT 350.18/GXN-TTTLMT

264
Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng, kho bãi trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang" 1132/QĐ-BTNMT 351.18/GXN-TTTLMT

265
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu đô thị Sài Gòn - Bình An, diện tích 117,422 ha" tại phường An 

Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

2281/QĐ-BTNMT 352.18/GXN-TTTLMT

266
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy điện mặt trời Sao Mai công suất 210 MW" tại tỉnh An Giang 1659/QĐ-BTNMT 353.18/GXN-TTTLMT

267
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá hoa Mông Sơn VI, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

2009/QĐ-BTNMT 354.18/GXN-TTTLMT

268
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án "Đầu tư mở rộng, 

nâng công suất mỏ than Hồng Thái - Công ty than Uông Bí (duy trì sản xuất)"

1682/QĐ-BTNMT 355.18/GXN-TTTLMT

269
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp" tại xã Long Hậu, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

1352/QĐ-BTNMT 356.18/GXN-TTTLMT

270
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hổi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá granit làm đá ốp lát tại khu vực Cây Sung 3, thôn Cây Sung, xã Diên Tân huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa"

1480/QĐ-BTNMT 357.18/GXN-TTTLMT

271 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái" 675/QĐ-BTNMT 358.18/GXN-TTTLMT

272
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên công suất 

348.120.000 lít sản phẩm/năm" tại tỉnh Nghệ An

296/QĐ-BTNMT 359.18/GXN-TTTLMT
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273
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)" tại xã 

Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

1331/QĐ-BTNMT 360.18/GXN-TTTLMT

274
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác lộ thiên vỉa 13, 16 mỏ than Hà Ráng" tỉnh Quảng Ninh

1615/QĐ-BTNMT 361.18/GXN-TTTLMT

275
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu dân cư và viện dưỡng lão Trần Anh" tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An

1204/QĐ-BTNMT 362.18/GXN-TTTLMT

276
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp CN3 thuộc cụm công 

nghiệp tập trung Sóc Sơn"

1251/QĐ-BTNMT 363.18/GXN-TTTLMT

277
Báo cáo ĐTM của Dự án "Công viên nghĩa trang Thiên An Viên" tại xã Nguyệt Đức, huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

225/QĐ-BTNMT 364.18/GXN-TTTLMT

278
Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh diện tích, nâng csuat khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng 

núi Ông Trịnh, x.Tân Phước, x.Phước Hòa, h.Tân Thành, t.BR-VT c/suất khai thác 1.400.000 

m3/năm đá nguyên khối, tương đương 2.258.065 m3/năm đá nguyên khai"

1330/QĐ-BTNMT 365.18/GXN-TTTLMT

279
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới phía Nam thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang"

1929/QĐ-BTNMT 366.18/GXN-TTTLMT

280
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Chân Mây" tại xã Lộc Vĩnh, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

481/QĐ-BTNMT 367.18/GXN-TTTLMT

281
Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống cấp nước sạch sông Hồng, công suất 200.000 m3/ngày.đêm 

(Giai đoạn I: 100.000 m3/ngày.đêm)" tại tỉnh Hà Nam

1827/QĐ-BTNMT 368.18/GXN-TTTLMT

282
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng tổng hợp khu công nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai cho tàu 

trọng tải đến 50.000 DWT"tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

1752/QĐ-BTNMT 369.18/GXN-TTTLMT

283
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp cầu cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải cho tàu trọng tải đến 

160.000 DWT" tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2042/QĐ-BTNMT 370.18/GXN-TTTLMT

284 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nước Hòa Liên công suất 120.000 m3/ngày.đêm" 1826/QĐ-BTNMT 371.18/GXN-TTTLMT

285
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng - 1x600 MW tại xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận"

3041/QĐ-BTNMT 372.18/GXN-TTTLMT

286
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư với quy mô 

497.918 m2 tại xã Phước Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

1774/QĐ-BTNMT 373.18/GXN-TTTLMT

287
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu bến Phoenix - cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh" tại khu cảng Vũng Áng, 

xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh"

1543/QĐ-BTNMT 374.18/GXN-TTTLMT

288 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng giàn RC-9 khu vực Trung tâm mỏ Rồng" 1772/QĐ-BTNMT 375.18/GXN-TTTLMT

289
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực cửa sông Văn Úc, 

huyện Kiến Thụy, tp Hải Phòng"

2457/QĐ-BTNMT 376.18/GXN-TTTLMT

290
Báo cáo ĐTM của Dự án "Best Pacific Vietnam" tại khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương"

3114/QĐ-BTNMT 377.18/GXN-TTTLMT

291
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ kiện may tại KCN 

Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam"

84/QĐ-BTNMT 378.18/GXN-TTTLMT
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292
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét Khe Non, xã Liêm 

Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với công suất khai thác 114.430 tấn/năm"

1622/QĐ-BTNMT 379.18/GXN-TTTLMT

293
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tách Ethane từ nguồn khí bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn tại tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu"

473/QĐ-BTNMT 380.18/GXN-TTTLMT

294
Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương"

296/QĐ-BTNMT 381.18/GXN-TTTLMT

295
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia, tận thu sản phẩm đoạn cạn 

từ km00+000 đến km17+000 trên sông Móng Cái thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh"

144/QĐ-BTNMT 382.18/GXN-TTTLMT

296 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây truyền 2 - Nhà máy xi măng Tây Ninh" 245/QĐ-BTNMT 383.18/GXN-TTTLMT

297
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư công trình khai thác cát làm vật liệu san lấp khu vự phía Nam 

đảo Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng - công suất 350.000 m3/năm"

2619/QĐ-BTNMT 384.18/GXN-TTTLMT

298 Báo cáo ĐTM của Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Đại Hùng, lô 05-1A điều chỉnh" 2635/QĐ-BTNMT 385.18/GXN-TTTLMT

299
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư công trình khai thác cát làm vật liệu san lấp khu tại phía Đông 

cửa Nam Triệu (phía Tây cửa Lạch Huyện), huyện Cát Hải, TP Hải Phòng - công suất 350.000 

m3/năm"

2634/QĐ-BTNMT 386.18/GXN-TTTLMT

300
Báo cáo ĐTM và đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư công trình khai thác và 

tuyển quặng sa khoáng titan - zircon khu vực Mũi Đá 2, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận"

2548/QĐ-BTNMT 387.18/GXN-TTTLMT

301
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV đấu nối nhà máy điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện 

quốc gia"

1490/QĐ-BTNMT 388.18/GXN-TTTLMT

302
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất nhiên liệu (giai đoạn 1, công suất 10m3/ngày.đêm" 

tại Khu công nghiệp phía Tây, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi"

1132/QĐ-BTNMT 389.18/GXN-TTTLMT

303
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng Núi Nứa, 

xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác từ 498.800 m3 vật liệu 

nguyên khối/năm lên 750.000 m3 đá nguyên khối/năm)"

2465/QĐ-BTNMT 390.18/GXN-TTTLMT

304
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Khai thác Mỏ đá Khối D - Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng trị"

1808/QĐ-BTNMT 391.18/GXN-TTTLMT

305
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi Phong Xuân (điều chỉnh công 

suất) tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, công suất 2,4 triệu 

tấn/năm"

1818/QĐ-BTNMT 392.18/GXN-TTTLMT

306

Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh giảm công suất từ 1.500.000 m3/năm xuống 

1.000.000m3/năm đá xây dựng nguyên khối và tăng độ sâu khai thác từ cote-60m đến cote-80m 

tại mỏ đá xây dựng Tân Cang7, x. Phước Tân và x.Tam Phước, TP. Biên Hòa,T. Đồng Nai"

1819/QĐ-BTNMT 393.18/GXN-TTTLMT 

307 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu bến tổng hợp Định An (quy mô 122,81ha)" 2443/QĐ-BTNMT 394.18/GXN-TTTLMT

308
Báo cáo ĐTM của dự án "Nâng công suất từ 600.000 KWh/năm thành 1.900.000 KWh/năm của 

Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2"
1170/QĐ-BTNMT 395/GXN-TTTLMT
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309
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường tiết diện dây dẫn đường dây 110kV 2 mạch Long An 2 - 

Phú Lâm"

2078/QĐ-BTNMT 396.18/GXN-TTTLMT

310
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường tiết diện dây dẫn đường dây 110kV Mỹ Tho 2- Bến Tre" 2077/QĐ-BTNMT 397.18/GXN-TTTLMT

311
Báo cáo ĐTM của dự án "Tăng cường tiết diện dây dẫn đường dây 110 kV Xuyên Mộc - Hàm 

Tân"

2076/QĐ-BTNMT 398.18/GXN-TTTLMT

312
Báo cáo ĐTM của dự án "Tăng cường tiết diện dây dẫn đường dây 110kV Trảng Bàng - Củ Chi' 3040/QĐ-BTNMT 399.18/GXN-TTTLMT

313 Báo cáo ĐTM của dự án"Đường dây 110 kV Ngãi Giao - Cẩm Mỹ" 2748/QĐ- BTNMT 400.18/GXN-TTTLMT

314
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV An Xuyên - Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Cà Mau" 91/QĐ-BTNMT 401.18/GXN-TTTLMT

315 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỏ Cày" 2427/QĐ-BTNMT 402.18/GXN-TTTLMT

316
Báo cáo ĐTM của Dự án "Treo dây mạch hai đường dây 220kV Phan Thiết - Hàm Thuận - Bảo 

Lộc"

314/QĐ-BTNMT 403.18/GXN-TTTLMT

317
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Trung tâm Điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà 

Nóc"

116/QĐ-BTNMT 404.18/GXN-TTTLMT

318 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Phú Lâm - Cai Lậy 2" 172/QĐ-BTNMT 405.18/GXN-TTTLMT

319
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường Dây 220KV đấu nối Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 & Sông 

Bung 2 vào Hệ thống điện Quốc Gia"

315/QĐ-BTNMT 406.18/GXN-TTTLMT

320 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220kV mạch kép Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh" 291/QĐ-BTNMT 407.18/GXN-TTTLMT
321 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh" 3041/QĐ-BTNMT 408.18/GXN-TTTLMT

322
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường dây 220 kV Cao Lãnh - Thốt Nốt" 2562/QĐ-BTNMT 409.18/GXN-TTTLMT

323 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường dây 220 kV Cai Lậy - Cao Lãnh" 2560/QĐ-BTNMT 410.18/GXN-TTTLMT

324
Báo cáo ĐTM của Dự án "Kéo dây mạch 2 đường dây 220 kV Ô Môn - Sóc Trăng" 2561/QĐ-BTNMT 411.18/GXN-TTTLMT

325 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500KV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn" 313/QĐ-BTNMT 412.18/GXN-TTTLMT

326
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng Trạm biến áp 500 

kV Sơn La"

11210/Q Đ-BTNMT 413.18/GXN-TTTLMT

327 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân" 2623/QĐ-BTNMT 414.18/GXN-TTTLMT
328 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên" 1963/QĐ-BTNMT 415.18/GXN-TTTLMT
329 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa" 1144/QĐ-BTNMT 416.18/GXN-TTTLMT

330
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân 

Uyên"

1962/QĐ-BTNMT 417.18/GXN-TTTLMT

331
Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 220 kV Ninh Bình 2 và các đường dây đấu nối 220 kV, 

110 kV"

921/QĐ-BTNMT 418.18/GXN-TTTLMT

332 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 3 và đấu nối" 919/QĐ-BTNMT 419.18/GXN-TTTLMT
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333
Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 110 kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - 

Trạm 220 kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang"

2190/QĐ-BTNMT 420.18/GXN-TTTLMT

334 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim" 1149/QĐ-BTNMT 423.18/GXN-TTTLMT
335 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện PaKe" 273/QĐ-BTNMT 424.18/GXN-TTTLMT
336 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Sông Lô 6" 3042/QĐ-BTNMT 425.18/GXN-TTTLMT
337 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Nậm Mạ 1" 1741/QĐ-BTNMT 426.18/GXN-TTTLMT
338 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối" 375/QĐ-BTNMT 427.18/GXN-TTTLMT

339
Báo cáo ĐTM và Đề án CPM của dự án "Đầu tư xây dựng khai thác phần bổ sung mỏ đá vôi núi 

Bãi Voi, Cây Xoài từ cốt +0,0m đến cốt -100m tại xã Bình An, thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên 

Giang"

2890/QĐ-BTNMT 428.18/GXN-TTTLMT

340
Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Đakđrinh (thu dọn lòng hồ trước khi tích nước phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án "Thủy điện ĐăkĐrinh"

1791/TCMT-TĐ 429.18/GXN-TTTLMT

341
Báo cáo kết quả thực hiện công trình, biện pháp xử lý nước thải phục vụ giai đoạn vận hành của 

Dự án " Công trình thủy điện Se San 4"

32/TCMT-TĐ 430.18/GXN-TTTLMT

342 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Yan Tann Sien" 1417/QĐ-BTNMT 431.18/GXN-TTTLMT

343
Báo cáo kết quả hoàn thành  "công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án 

Thủy điện Đakđrinh"

1013/TCMT-TĐ 432.18/GXN-TTTLMT

344 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Sông Tranh 2" 137/QĐ-BTNMT 433.18/GXN-TTTLMT

345
Báo cáo ĐMC của dự án "Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

2030"

2202/BTNMT-

TCMT

434.18/GXN-TTTLMT

346
Báo cáo ĐMC của dự án"Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030"

4131/TCMT-TĐ 435.18/GXN-TTTLMT

347
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hựu 

Thạnh"

129/QĐ-BTNMT 436.18/GXN-TTTLMT

348
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết các đường dây 220KV do công ty truyền tải điện 1 quản lý vận 

hành

858/QĐ-BTNMT 437.18/GXN-TTTLMT

349 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220KV Mạch 2 Đồng Hới - Đông Hà" 286/QĐ-BTNMT 438.18/GXN-TTTLMT

350

Báo cáo ĐTM của dự án "Nạo vét luồng đường thủy quốc gia đoạn cạn từ km243+000 ÷ 

km258+000, đoạn cạn từ km184+000 ÷ km188+000, đoạn cạn từ km171+000 ÷ km176+000, 

đoạn cạn từ km151+000 ÷ km157+000 trên tuyến đường thủy nội địa sông Hồng, khu vực Phú 

Thọ - Hà Nội - Hưng Yên kết hợp tận thu sản phẩm"

3565/QĐ-BTNMT 439.18/GXN-TTTLMT

351 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 110kV Krông Nô và nhánh rẽ" 2524/QĐ-BTNMT 440.18/GXN-TTTLMT

352
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội và du lịch tại khu vực bến xe 

Giải Oan, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh"

863/QĐ-BTNMT 441.18/GXN-TTTLMT

353
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp đường dây 110kV TBA 220kV Quảng Ngãi - Đức Phổ - 

Tam Quan"

128/QĐ-BTNMT 442.18/GXN-TTTLMT

354
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV lộ 172 TBA 220kV Ninh 

Bình - Trình Xuyên"

281/QĐ-BTNMT 443.18/GXN-TTTLMT
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355
Báo cáo ĐTM của Dự án "Bổ sung hạng mục phá dỡ tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất kỹ thuật 

hiện có của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đóng Tàu Bạch Đằng"

94/QĐ-BTNMT 444.18/GXN-TTTLMT

356
Báo cáo ĐTM của Dự án "Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam - Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia"

1202/Q Đ-BTNMT 445.18/GXN-TTTLMT

357
Báo cáo ĐTM của Dự án "Bổ sung hạng mục phá dỡ tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất kỹ thuật 

hiện có của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng"

1714/Q Đ-BTNMT 446.18/GXN-TTTLMT

358
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220kV Pleiku 2 - An Khê Tổng Công ty Truyền tải Quốc 

gia - Công ty Truyền tải Điện 3"

282/QĐ-BTNMT 447.18/GXN-TTTLMT

359
Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu bảo tồn thiên nhiên 

Xuân Liên" tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Ban Quản lý khu BTTN Xuân Liên)

755/QĐ-BTNMT 448.18/GXN-TTTLMT

360
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Đức Hòa - Chơn Thành" của Ban QLDA các công 

trình Diện miền Nam

910/QĐ-BTNMT 449.18/GXN-TTTLMT

361
Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Nậm Xây Nọi 2" của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây 

Nọi 2

5658/BTNMT-

TCMT

450.18/GXN-TTTLMT

362
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV Long Mỹ - Mỹ Tú" của Tổng Công Ty Điện Lực 

Miền Nam

92/QĐ-BTNMT 451.18/GXN-TTTLMT

363
Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy Điện Sông Chảy 6" trên địa bàn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang 

của Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sông Chảy 6 

1271/QĐ-BTNMT 452.18/GXN-TTTLMT

364
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân 

phối 500 kV trung tâm điện lực Quảng Trạch - Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia"

3386/QĐ-BTNMT 453.18/GXN-TTTLMT

365
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mạch 2 đường dây 220 kV Đông Hà - Huế của Ban QLDA các Công 

trình Điện miền Trung"

2155/QĐ-BTNMT 454.18/GXN-TTTLMT

366
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Tiên Thành của Công ty TNHH Sông Đà 7.09" 2908/QĐ- BTNMT 455.18/GXN-TTTLMT

367
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sữa Cần Thơ, nâng công suất từ 183.200 tấn sản phẩm/năm 

lên 300.000 tấn sản phẩm/năm tại lô 46 Khu công nghiệp Trà Nóc I, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ"

1745/QĐ- BTNMT 456.18/GXN-TTTLMT

368
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm Bắc Tân Uyên, quy mô diện 

tích 5.954.224,48m2, dân số 50.000 người"

2006/QĐ- BTNMT 457.18/GXN-TTTLMT

369 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến nối dài bến số 2 - Cảng PTSC Thanh Hóa" 1230/QĐ- BTNMT 458.18/GXN-TTTLMT

370
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh 

học tại xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình"

1686/QĐ- BTNMT 459.18/GXN-TTTLMT

371
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú 

Thứ, huyện Kinh Môn (giai đoạn 1)"

1015/QĐ-BTNMT 460.18/GXN-TTTLMT

372
Báo cáo ĐTM của Dự án "Trang trại chăn nuôi lợn tại tỉnh Nghệ An (trại S1 - 5.000 nái & 40.000 

thịt) tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

2045/QĐ-BTNMT 461.18/GXN-TTTLMT
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373
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khu đô thị sinh thái Thành Công, huyện Kinh Môn (giai đoạn 

I)"

1052/QĐ-BTNMT 462.18/GXN-TTTLMT

374
Báo cáo ĐTM của Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Lô 06.1 (cập nhật phát triển mỏ Lan Tây, Lan 

Đỏ và kế hoạch phát triển mỏ Phong Lan Dại và khoan đan dày mỏ Lan Đỏ)"

3483/QĐ-BTNMT 463.18/GXN-TTTLMT

375
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy chiếu xạ nông thủy hải sản và bảo quản rau quả, thực phẩm 

đông lạnh"

677/QĐ-BTNMT 464.18/GXN-TTTLMT

376
Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển mỏ Chim Sáo lô 12W - Chương trình khoan phát triển nội 

mỏ năm 2017"

1986/QĐ-BTNMT 465.18/GXN-TTTLMT

377
Báo cáo ĐTM của dự án "Nâng cấp hệ thống đê Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh (bao gồm cả phần trồng rừng)"

1185/QĐ-BTNMT 466.18/GXN-TTTLMT

378
Báo cáo ĐTM của dự án "Trang trại chăn nuôi lợn tại tỉnh Nghệ An (trại S2 - 5.000 nái & 40.000 

thịt) tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

2367/QĐ-BTNMT 467.18/GXN-TTTLMT

379
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Nam - Đông 

Nam cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, Hải Phòng"

1418/QĐ-BTNMT 468.18/GXN-TTTLMT

380
Báo cáo ĐTM của dự án "Khu B thuộc khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên" 1375/QĐ-BTNMT 469.18/GXN-TTTLMT

381
Báo cáo ĐTM của dự án "Mở rộng nâng công suất nhà máy chế biến thủy sản lên 8.000 tấn sản 

phẩm/năm"

2237/QĐ-BTNMT 470.18/GXN-TTTLMT

382
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát biển Thụy Trường 01, xã 

Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (công suất 1.000.000 m3/năm)"

380/QĐ- BTNMT 471.18/GXN-TTTLMT

383
Báo cáo ĐTM của dự án "Đường giao thông từ vườn quốc gia Yok Đôn đi đồn biên phòng số 5 

(đồn 743), huyện Buôn Đôn"

382/QĐ-BTNMT 472.18/GXN-TTTLMT

384
Báo cáo ĐTM của dự án "Trung tâm thể thao Vietsovpetro tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

541/QĐ-BTNMT 473.18/GXN-TTTLMT

385
Báo cáo ĐTM của dự án "Xã hội hóa nạo vét thiết lập khu neo đậu tránh trú bão cho tàu biển tại 

Cửa Khẩu tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức tận thu bù chi, không sử dụng ngân sách nhà nước"

242/QĐ-BTNMT 474.18/GXN-TTTLMT

386
Báo cáo ĐTM và CPM  của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên Cao Lanh, 

Felspat tại khu vực Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang"

588/QĐ-BTNMT 475.18/GXN-TTTLMT

387
Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy sản xuất và chế biến các loại thực phẩm đông lạnh, đóng hộp - 

 Mở rộng xưởng chế biến thịt cá đông lạnh"

2816/QĐ-BTNMT 476.18/GXN-TTTLMT

388
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nhà máy SOP Phú Mỹ công suất 20.000 tấn K2SO4/năm" tại 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

660/QĐ- BTNMT 477.18/GXN-TTTLMT

389
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát biển Thụy Trường 02, xã 

Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, công suất 1.497.600m3/năm"

752/QĐ-BTNMT 478.18/GXN-TTTLMT
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390
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm 

trên sông Hồng đoạn từ km 258+000 đến km262+000; km 262+000 đến km 351+000 và từ km 

468+000 đếm km 536+000"

244/QĐ-BTNMT 479.18/GXN-TTTLMT

391
Báo cáo ĐTM của Dự án "Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa 

tâm linh B’Nom Lu Mu - Hoa Sen"

909/QĐ-BTNMT 480.18/GXN-TTTLMT

392
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ cát san lấp Long Hòa I xã Long Hòa, huyện Cần 

Giờ, thành phố Hồ Chí Minh"

125/QĐ-BTNMT 481.18/GXN-TTTLMT

393
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến phao BP2 và BP3 neo tàu 150.000DWT trên 

sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh"

149/QĐ-BTNMT 482.18/GXN-TTTLMT

394 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu du lịch sinh thái thác Datanla" 2202/QĐ-BTNMT 483.18/GXN-TTTLMT
395 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh (quy mô 700 giường bệnh)" 2380/QĐ-BTNMT 484.18/GXN-TTTLMT

396
Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh cơ cấu sp, bổ sung sp sữa đậu nành và các sp chế biến từ 

sữa cho NM nước giải khát VN" (giảm c/suất sx các loại nc uống từ 240 triệu lít/năm xuống 120 

triệu lít/năm, bổ sung thêm sp sữa với c/suất 120 triệu lít/năm)

2377/QĐ-BTNMT 485.18/GXN-TTTLMT

397
Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án BT thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu di tích Đền 

Đô và sông Tiêu Tương"

2382/QĐ-BTNMT 486.18/GXN-TTTLMT

398
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án "Khai thác quặng titan sa khoáng tại khu vực Tây Liêm Bắc và 

Đông Sen Thủy, xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình"

1609/QĐ-BTNMT 487.18/GXN-TTTLMT

399
Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xuống sâu đến cote -70m, khai thác-chế biến đá xây dựng mỏ Tân 

Mỹ A, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Công suất khai thác 1.015.000 

m³/năm (đá nguyên khai)"

753/QĐ-BTNMT 488.18/GXN-TTTLMT

400
Báo cáo ĐTM của  dự án Mở rộng diện tích, điều chỉnh công suất và nâng độ sâu khai thác đến 

cote -80m tại mỏ đá xây dựng Tân Cang 2, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công 

suất khai thách: 511.000m³ đá nguyên khai/năm

1608/QĐ-BTNMT 489.18/GXN-TTTLMT

401
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 

của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến nâng công suất mở đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phước 

Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

35/GXN-TCMT 490.18/GXN-TTTLMT

402 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy tuyển tinh quặng titan-zircon Long Sơn" 3480/QĐ-BTNMT 491.18/GXN-TTTLMT

403
Báo cáo ĐTM và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác và chế biến thô quặng sa khoáng titan-zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh và Cát Thành, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định"

3273/QĐ-BTNMT 492.18/GXN-TTTLMT

404
Báo cáo ĐTM của dự án "Nâng công suất nhà máy xử lý rác thải” tại xã Phù Lãng, huyện Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh"
1369/QĐ-BTNMT 494.18/GXN-TTTLMT

405
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình cáp điện cho khu vực đền Thượng và chùa 

Phù Nghì thuộc khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc"

2186/QĐ-BTNMT 493.18/GXN-TTTLMT

406
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành dự án: "Khai thác mở đá xây dựng Thiện Tân 5, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai"

41/GXN-TCMT 495.18/GXN-TTTLMT
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407
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ titan huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quãng Ngãi (công suất 21.000 tấn quặng nguyên khai/năm);

3567/QĐ-BTNMT 496.18/GXN-TTTLMT

408
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng vàng gốc 

A Vao, xã A Vao, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị;

295/QĐ-BTNMT 497.18/GXN-TTTLMT

409
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai A, thị 

xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An"

1690/QĐ-BTNMT 498.18/GXN-TTTLMT

410
Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò khai thác - tuyển quặng wolfram 

khu vực Đồi Cờ, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận"

735/QĐ-BTNMT 499.48/GXN-TTTLMT

411
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá ốp lát Đạ R'sal, huyện Đam Rông, 

tỉnh Lâm Đồng"

1911/QĐ-BTNMT 500.18/GXN-TTTLMT

412
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng 

Sin Quyền, Lào Cai (điều chỉnh)"

1192/QĐ-BTNMT 501.18/GXN-TTTLMT

413
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang từ 753 giường lên 

quy mô 1000 giường"

1775/QĐ-BTNMT 502.18/GXN-TTTLMT

414
Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng độ sâu khai thác đến mức cote-70m tại mỏ đá xây dựng 

Thường Tân IV, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân uyên, tỉnh Bình Dương, công suất 1.200.000 

m3/năm"

1912/QĐ-BNTMT 503.18/GXN-TTTLMT

415
Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh"

594/QĐ-BTNMT 504.18/GXN-TTTLMT

416
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá hoa tại khu vực đồi 

Con Trâu, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

2105/QĐ-BTNMT 505.18/GXN-TTTLMT

417
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình mỏ Titan sa khoáng thuộc xã 

Vĩnh Tú và Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

260/QĐ-BTNMT 506.18/GXN-TTTLMT

418
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư khai tuyển mỏ Titan Na Hoe, xã Phú Lạc, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên"

535/QĐ-BTNMT 507.18/GXN-TTTLMT

419
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác titan khoáng khu vực 

thôn Đồng Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

2104/QĐ-BTNMT 508.18/GXN-TTTLMT

420
Báo cáo ĐTM của dự án "Mở rộng Trung tâm tái chế phế thải và xử lý chất thải” tại xã Ngọc 

Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc"
2812/QĐ-BTNMT 509.18/GXN-TTTLMT

421
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá granit ốp 

lát tại xã Hòa Phong, huyện Krong Bông, tỉnh Đak Lak"

2181/QĐ-BTNTM 510.18/GXN-TTTLMT

422
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Đầu tư khai thác, chế biến mỏ đá Granit ốp lát tại khu vực 

Tây Bắc núi Mavieck, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Công suất khai thác 

18.000 m3/năm nguyên khối"

1853/QĐ-BTNMT 511.18/GXN-TTTLMT

423
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác quặng titan khu vực Làng Lân - Hái Hoa, thị trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên"

1585/QĐ-BTNMT 512.18/GXN-TTTLMT
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424
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá granit làm đá ốp lát tại khu vực Núi Gió, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận"

974/QĐ-BTNMT 513.18/GXN-TTTLMT

425
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác và tuyển 

quặng sắt tại khu vực Núi Vi - Làng Thảo, xã Hồng Ca, Hưng Khánh và Hưng Thịnh, huyện Trấn 

Yên, tỉnh Yên Bái"

26/QĐ-BTNMT 514.18/GXN-TTTLMT

426
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Khai thác mỏ fluorit xã 

Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên"

1187/QĐ-BTNMT 515.18/GXN-TTTLMT

427
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi", tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh

3016/QĐ-BTNMT 516.18/GXN-TTTLMT

428
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, 

nikel, molipden" giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035

3005/QĐ-BTNMT 517.18/GXN-TTTLMT

429
Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm 110 kV Kế Sách và đường dây 110 kV Phụng Hiệp - Kế Sách" 2740/QĐ-BTNMT 518.18/GXN-TTTLMT

430
Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Ngòi Phát mở rộng", tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai

2253/QĐ-BTNMT 519.18/GXN-TTTLMT

431
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía 

Đông Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng"

100/QĐ-BTNMT 520.18/GXN-TTTLMT

432
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ quặng chì - kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn"

1340/QĐ-BTNMT 521.18/GXN-TTTLMT

433
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Vạn Phúc Sông Công" 

thuộc phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

2287/QĐ-BTNMT 522.18/GXN-TTTLMT

434
Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Xuân Nha (công suất 4MW), tại xã Xuân Nha và Chiềng 

Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La"

2047/QĐ-BTNMT 523.18/GXN-TTTLMT

435
Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, 

wolfram, antimon"

1582/QĐ-BTNMT 524.18/GXN-TTTLMT

436
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án "Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác mỏ đá hoa trắng khu vực Bản Nghè, xã Yên Thắng,  huyện Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái"

548/QĐ-BTNMT 525.18/GXN-TTTLMT

437
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án "Mở rộng nâng 

công suất mỏ Na Dương"

1650/QĐ-BTNMT 526.18/GXN-TTTLMT

438
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên" tại huyện Tịnh Biên, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang và huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

446/QĐ-BTNMT 527.18/GXN-TTTLMT

439
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Mùn Chung 2" tại xã Mùn Chung, xã Mường Mùn 

và xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

175/QĐ-BTNMT 528.18/GXN-TTTLMT
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440
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, mở rộng, nâng c/suất NM tkế, sx và chế tạo các loại bảng 

mạch in điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện điện tử lên PCB, lắp ráp sp điện tử hoàn chỉnh (MKVC)" 

tại KCN Thạch Thất - Quốc Oai, x.Phùng Xá, h.Thạch Thất, HN

1160/QĐ-BTNMT 529.18/GXN-TTTLMT

441 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét kênh Mây Phốp - Ngã Hậu tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh" 549/QĐ-BTNMT 530.18/GXN-TTTLMT

442
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

cát trắng silic tại khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh"

535/QĐ-BTNMT 531.18/GXN-TTTLMT

443
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác cát trắng silic tại khu 

vực xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Nam"

534/QĐ-BTNMT 532.18/GXN-TTTLMT

444 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Bảo Lạc B" 1464/QĐ-BTNMT 533.18/GXN-TTTLMT

445
Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Nậm Nhùn 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Trắng, tỉnh Lào Cai

"

536/QĐ-BTNMT 534.18/GXN-TTTLMT

446 Báo cáo ĐTM của dự án "Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc" 302/QĐ-BTNMT 535.18/GXN-TTTLMT

447
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án "Đầu tư, mở rộng nâng công suất khai thác xuống độ sâu mức 

cote -30m mỏ đá xây dựng núi Cô Tô (khu I, khu III), xã Cô Tô và xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang".

2720/QĐ-BTNMT 536.18/GXN-TTTLMT

448
Báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Cơ sở sản xuất Bia và Nước giải khát 

thuộc Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long"

01/GXN-BTNMT 537.18/GXN-TTTLMT

449 Báo cáo ĐTM của dự án "Phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc" 2011/QĐ-BTNMT 538.18/GXN-TTTLMT

450
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án "Khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II (điều chỉnh) - Công ty Cổ 

phần than Tây Nam Đá  Mài - Vinacomin"

1752/QĐ-BTNMT 539.18/GXN-TTTLMT

451
Đề án bảo vệ môi trường chi tết của dự án "Đường dây truyền tải điện 220kV Long Bình - Thủ 

Đức"

1942/QĐ-BTNMT 540.18/GXN-TTTLMT

452
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự 

án "Đầu tư xây dựng nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm tại xã Đông Mai, huyện Yên Hưng, 

tỉnh Quảng Ninh"

47/GXN-TCMT 541.18/GXN-TTTLMT

453

Báo cáo ĐTM và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư khai thác - chế biến nâng 

công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phước Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai" của Công ty Cổ phần Hóa An

2553/QĐ-BTNMT 542.18/GXN-TTTLMT

454

Báo cáo ĐTM và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Điều chỉnh nâng công suất khai 

thác Mỏ Nikel Bản Phúc lên 360.000 tấn/ năm" thuộc địa phận xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

879/QĐ-BTNMT 543.18/GXN-TTTLMT

455
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Công trình Hệ thống xử lý nước thải từ hầm bơm mức - 97,5 và 

nước thải nhà tắm giặt Công ty Cổ phần than Mông Dương" tại tổ 45, khu 3, phường Mông 

Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (Năm 2013)

753/QĐ-BTNMT 544.18/GXN-TTTLMT
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456
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư mở rộng công suất trạm xử lý nước Cảng hàng không quốc tế 

Nội Bài"
2317/QĐ-BTNMT 545.18/GXN-TTTLMT

457
Báo cáo ĐTM và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác 

thu hồi khoáng sản ilmenite-zicon thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận" của Cty TNHH Thương mại Tân Quang Cường

702/QĐ-BTNMT 546.18/GXN-TTTLMT

458
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Dây chuyền sản xuất sản phẩm chết nóng - Nhà máy sản 

xuất nước giải khát Coca-Cola" tại số 485 đường Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

329/QĐ-BTNMT 547.18/GXN-TTTLMT

459
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Cơ sở sản xuất bia và nước giải khát của Công ty Cổ phần Bia 

và Nước giải khát Hạ Long" tại 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

235/QĐ-BTNMT 548.18/GXN-TTTLMT

460
Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đông La, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình"
2226/QĐ-BTNMT 549.18/GXN-TTTLMT

461
BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án "Cải tạo mở 

rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần than Hà Lầm - VINACOMIN"

113/GXN-TCMT 550.18/GXN-TTTLMT

462

BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án "Mở rộng 

khai thác lộ thiên mỏ than Núi Béo" thuộc khoáng sản Hà Tu - Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

60/GXN-TCMT 551.18/GXN-TTTLMT

463
Báo cáo ĐTM và CPM của Dự án "Khai thác cát tại phía Nam đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng"

140/QĐ-BTNMT 552.18/GXN-TTTLMT

464
BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành của Dự án "Mở rộng, nâng 

công suất khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ A, công suât 700.000m3 đá nguyên 

khối/năm tại xã Tân Mỹ, huyện Tân Yên, tỉnh Bình Dương"

28/QĐ-TCMT 553.18/GXN-TTTLMT

465
BCKQTH các công trình bảo BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án "Đầu tư mở rộng, 

nâng công suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Tân Mỹ B, công suất 700.000 m³ đá nguyên 

khối/năm tại xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

39/GXN-TCMT 554.18/GXN-TTTLMT

466
BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình mỏ Nikel Bản Phúc (Điều chỉnh năm 2014)"

103/GXN-TCMT 555.18/GXN-TTTLMT

467
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 

của Dự án "Đầu tư khai thác chế biến mỏ đá đá xây dựng Ấp Miếu, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác: 1000000m³/năm)"

01/GXN-TCMT 556.18/GXN-TTTLMT

468
BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây 

dựng dây chuyền sản xuất xi măng mới Công ty xi măng Bỉm Sơn công suất 5.500 tấn 

clnker/ngày và sản lượng 2,0 triệu tấn XM/năm"

74/GXN-TCMT 557.18/GXN-TTTLMT

469
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án "Đường dây truyền tải điện 220kV Phú Mỹ - Cát Lái - 

Thủ Đức"

1943/QĐ-BTNMT 558.18/GXN-TTTLMT
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470
 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây 

dựng các công trình cải tạo, mở rông mỏ than Đèo Nai" tại phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

77/GXN-TCMT 559.18/GXN-TTTLMT

471
Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy tái chế sản phẩm phụ ngành luyện kim” tại Lô CN2 Khu công 

nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"
2199/QĐ-BTNMT 560.18/GXN-TTTLMT

472
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự 

án "Đầu tư xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải mỏ Núi Béo - Công ty TNHH MTV Môi 

trường - VINACOMIN tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"

88/GXN-TCMT 561.18/GXN-TTTLMT

473
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự 

án "Đầu tư xây dựng công trình Trạm xử lý nước Hà Tu - Công ty TNHH MTV Môi trường - 

VINACOMIN tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"

90/GXN-TCMT 562.18/GXN-TTTLMT

474
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự 

án "Trạm xử lý nước thải mỏ Cao Sơn, giai đoạn 1 tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh"

89/GXN-TCMT 563.18/GXN-TTTLMT

475
BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư cải tạo 

mở rộng khai thác hầm lò tầng lò bằng từ LV:+122 khu trung tâm Vàng danh - Mỏ than Vàng 

danh"

129/QĐ-TCMT 564.18/GXN-TTTLMT

476
Báo cáo ĐTM của dự án "Bổ sung hạng mục tái chế phụ phẩm ngành luyện kim trên cơ sở tận 

dụng vật chất có sẵn của nhà máy sắt xốp và luyện kim"
2053/QĐ-BTNMT 565.18/GXN-TTTLMT

477
Báo cáo ĐTM và CPM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến thô sa 

khoáng titan-zircon tại khu vực Long Sơn - Suối Nước, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận"

2244/QĐ-BTNMT 566.18/GXN-TTTLMT

478
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật 

đền thờ Nguyễn Văn Nghi" tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1345/QĐ-BTNMT 567.18/GXN-TTTLMT

479
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và 

phòng chống cháy rừng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng"

2123/QĐ-BTNMT 568.18/GXN-TTTLMT

480
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cảnh quan hồ Mẫu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng 

xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ"

2909/QĐ-BTNMT 569.18/GXN-TTTLMT

481 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện La Tó, tỉnh Quảng Trị" (công suất 12,6MW) 1270/QĐ-BTNMT 570.18/GXN-TTTLMT

482
Báo cáo ĐTM của Dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng 

Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)"

3288/QĐ-BTNMT 571.18/GXN-TTTLMT

483
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư trạm xử lý nước thải +25 Khe Chàm - Công ty TNHH MTV 

Môi trường - Vinacomin" tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

3052/QĐ-BTNMT 572.18/GXN-TTTLMT

484
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án "Khai thác đá vôi 

làm nguyên liệu xi măng phần sâu mỏ Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng"

973/QĐ-BTNMT 573.18/GXN-TTTLMT



STT

Cơ 

quan 

thực 

hiện

Tên nhiệm vụ Tổng số Số QĐ Số giấy xác nhận

485
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng sơ sở Trung tâm lưu thông 

hàng hóa thương mại và gia công chế biến nông, lâm, thủy hải sản xuất khẩu Sao Vàng" tại thị 

trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

2113/QĐ-BTNMT 574.18/GXN-TTTLMT

486
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác đá hoa 

khu vực Lèn Kẻ Bút 3, xã Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

1018/QĐ-BTNMT 575.18/GXN-TTTLMT

487
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng tiết diện đường dây 171, 174 từ TBA 220kV Xuân Mai đi TBA 

110kV E10.9 Xuân Mai" tại huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội và huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

1163/QĐ-BTNMT 576.18/GXN-TTTLMT

488
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án "Đầu tư xây dựng 

công trình nâng công suất khai thác mỏ sét Ba Sao, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam"

2245/QĐ-BTNMT 577.18/GXN-TTTLMT

489 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu Đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa" 1041/QĐ-BTNMT 578.18/GXN-TTTLMT

490
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và Đào tạo nguồn nhân lực 

phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 

thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

559/QĐ-BTNMT 579.18/GXN-TTTLMT

491
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng nhà máy sản xuất nước khoáng Cúc Phương và xây dựng khu 

nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế"

2513/QĐ-BTNMT 580.18/GXN-TTTLMT

492
Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Sông Lô 2 (Dự án điều chỉnh, nâng công suất lên 28MW)" 3486/QĐ-BTNMT 581.18/GXN-TTTLMT

493
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khoan bổ sung 04 giếng nâng công suất cơ sở 1, cơ sở 2 thêm 16.000 

m3/ngày.đêm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội"

949/QĐ-BTNMT 582.18/GXN-TTTLMT

494
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án "Khai thác mỏ đá 

silic tại khu vực núi Quỳ Khê (Trẹo 1), xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

118/QĐ-BTNMT 583.18/GXN-TTTLMT

495
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng phục hồi chùa Báng" tại xã Đại Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

2522/QĐ-BTNMT 584.18/GXN-TTTLMT

496
Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng phát triển du lịch sinh thái bền vững Vườn quốc gia Tràm 

Chim giai đoạn 2016-2010"

1466/QĐ-BTNMT 585.18/GXN-TTTLMT

497
Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá hoa 

Thung Tờm, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

2125/QĐ-BTNMT 586.18/GXN-TTTLMT

498
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền 3 - Nhà máy xi măng Thành Thắng, công 

suất 2,3 triệu tấn xi măng/năm" tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam

488/QĐ-BTNMT 587.18/GXN-TTTLMT

499
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu đô thị An Bàng (xây dựng hạ tầng kỹ thuật)" tại phường Cẩm An, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

3501/QĐ-BTNMT 588.18/GXN-TTTLMT

500
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống" (giai đoạn I đến năm 

2020: công suất 300.000 m3/ngày đêm)

1703/QĐ-BTNMT 589.18/GXN-TTTLMT
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501
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên 

bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1)"

1521/QĐ-BTNMT 590.18/GXN-TTTLMT

502
Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL - Hợp phần B (giai đoạn 

2): Xây dựng hành lang đường thủy quốc gia số 2, đoạn từ Km0+000 đến Km80+000 và hành 

lang đường thủy quốc gia số 3, đoạn từ Km207+000 đến Km310+000"

1746/QĐ-BTNMT 591.18/GXN-TTTLMT

503 Báo cáo ĐTM của Dự án "Công trình thủy điện Trà Khúc 1" (công suất 30MW) 1725/QĐ-BTNMT 592.18/GXN-TTTLMT

504
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch tại Khu Công nghiệp 

dệt may Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (nâng công suất từ 4.000 

m3/ngày.đêm lên 12.000 m3/ngày.đêm)"

948/QĐ-BTNMT 593.18/GXN-TTTLMT

505
Báo cáo ĐTM của Dự án "Công trình đường vào văn phòng hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bến 

En" tại khoảnh 1, tiểu khu 617, Vườn quốc gia Bến En, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

2519/QĐ-BTNMT 594.18/GXN-TTTLMT

506
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 

tấn/năm của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao"

2120/QĐ-BTNMT 595.18/GXN-TTTLMT

507 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định" 1478/QĐ-BTNMT 596.18/GXN-TTTLMT

508
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích 

quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)"

676/QĐ-BTNMT 597.18/GXN-TTTLMT

509
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái trong phân khu hành chính 

dịch vụ 1 - Vườn quốc gia Ba Vì tại cốt 400m"

1723/QĐ-BTNMT 598.18/GXN-TTTLMT

510 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển hành lang đường thủy và logistic khu vực phía Nam" 1328/QĐ-BTNMT 599.18/GXN-TTTLMT

511
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu khai thác đất phục vụ Dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, 

khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí tại khu vực Ao Tiên, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh"

1402/QĐ-BTNMT 600.18/GXN-TTTLMT

512
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng đồn biên phòng Đăk Nô (777)/Bộ Chỉ huy bộ đội biên 

phòng tỉnh Bình Phước - diện tích 3,0 ha" tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

1200/QĐ-BTNMT 601.18/GXN-TTTLMT

513
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm 

Đồng, giai đoạn 1 (từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản)"

109/QĐ-BTNMT 602.18/GXN-TTTLMT

514
Báo cáo ĐTM của Dự án "Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế 

Long Thành"

2263/QĐ-BTNMT 603.18/GXN-TTTLMT

515 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV Nghĩa Lộ - Ba Khe - Cẩm Khê" 249/QĐ-BTNMT 604.18/GXN-TTTLMT

516
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cảnh quan xung quanh hồ khu vực núi Hình Nhân và 

đồi Lật Mật (Hồ Cây Khế) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng"

2910/QĐ-BTNMT 605.18/GXN-TTTLMT

517
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ tôn tạo Chùa Thiên Quang và cảnh quan khu vực Đền Hạ - Khu 

di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ"

2927/QĐ-BTNMT 606.18/GXN-TTTLMT

518
Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm xử lý nước thải Hà Tu - giai đoạn II" tại thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

1805/QĐ-BTNMT 607.18/GXN-TTTLMT
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519
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã ba thôn 8 xã Tân Ninh đến 

đền Am Tiên, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Hạng mục Đường vào động Am Tiên và điểm 

ngắm cảnh toàn khu"

535/QĐ-BTNMT 608.18/GXN-TTTLMT

520
Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Nghè Vẹt" tại 

xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

1218/QĐ-BTNMT 609.18/GXN-TTTLMT

521
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu Chùa Thiên Tây Trúc và Thiền viện Trúc Lâm 

Tây Trúc" tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

2154/QĐ-BTNMT 610.18/GXN-TTTLMT

522
Báo cáo ĐTM của Dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ khu di 

tích quốc gia Gò Tháp tại ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp"

2891/QĐ-BTNMT 611.18/GXN-TTTLMT

523
Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện vệ sinh môi trường di tích lịch sử Khu lưu niệm Đại thi hào 

Nguyễn Du"

2761/QĐ-BTNMT 612.18/GXN-TTTLMT

524 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi" 3387/QĐ-BTNMT 613.18/GXN-TTTLMT

525
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía 

Đông cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng"

99/QĐ-BTNMT 614.18/GXN-TTTLMT

526
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía 

Tây Nam cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng"

98/QĐ-BTNMT 615.18/GXN-TTTLMT

527
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh (điều chỉnh ngành 

nghề khu công nghiệp)" thực hiện tại phường Đình Bảng, xã Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn và xã Đại 

Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3054/QĐ-BTNMT 616.18/GXN-TTTLMT

528
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá - Văn Môn, 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh"

2906/QĐ-BTNMT 617.18/GXN-TTTLMT

529
Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất khu xử lý rác thải tập trung huyện Thuận 

Thành" tại xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

2439/QĐ-BTNMT 618.18/GXN-TTTLMT

530
Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu dân cư 125 ha theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai"

1444/QĐ-BTNMT 619.18/GXN-TTTLMT

531
Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và 

chất thải y tế", giai đoạn I: công suất 60 tấn/ngày, tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

2181/QĐ-BTNMT 620.18/GXN-TTTLMT

532
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp 

chuyên sâu Phú Mỹ 3 (diện tích 999 ha)" tại xã Phước Hòa và Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1162/QĐ-BTNMT 621.18/GXN-TTTLMT

533
Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng nhà máy xử lý và tái chế kim loại, tái chế nhớt thải, xử lý và 

tiêu hủy CTCN nguy hại, xử lý và tiêu hủy CTCN không nguy hại, xử lý và tiêu hủy CTSH" tại ấp 

Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

1632/QĐ-BTNMT 622.18/GXN-TTTLMT

534
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi với quy mô 

1.000 giường bệnh" tại ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

2202/QĐ-BTNMT 623.18/GXN-TTTLMT
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535
Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn với quy 

mô 1.000 giường bệnh" tại 65/2B Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

2199/QĐ-BTNMT 624.18/GXN-TTTLMT

536
Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy 

hại (lần thứ 3)” tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước"
2152/QĐ-BTNMT 646.18/GXN-TTTLMT

537
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đất Đỏ I (diện tích 

496,22 ha)"
1534/QĐ-BTNMT 647.18/GXN-TTTLMT

538 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn" 1105/QĐ-BTNMT 648.18/GXN-TTTLMT

539
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng 

giai đoạn 3+4, diện tích 338,0059 ha"
91/QĐ-BTNMT 649.18/GXN-TTTLMT

540 Báo cáo ĐTM của Dự án ““Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) Cần Thơ" 1546/QĐ-BTNMT 650.18/GXN-TTTLMT

541

Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải Khu kinh tế Dung Quất - 

 bổ sung hệ thống dây truyền lò đốt rác sinh hoạt và hệ thống dây chuyền xử lý nilon, nhựa, cao 

su thải, cặn dầu, dầu thải"

2714/QĐ-BTNMT 651.18/GXN-TTTLMT

542 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nghiên cứu đánh giá vai trò của lĩnh vực tư nhân trong việc giới thiệu 

các công nghệ đốt của Nhật Bản cho xử lý chất thải rắn đô thị và phục hồi bãi chôn lấp"

1882/QĐ-BTNMT 652.18/GXN-TTTLMT

543 Báo cáo ĐTM của Dự án “Tổ hợp chế biến nông thuỷ sản Tây Nam-giai đoạn 1" 1635/QĐ-BTNMT 653.18/GXN-TTTLMT

544
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hại tỉnh Thái Bình"

1861/QĐ-BTNMT 654.18/GXN-TTTLMT

545 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư mở rộng dự án xây dựng nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu 

thải và tiêu hủy chất thải nguy hại” tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam"

1866/QĐ-BTNMT 655.18/GXN-TTTLMT

546
Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu liên hợp xử lý chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt” tại xã 

Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh"
464/QĐ-BTNMT 656.18/GXN-TTTLMT

547
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị, công nghệ cho Nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp Trái Đất Xanh"
323/QĐ-BTNMT 657.18/GXN-TTTLMT

548
Báo cáo ĐTM của Dự án “Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu liên hợp 

công nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông Bời Lời"
667/QĐ-BTNMT 658.18/GXN-TTTLMT

549
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất hệ thống tái chế chì của Công ty TNHH Le Long Việt 

Nam từ 24 tấn sản phẩm/ngày lên 80 tấn sản phẩm/ngày"
547/QĐ-BTNMT 659.18/GXN-TTTLMT

550
Báo cáo ĐTM của Dự án “Lò hấp chất thải rắn y tế tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành 

phố Tuy Hòa"
3261/QĐ-BTNMT 660.18/GXN-TTTLMT

551
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn thành nhiên liệu theo công nghệ MBT-

CD.08-Bổ sung các hạng mục xử lý chất thải nguy hại"
1640/QĐ-BTNMT 661.18/GXN-TTTLMT

552
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy phân lân nung chảy công suất 200.000 

tấn/năm"
2092/QĐ-BTNMT 662.18/GXN-TTTLMT
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553
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp công suất 2.000 kg/h"

2347/QĐ-BTNMT 663.18/GXN-TTTLMT

554
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải dân dụng 

và công nghiệp lên 500 tấn/ngày"
1645/QĐ-BTNMT 664.18/GXN-TTTLMT

555
Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng và nâng công suất nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và 

nguy hại” tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước"
1413/QĐ-BTNMT 665.18/GXN-TTTLMT

556
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống lò hấp chất thải y tế của Công ty TNHH 

Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội tại Cầu Diễn"
2323/QĐ-BTNMT 666.18/GXN-TTTLMT

557
Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải 

dân dụng, công nghiệp"
659/QĐ-BTNMT 667.18/GXN-TTTLMT

558
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp và nguy hại công suất 

500 kg/h” tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1218/QĐ-BTNMT 668.18/GXN-TTTLMT

559
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên 

Phong I (điều chỉnh)"
2880/QĐ-BTNMT 669.18/GXN-TTTLMT

560
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu 

Bàng mở rộng"
1630/QĐ-BTNMT 670.18/GXN-TTTLMT

561

Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại” tại xã 

Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc 

Ninh

554/QĐ-BTNMT 671.18/GXN-TTTLMT

562
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam 

Thăng 2"
1165/QĐ-BTNMT 672.18/GXN-TTTLMT

563
Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tạo, mở rộng bãi đổ phế thải thoát nước khu C Yên Sở - Quận 

Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội"
1620/QĐ-BTNMT 673.18/GXN-TTTLMT

564
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Minh Tân, huyện Thủy 

Nguyên"
3181/QĐ-BTNMT 674.18/GXN-TTTLMT

565
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng"

2376/QĐ-BTNMT 675.18/GXN-TTTLMT

566 Báo cáo ĐTM của Dự án “Trạm xử lý nước thải tuynel Dương Huy" 154/QĐ-BTNMT 676.18/GXN-TTTLMT

567
Báo cáo ĐTM của Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"

880/QĐ-BTNMT 677.18/GXN-TTTLMT

568
Báo cáo ĐTM của Dự án “Hợp phần quản lý chất thải rắn thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải 

và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng, giai đoạn I"
1442/QĐ-BTNMT 678.18/GXN-TTTLMT

569
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý và tái chế phụ phẩm ngành luyện thép, phát điện” của 

Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường Fu Tek
1692/QĐ-BTNMT 679.18/GXN-TTTLMT

570 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu công nghiệp Hiệp Phước, giai đoạn 2 quy mô 596,93 ha" 1685/QĐ-BTNMT 680.18/GXN-TTTLMT
571 Báo cáo ĐTM của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy" 1259/QĐ-BTNMT 681.18/GXN-TTTLMT

572
Báo cáo ĐTM của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình"

1260/QĐ-BTNMT 682.18/GXN-TTTLMT
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573 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội" 613/QĐ-BTNMT 683.18/GXN-TTTLMT
574 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu đô thị Cồn Tiến" 468/QĐ-BTNMT 684.18/GXN-TTTLMT

575
Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Sơn 

mở rộng - tỉnh Hà Nam"
1693/QĐ-BTNMT 685.18/GXN-TTTLMT

576
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bến số 3 - cảng Chân Mây, công suất tàu tiếp nhận 

50.000 DWT"
2907/QĐ-BTNMT 686.18/GXN-TTTLMT

577
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, chính trị 

tp. Hải Phòng"
3069/QĐ-BTNMT 687.18/GXN-TTTLMT

578
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị - dịch vụ 

thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, huyện An Dương, tp.Hải Phòng"
2460/QĐ-BTNMT 688.18/GXN-TTTLMT

579
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu tỉnh Kiên Giang quy mô 400 

giường"
2712/QĐ-BTNMT 689.18/GXN-TTTLMT

580
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai"
3332/QĐ-BTNMT 690.18/GXN-TTTLMT

581
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất polytetramethylene Ether Glycol (PTMG) - công 

suất 100.000 tấn/năm"
3527/QĐ-BTNMT 691.18/GXN-TTTLMT

582

Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến tiêu thụ nội địa và xuất 

khẩu nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai tại lỗ khoan G2, thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên"

3530/QĐ-BTNMT 692.18/GXN-TTTLMT

583
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư lấn biển và xây dựng kết cấu hạ tầng khu 2 và 3 thuộc khu đô 

thị mới Phú Cường, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang"
3591/QĐ-BTNMT 693.18/GXN-TTTLMT

584 Báo cáo ĐTM của Dự án “Kho ngoại quan và dịch vụ Logicstic, quy mô 443.395 m2" 759/QĐ-BTNMT 694.18/GXN-TTTLMT

585
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất ô xy già (H2O2) - khí hydro tại KCN Cái Mép, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu"
1660/QĐ-BTNMT 695.18/GXN-TTTLMT

586
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ lô số 5, 6, 7 thị 

trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh"
580/QĐ-BTNMT 696.18/GXN-TTTLMT

587
Báo cáo ĐTM của Dự án “Kho cảng xăng dầu Cái Mép - giai đoạn 2 tại KCN Cái Mép, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu"
1617/QĐ-BTNMT 697.18/GXN-TTTLMT

588
Báo cáo ĐTM của Dự án “Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, quy mô 500 giường tại 

số 241 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tp. HCM"
300/QĐ-BTNMT 698.18/GXN-TTTLMT

589

Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất nhà máy Pouyen Việt Nam, công suất sản 

xuất giày, dép từ 50 lên 120 triệu đôi/năm, các sản phẩm khác (khuôn đế giày, khuôn ép nổi, dao 

chặt, khuôn in lụa) từ 2.320.919 lên 4.620.000 cái/năm và EVA từ 38.753.000 lên 80.000.000 

tấm/năm; và nâng công suất hệ thống xử lý nước thải từ 5.000 lên 11.400m3/ngày đêm, thực hiện 

tại D10/89Q quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. HCM"

2161/QĐ-BTNMT 699.18/GXN-TTTLMT

590
Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu nhà ở, dịch vụ KCN Phố Nối tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên"

2010/QĐ-BTNMT 700.18/GXN-TTTLMT
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Tên nhiệm vụ Tổng số Số QĐ Số giấy xác nhận

591
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, quy mô 700 giường 

tại xã Mỹ Tân, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp"

3090/QĐ-BTNMT 701.18/GXN-TTTLMT

592
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN công nghệ cao Long Thành, 

diện tích 410,31ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai"

1026/QĐ-BTNMT 702.18/GXN-TTTLMT

593
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng quốc lộ 30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà tỉnh Đồng 

Tháp"

2209/QĐ-BTNMT 703.18/GXN-TTTLMT

594
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 3" 2512/QĐ-BTNMT 704.18/GXN-TTTLMT

595 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng vườn quốc gia Chư Mom Ray" 2417/QĐ-BTNMT 705.18/GXN-TTTLMT

596
Báo cáo ĐTM của Dự án “Sân golf và khu biệt thự Cồn Ấu,quy mô 102 ha tại phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, tp. Cần Thơ"

955/QĐ-BTNMT 706.18/GXN-TTTLMT

597
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Hàm Kiệm II - 

Bitas tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận"

1518/QĐ-BTNMT 707.18/GXN-TTTLMT

598
Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu dân cư khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa tại phường Cẩm Phô, 

thành phố Hội An,tỉnh Quảng Nam"

3043/QĐ-BTNMT 708.18/GXN-TTTLMT

599
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy bia Sài Gòn - Khánh Hòa công suất 50 triệu 

lít/năm tại CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa"

2768/QĐ-BTNMT 709.18/GXN-TTTLMT

600
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà điều trị nội trú bệnh viên đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (khối nhà chính 

12 tầng), phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc"

1856/QĐ-BTNMT 710.18/GXN-TTTLMT

601
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu tp Cần Tho (quy mô 500 giường) 

phường An Bình, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ"

978/QĐ-BTNMT 711.18/GXN-TTTLMT

602
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất phân bón Phượng Hoàng đạt tổng công suât 

323.000 tấn sản phẩm/năm,tại KCN Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương"

1566/QĐ-BTNMT 712.18/GXN-TTTLMT

603
Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tại xây mới bệnh viên Nhi Đồng 1 - quy mô chung 1.400 giường 

bệnh tại phường 10, quận 10, tp. HCM"

1650/QĐ-BTNMT 713.18/GXN-TTTLMT

604
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất hóa chất (H2SO4) dùng cho ngành dược phẩm, môi 

trường, bình ắc quy và ngành điện tử với tổng công suất 18.000 tấn/năm, thực hiện tại KCN Đất 

Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

1803/QĐ-BTNMT 714.18/GXN-TTTLMT

605
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng 

quy mô 97,6533 ha,thực hiện tại phường Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp 

Đà Nẵng"

466/QĐ-BTNMT 715.18/GXN-TTTLMT

606
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất ắc quy a xít chì kín khí, công suất 2.000.000 

kWh/năm, tương đương 15.000.000 sản phẩm/năm thực hiện tạiKCN An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai"

2502/QĐ-BTNMT 716.18/GXN-TTTLMT

607

Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng nâng công suất nhà máy sản xuất ắc quy năng lượng kỹ thuật 

từ 2.000.000 kWh/năm lên 2.800.000 kWh/năm (tương đương nâng công suất từ 18.000.000 sản 

phẩm/năm lên 36.000.000 sản phẩm/năm) tại KCN Nhơn Trạch 3- giai đoạn 2, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch,tỉnh Đồng Nai"

1988/QĐ-BTNMT 717.18/GXN-TTTLMT
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608
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy phân bón Nhật Nam công suất 50.000 tấn/năm tại phường 

Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"

1877/QĐ-BTNMT 718.18/GXN-TTTLMT

609
Báo cáo ĐTM của Dự án “Tu bổ, tôn tại di tích khảo cổ quốc gia Giồng Cá Vồ (giai đoạn 2) thực 

hiện tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh"

1999/QĐ-BTNMT 719.18/GXN-TTTLMT

610
Báo cáo ĐTM của Dự án “Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí, 

quy mô 30,35ha, thực hiện tại Cù Lao Ba Xê, phường Long Bình Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai"

308/QĐ-BTNMT 720.18/GXN-TTTLMT

611 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn y tế và công nghiệp nguy hại" 854/QĐ-BTNMT 721.18/GXN-TTTLMT

612
Báo cáo ĐTM của Dự án “Cảng Tân Cảng Hiệp Phước tại KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè, tp. HCM"

2745/QĐ-BTNMT 722.18/GXN-TTTLMT

613
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế và xử lý chất thải tại KCN Hiệp 

Phước, huyện Nhà Bè, tp. HCM"

672/QĐ-BTNMT 723.18/GXN-TTTLMT

614
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Việt Phát tại xã 

Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An"

1557/QĐ-BTNMT 724.18/GXN-TTTLMT

615
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và gia công nguyên liệu trong 

ngành thực phẩm, nước uống; sản xuất và gia công nước uống không cồn tại KCN Mỹ Phước 3, 

huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương"

395/QĐ-BTNMT 725.18/GXN-TTTLMT

616
Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng và nâng công suất Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đông 

lạnh Bến Tre, sản phẩm cá đông lạnh công suất 15.000 tấn/năm và sản phẩm giá trị gia tăng công 

suất 4.500 tấn/năm"

274/QĐ-BTNMT 726.18/GXN-TTTLMT

617
Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Lê Minh Xuân 3 - diện tích 

231,25 ha tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. HCM"

2798/QĐ-BTNMT 727.18/GXN-TTTLMT

618
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản công suất 5.600 tấn sản phẩm/năm tại xã 

Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang"

144/QĐ-BTNMT 728.18/GXN-TTTLMT

619
Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản 

xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận"

1262/QĐ-BTNMT 729.18/GXN-TTTLMT

620
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy thu hồi các nguyên liệu có ích từ sản phẩm phụ của ngành 

thép tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

2744/QĐ-BTNMT 730.18/GXN-TTTLMT

621
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất chất hoạt động bề mặt (AS-Alcohol Sulfate công 

suất 3.300 tấn/năm, AES-Polyoxyethylen Alkyl Ether Sulfate công suất 11.600 tấn/năm và LAS- 

Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid công suất10.100 tấn/năm)"

1707/QĐ-BTNMT 731.18/GXN-TTTLMT

622
Báo cáo ĐTM của Dự án “Bổ sung lò đốt CTNH 1.500 kg/h của Nhà máy tái chế và xử lý CTNH 

Chân Lý tại CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An"

1706/QĐ-BTNMT 732.18/GXN-TTTLMT

623
Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Hùng Vương Bến Tre - công suất 30.000 

tấn thành phẩm/năm"

3479/QĐ-BTNMT 733.18/GXN-TTTLMT
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624

Báo cáo ĐTM của Dự án “Xã hội hóa nạo vét, duy tu, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - 

Bến Thủy (đoạn từ cặp phao P9-P14 đến bến cảng Bến Thủy), khu neo đậu chuyển tải, luồng 

công vụ, khu tránh trú bão kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để sử dụng trong nước hoặc xuất khẩu, 

lấy thu bù chi, không sử dụng ngân sách nhà nước"

1727/QĐ-BTNMT 734.18/GXN-TTTLMT



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Thanh tra, kiểm tra môi 

trường trong hoạt động khoáng sản"

Tổng hợp 

(giấy)

18_21.11.02_01_THG_001

2 Báo cáo tóm tắt sản phẩm Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.02_01_BKS_001

3 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Thanh tra, kiểm tra môi 

trường trong hoạt động khoáng sản"

Tổng hợp (số) 18_21.11.02_01_THS_001

4 Báo cáo kết quả và phân tích mẫu môi trường trong 

hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.02_01_BKS_002

5 Báo cáo kết quả và phân tích mẫu môi trường trong 

hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.02_01_BKS_003

6 Báo cáo kết quả và phân tích mẫu môi trường trong 

hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.02_01_BKS_004

7 Báo cáo kết quả và phân tích mẫu môi trường trong 

hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.02_01_BKS_005

1 Báo cáo tổng kết dự án: Đánh giá tổng thể nguồn phát 

sinh ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản; 

Đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao năng lực kiểm 

soát khoáng sản, quản lý môi trường trong khai thác 

khoáng sản (Phần thuyết minh)

Tổng hợp 

(giấy)

18_21.11.02_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết dự án: Đánh giá tổng thể nguồn phát 

sinh ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản; 

Đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao năng lực kiểm 

soát khoáng sản, quản lý môi trường trong khai thác 

khoáng sản (Phần phụ lục bảng biểu)

Tổng hợp 

(giấy)

18_21.11.02_02_THG_002

3 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản nhiên liệu 

ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_001

4 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản kim loại 

có nguồn gốc nội sinh ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_002

5 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản kim loại 

có nguồn gốc ngoại sinh ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_003

1

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động 

khoáng 

sản miền 

Bắc

616/QĐ-

ĐCKS

Đánh giá tổng thể 

nguồn phát sinh ô 

nhiễm môi trường 

trong khai thác 

khoáng sản; đề xuất 

cơ chế, chính sách 

nâng cao năng lực 

kiểm soát khoáng 

sản, quản lý môi 

trường trong khai 

thác khoáng sản 

(Năm 2015)

II. DANH MỤC CHI TIẾT NĂM 2018

1335/QĐ-

ĐCKS

Thanh tra, kiểm tra 

môi trường trong 

hoạt động khoáng sản

2

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động 

khoáng 

sản miền 

Bắc

1



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản đá vật liệu 

xây dựng (vật liệu xây dựng thông thường, đá nguyên 

liệu xi măng, đá hoa trắng làm bột canxicacbornat, …) 

ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_004

7 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản đá hoa 

trắng, đá ốp lát, đá grafit, đá mable….  ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_005

8 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản sét (gạch 

ngói, xi măng, sét chịu lửa, bentonit,…) ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_006

9 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản nguyên 

liệu gốm sứ ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_007

10 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản cát công 

nghiệp (cát thủy tinh, cát vàng cn, cát silic) ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_008

11 Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản cát sỏi 

lòng sông, cát biển ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_009

12 Đánh giá tác động tới môi trường của các khoáng sản 

công nghiệp công nghệ khai thác lộ thiên

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_010

13 Đánh giá tác động tới môi trường của các khoáng sản 

công nghiệp công nghệ khai thác hầm lò

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_011

14 Đánh giá nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường của 

nhóm mỏ siderophil (các mỏ quặng Fe, Co-Ni, Au)

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_012

15 Đánh giá nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường của 

hóm mỏ chalcophil (các mỏ Cu, Pb - Zn).

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_013

16 Đánh giá nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường của 

nhóm mỏ lithophil (các mỏ quặng Ti, Mn, W, Cr, U, 

Th, TR, Ca, Mg).

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_014

17 Đánh giá nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường của 

nhóm mỏ hữu cơ (các mỏ than)

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_015

Đánh giá tổng thể 

nguồn phát sinh ô 

nhiễm môi trường 

trong khai thác 

khoáng sản; đề xuất 

cơ chế, chính sách 
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kiểm soát khoáng 

sản, quản lý môi 

trường trong khai 

thác khoáng sản 
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18 Phân loại và đánh giá các mô hình công nghệ khai 

thác đang áp dụng ở Việt Nam (thủ công, bán cơ giới, 

cơ giớ lộ thiên, cơ giới hầm lò, bán cơ giới hầm lò, …)

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_016

19 Xây dựng quy trình, khảo sát, lấy và phân tich mẫu, 

tiêu chí đánh giá cho mô hình công nghệ thủ công, bán 

cơ giới lộ thiên

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_017

20 Xây dựng quy trình, khảo sát, lấy và phân tich mẫu, 

tiêu chí đánh giá cho mô hình công nghệ cơ giới lộ 

thiên kim loại

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_018

21 Xây dựng quy trình, khảo sát, lấy và phân tich mẫu, 

tiêu chí đánh giá cho mô hình công nghệ cơ giới lộ 

thiên phi kim loại

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_019

22 Xây dựng quy trình, khảo sát, lấy và phân tich mẫu, 

tiêu chí đánh giá cho mô hình công nghệ cơ giới hầm 

lò

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_020

23 Xây dựng quy trình, khảo sát, lấy và phân tich mẫu, 

tiêu chí đánh giá cho mô hình công nghệ bán cơ giới 

hầm lò

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_021

24 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_022

25 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_023

26 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_024

27 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Cao Bằng

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_025

28 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Phú Thọ

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_026

29 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Yên Bái

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_027

30 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Bình

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_028

31 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Trị

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_029

32 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_030

616/QĐ-
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thác khoáng sản 
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33 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Khánh Hoà

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_031

34 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_032

35 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_033

36 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_034

37 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Sơn La

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_035

38 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Điện Biên

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_036

39 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Lai Châu

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_037

40 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_038

41 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_039

42 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Bình Định

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_040

43 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Phú Yên

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_041

44 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_042

45 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Bình Dương

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_043

46 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_044

47 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_045

48 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_046

49 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_047

Đánh giá tổng thể 

nguồn phát sinh ô 

nhiễm môi trường 

trong khai thác 

khoáng sản; đề xuất 

cơ chế, chính sách 

nâng cao năng lực 

kiểm soát khoáng 

sản, quản lý môi 

trường trong khai 

thác khoáng sản 

(Năm 2015)
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50 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Vĩnh Long

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_048

51 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Đồng Tháp

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_049

52 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản cát sỏi lòng sông

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_050

53 Nghiên cứu các nội dung công tác thanh tra chuyên 

ngành khoáng sản theo quy định của pháp luật về 

khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_051

54 Nội dung công tác kiểm soát hoạt động bảo vệ môi 

trường trong khai thác khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_052

55 Quy định của pháp luật về khoáng sản liên quan đến 

bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_053

56 Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường liên 

quan đến hoạt động khai thác khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_054

57 Nghiên cứu các nội dung công tác thanh tra chuyên 

ngành khoáng sản liên quan trực tiếp đến bảo vệ môi 

trường trong khai thác khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_055

58 Nghiên cứu, xác định các nội dung có thể phối hợp 

giữa thanh tra chuyên ngành khoáng sản và thanh tra 

chuyên ngành môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_02_CDS_056

1 Báo cáo tổng hợp dự án Đánh giá tổng thể nguồn phát 

sinh ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản; 

đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao năng lực kiểm 

soát khoáng sản, quản lý môi trường trong khai thác 

khoáng sản

Tổng hợp 

(giấy)

18_21.11.02_03_THG_001

2 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Lào Cai

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_001

3 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Hải Phòng

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_002

4 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Hải Dương

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_003

5 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Hà Nam

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_004

Đánh giá tổng thể 

nguồn phát sinh ô 

nhiễm môi trường 

trong khai thác 

khoáng sản; đề xuất 

cơ chế, chính sách 

nâng cao năng lực 

kiểm soát khoáng 

sản, quản lý môi 

trường trong khai 

thác khoáng sản 

(Năm 2015)
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nguồn phát sinh ô 

nhiễm môi trường 
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khoáng sản; đề xuất 

cơ chế, chính sách 

nâng cao năng lực 

kiểm soát khoáng 

sản, quản lý môi 

trường trong khai 

thác khoáng sản 

(Năm 2016)
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6 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_005

7 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_006

8 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Nghệ An

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_007

9 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_008

10 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Gia Lai

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_009

11 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Kon Tum

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_010

12 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Cần Thơ

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_011

13 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Bến Tre

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_012

14 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_013

15 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Đăk Nông

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_014

16 Hiện trạng công nghệ khai thác và môi trường khai 

thác khoáng sản tại  tỉnh Đăk Lăk

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_015

17 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản nhiên liệu

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_016

18 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản kim loại nội sinh

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_017

19 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản kim loại ngoại sinh

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_018

20 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản đá vật liệu xây dựng

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_019

3 Cục Kiểm 
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Bắc
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21 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản đá ốp lát

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_020

22 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản sét

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_021

23 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản nguyên liệu sứ gốm

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_022

24 Hiện trạng môi trường và công nghệ khai thác khoáng 

sản các mỏ khoáng sản cát công nghiệp

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_023

25 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản nhiên liệu

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_024

26 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản kim loại nội sinh

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_025

27 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản kim loại ngoại sinh

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_026

28 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản đá vật liệu xây dựng

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_027

29 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản đá ốp lát

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_028

30 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản sét

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_029

31 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản nguyên liệu sứ gốm

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_030

32 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản cát công nghiệp

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_031

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động 

khoáng 

sản miền 

Bắc

3 Đánh giá tổng thể 

nguồn phát sinh ô 

nhiễm môi trường 

trong khai thác 

khoáng sản; đề xuất 

cơ chế, chính sách 

nâng cao năng lực 

kiểm soát khoáng 

sản, quản lý môi 

trường trong khai 

thác khoáng sản 

(Năm 2016)

1177/QĐ-

ĐCKS

7



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
33 Đánh giá nguyên nhân, xác định nguồn ô nhiễm môi 

trường trong khai thác khoáng sản cát sỏi lòng sông

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_032

34 Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp giữa thanh tra 

chuyên ngành khoáng sản và thanh tra chuyên ngành 

môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_033

35 Đề xuất các nội dung của dự thảo thông tư thực hiện 

cơ chế phối hợp giữa thanh tra chuyên ngành khoáng 

sản và thanh tra chuyên ngành môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.11.02_03_CDS_034

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Thanh tra, kiểm 

tra môi trường trong hoạt động khoáng sản Năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_21.11.03_01_THG_001

2 Báo cáo kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh 

Bến Tre

Tư liệu khác 

(giấy)

18_21.11.03_01_BKG_001

3 Báo cáo kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh 

Vĩnh Long

Tư liệu khác 

(giấy)

18_21.11.03_01_BKG_002

4 Báo cáo kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh 

Long An

Tư liệu khác 

(giấy)

18_21.11.03_01_BKG_003

5 Báo cáo kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh 

ĐắK Nông

Tư liệu khác 

(giấy)

18_21.11.03_01_BKG_004

6 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Thanh tra, kiểm 

tra môi trường trong hoạt động khoáng sản Năm 2017

Tổng hợp (số) 18_21.11.03_01_THS_001

7 Báo cáo kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh 

Bến Tre

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.03_01_BKS_001

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động 

khoáng 

sản miền 

Bắc

3 Đánh giá tổng thể 

nguồn phát sinh ô 

nhiễm môi trường 

trong khai thác 

khoáng sản; đề xuất 

cơ chế, chính sách 

nâng cao năng lực 

kiểm soát khoáng 

sản, quản lý môi 

trường trong khai 

thác khoáng sản 

(Năm 2016)

1177/QĐ-

ĐCKS

Thanh tra, kiểm tra 

môi trường trong 

hoạt động khoáng sản

4 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động 

khoáng 

sản miền 

Nam

420/QĐ-

ĐCKS

8



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
8 Báo cáo kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh 

Vĩnh Long

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.03_01_BKS_002

9 Báo cáo kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh 

Long An

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.03_01_BKS_003

10 Báo cáo kết quả lấy và phân tích mẫu môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh 

ĐắK Nông

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11.03_01_BKS_004

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ "Kiểm tra môi 

trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_21.11_03_BKG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ "Kiểm tra môi 

trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị"

Tư liệu khác 

(số)

18_21.11_03_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp dự án: Điều tra, khảo sát xây dựng 

đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện 

môi trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_21.19_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp dự án: Điều tra, khảo sát xây dựng 

đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện 

môi trường

Tổng hợp (số) 18_21.19_01_THS_001

3 Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát 

triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_21.19_01_BKS_001

4 Báo cáo điều tra, đánh giá nhu cầu và năng lực cung 

ứng các sản phẩm thân thiện môi trường; thực trạng cơ 

chế, chính sách và hệ thống tổ chức về phát triển thị 

trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_21.19_01_BKS_002

5 Báo cáo đánh giá tiềm năng, lợi thế và cơ hội, thách 

thức về thúc đẩy phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_21.19_01_BKS_003

6 Dự thảo Đề án Phát triển thị trường các sản phẩm thân 

thiện môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025

Tư liệu khác 

(số)

18_21.19_01_BKS_004

Thanh tra, kiểm tra 

môi trường trong 

hoạt động khoáng sản

Tổng cục 

Địa chất 

và Khoáng 

sản Việt 

Nam

6 462/QĐ-

ĐCKS

Thanh tra, kiểm tra 

môi trường trong 

hoạt động khoáng sản

420/QĐ-

ĐCKS

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động 

khoáng 

sản miền 

Nam

4

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2017

810/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

7

9



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
7 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về phân bố 

thị trường tiêu thụ (đối với nhóm sản phẩm tái chế từ 

chất thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_001

8 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về phân bố 

thị trường tiêu thụ (đối với nhóm sản phẩm sau khi sử 

dụng dễ phân hủy trong tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_002

9 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về phân bố 

thị trường tiêu thụ (đối với nhóm sản phẩm không gây 

ô nhiễm môi trường được sản xuất để thay thế nguyên 

liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_003

10 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về phân bố 

thị trường tiêu thụ (đối với nhóm sản phẩm nông 

nghiệp hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_004

11 Dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường trên thế giới đến năm 2025 (đối với nhóm 

sản phẩm tái chế từ chát thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_005

12 Dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường trên thế giới đến năm 2025 (đối với nhóm 

sản phẩm sau khi sử dụng dễ phân hủy trong tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_006

13 Dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường trên thế giới đến năm 2025 (đối với nhóm 

sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường được sản 

xuất để thay thế nguyên liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_007

14 Dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường trên thế giới đến năm 2025 (đối với nhóm 

sản phẩm nông nghiệp hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_008

15 Dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường của Việt Nam đến năm 2025 (đối với 

nhóm sản phẩm tái chế từ chát thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_009

16 Dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường của Việt Nam đến năm 2025 (đối với 

nhóm sản phẩm sau khi sử dụng dễ phân hủy trong tự 

nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_010

810/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

7 Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2017

10



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
17 Dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường của Việt Nam đến năm 2025 (đối với 

nhóm sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường được 

sản xuất để thay thế nguyên liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_011

18 Dự báo xu hướng phát triển các sản phẩm thân thiện 

môi trường của Việt Nam đến năm 2025 (đối với 

nhóm sản phẩm nông nghiệp hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_012

19 Dự báo về cung cầu thị trường các sản phẩm thân 

thiện môi trường trong nước, khả năng xuất khẩu các 

sản phẩm thân thiện môi trường của Việt Nam đến các 

thị trường Quốc tế (đối với nhóm sản phẩm tái chế từ 

chát thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_013

20 Dự báo về cung cầu thị trường các sản phẩm thân 

thiện môi trường trong nước, khả năng xuất khẩu các 

sản phẩm thân thiện môi trường của Việt Nam đến các 

thị trường Quốc tế (đối với nhóm sản phẩm sau khi sử 

dụng dễ phân hủy trong tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_014

21 Dự báo về cung cầu thị trường các sản phẩm thân 

thiện môi trường trong nước, khả năng xuất khẩu các 

sản phẩm thân thiện môi trường của Việt Nam đến các 

thị trường Quốc tế (đối với nhóm sản phẩm không gây 

ô nhiễm môi trường được sản xuất để thay thế nguyên 

liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_015

22 Dự báo về cung cầu thị trường các sản phẩm thân 

thiện môi trường trong nước, khả năng xuất khẩu các 

sản phẩm thân thiện môi trường của Việt Nam đến các 

thị trường Quốc tế (đối với nhóm sản phẩm nông 

nghiệp hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_016

23 Phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức từ bối cảnh 

trong nước: Từ bối cảnh tái cấu trúc/cơ cấu lại nền 

kinh tế

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_017

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2017

810/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

7

11



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
24 Phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức từ bối cảnh 

trong nước: Từ khả năng, năng lực nhà sản xuất cung 

ứng sản phẩm (Nhà nước; Doanh nghiệp; và người 

dân )

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_018

25 Phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức từ bối cảnh 

trong nước: Từ hệ thống chính sách pháp luật liên 

quan đến phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện 

môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_019

26 Phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức từ bối cảnh 

trong nước: Từ thị hiếu của người tiêu dùng

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_020

27 Phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức từ bối cảnh 

trong nước: Từ cạnh tranh của các loại sản phẩm khác

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_021

28 Phân tích, đánh giá các cơ hội, thách thức từ bối cảnh 

trong nước: Từ tổ chức vận hành thị trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_022

29 Cơ hội, thách thức về tham gia mạng lưới mua sắm 

xanh, nhãn xanh toàn cầu

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_023

30 Cơ hội, thách thức về cam kết bảo vệ môi trường đối 

với các tổ chức quốc tế; các hiệp đinh thương mại 

song phương; các hiệp định thương mại đa biên mà 

Việt Nam tham gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_024

31 Các cơ hội và thách thức từ việc tham gia cung ứng và 

tạo ra các nhu cầu về sản phẩm thân thiện môi trường 

của doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_025

32 Cơ hội, thách thức về tiếp nhận công nghệ thân thiện 

môi trường từ quốc tế

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_026

33 Cơ hội, thách thức về đào tạo, tiếp nhận nguồn nhân 

lực sản xuất sản phẩm từ các nước, tổ chức quốc tế

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_027

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2017

810/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

7

12



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
34 Xây dựng báo cáo trung gian về tiềm năng, lợi thế và 

cơ hội, thách thức về thúc đẩy phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_028

35 Xác lập quan điểm, mục tiêu của đề án Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_029

36 Xác định các loại hình sản phẩm ưu tiên phát triển Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_030

37 Tổng hợp, đề xuất sửa  đổi, bổ sung hệ thống các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển thị 

trường sản phẩm thân thiện môi trường (Bao gồm: hệ 

thống các Luật có liên qua)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_031

38 Tổng hợp, đề xuất sửa  đổi, bổ sung hệ thống các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển thị 

trường sản phẩm thân thiện môi trường (Bao gồm: hệ 

thống các Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình của Chính phủ có liên quan)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_032

39 Tổng hợp, đề xuất sửa  đổi, bổ sung hệ thống các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển thị 

trường sản phẩm thân thiện môi trường (Bao gồm: hệ 

thống các Nghị định, Thông tư có liên quan)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_033

40 Tổng hợp, đề xuất sửa  đổi, bổ sung hệ thống các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển thị 

trường sản phẩm thân thiện môi trường (Bao gồm: các 

văn bản liên quan khác)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_034

41 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách hoàn thiện hệ 

thống tổ chức quản lý cho phát triển thị trường các sản 

phẩm thân thiện môi trường (Bao gồm: hệ thống các 

cơ quan quản lý cấp Trung ương)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_035

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2017

810/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

7

13



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
42 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách hoàn thiện hệ 

thống tổ chức quản lý cho phát triển thị trường các sản 

phẩm thân thiện môi trường (Bao gồm: hệ thống các 

cơ quan quản lý cấp địa phương)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_036

43 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách hoàn thiện hệ 

thống tổ chức quản lý cho phát triển thị trường các sản 

phẩm thân thiện môi trường (Bao gồm: hệ thống 

doanh nghiệp sản xuất)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_037

44 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách hoàn thiện hệ 

thống tổ chức quản lý cho phát triển thị trường các sản 

phẩm thân thiện môi trường (Bao gồm: hệ thống kênh 

phân phối sản phẩm)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_038

45 Tổng hợp, đề xuất các chính sách kích cầu phát triển 

thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường (Bao 

gồm: tạo môi trường cạnh tranh sản phẩm thuận lợi)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_039

46 Tổng hợp, đề xuất các chính sách kích cầu phát triển 

thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường (Bao 

gồm: khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện môi 

trường)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_040

47 Tổng hợp, đề xuất các chính sách kích cầu phát triển 

thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường (Bao 

gồm: khuyến khích đổi mới công nghệ và tiêu dùng 

bền vững)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_041

48 Tổng hợp, đề xuất các chính sách kích cầu phát triển 

thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường (Bao 

gồm: chính sách xúc tiến thương mại, quảng bá sản 

phẩm, hỗ trợ thông tin)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_042

49 Tổng hợp, đề xuất các chính sách kích cầu phát triển 

thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường (Bao 

gồm: hội nhập kinh tế quốc tế)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_043

50 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách kích cung đối với 

phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Bao gồm: chính sách phát triển thị trường sản 

phẩm)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_044

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2017

810/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

7

14



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
51 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách kích cung đối với 

phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Bao gồm: chính sách tài chính và đầu tư)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_045

52 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách kích cung đối với 

phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Bao gồm: chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đất đai, 

yêu cầu về bảo vệ môi trường)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_046

53 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách kích cung đối với 

phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Bao gồm: chính sách phát triển kinh tế xanh)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_047

54 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách kích cung đối với 

phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Bao gồm: hệ thống quy định liên quan đến 

công nhận, chứng nhận sản phẩm)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_048

55 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách kích cung đối với 

phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Bao gồm: hệ thống kênh phân phối sản phẩm)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_049

56 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách kích cung đối với 

phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Bao gồm: hệ thống các chương trình hỗ trợ 

sản xuất sản phẩm)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_050

57 Tổng hợp, đề xuất nhóm chính sách kích cung đối với 

phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Bao gồm: chính sách xuất, nhập khẩu sản 

phẩm thân thiện môi trường)

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_051

58 Xây dựng các nhóm giải pháp phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam: Nhóm 

giải pháp về thay đổi nhận thức và hành vi của người 

tiêu dùng, nhà sản xuất

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_052

59 Xây dựng các nhóm giải pháp phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam: Nhóm 

giải pháp về cơ chế chính sách

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_053

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2017

810/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

7

15



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
60 Xây dựng các nhóm giải pháp phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam: Nhóm 

giải pháp về đầu tư, tài chính và tín dụng

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_054

61 Xây dựng các nhóm giải pháp phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam: Nhóm 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm 

soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_055

62 Xây dựng các nhóm giải pháp phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam: Nhóm 

giải pháp về nghiên cứu, chuyển giao và tiếp nhận 

khoa học công nghệ

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_056

63 Xây dựng các nhóm giải pháp phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam: Nhóm 

giải pháp về phát triển và đào tạo nguồn nhân lực

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_057

64 Xây dựng các nhóm giải pháp phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam: Nhóm 

giải pháp về hợp tác quốc tế

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_058

65 Xây dựng lộ trình thực hiện: Xây dựng lộ trình giai 

đoạn đến 2025

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_059

66 Xây dựng lộ trình thực hiện: Xây dựng lộ trình tầm 

nhìn đến 2030

Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_060

67 Xây dựng biện pháp tổ chức, phân công thực hiện Chuyên đề (số) 18_21.19_01_CDS_061

1 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Nghệ An)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_001

2 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Đà Nẵng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_002

7 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

810/QĐ-

BTNMT

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2017

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2016

1876/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

8

16



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
3 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Quảng Ngãi)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_003

4 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Khánh Hòa)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_004

5 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (TP Hồ Chí Minh)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_005

6 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Bình Dương)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_006

7 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Đồng Nai)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_007

8 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Cần Thơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_008

9 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Năng lượng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_009

10 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Thủy sản)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_010

11 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Sản xuất nhựa)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_011

12 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Xây dựng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_012

13 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Du lịch)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_013

môi trường

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2016

1876/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

8

17



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
14 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Giao thông)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_014

15 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Y tế)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_015

16 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Nông nghiệp)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_016

17 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Làng nghề)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_017

18 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Nghệ An)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_018

19 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Đà Nẵng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_019

20 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Quảng Ngãi)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_020

21 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Khánh Hòa)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_021

22 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (TP Hồ Chí Minh)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_022

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2016

1876/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
23 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Bình Dương)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_023

24 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Đồng Nai)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_024

25 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Cần Thơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_025

26 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Năng Lượng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_026

27 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Thủy sản)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_027

28 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Sản xuất nhựa)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_028

29 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Xây dựng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_029

30 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Du lịch)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_030
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31 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Giao thông)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_031

32 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Y tế)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_032

33 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Nông nghiệp)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_033

34 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Làng nghề)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_034

35 Tổng hợp, phân tích thực trạng và nhu cầu về các loại 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam (Nhóm 

sản phẩm tái chế từ chất thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_035

36 Tổng hợp, phân tích thực trạng và nhu cầu về các loại 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam (Nhóm 

sản phẩm sau khi sử dụng dễ phân hủy trong tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_036

37 Tổng hợp, phân tích thực trạng và nhu cầu về các loại 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam (Nhóm 

sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường được sản 

xuất để thay thế nguyên liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_037

38 Tổng hợp, phân tích thực trạng và nhu cầu về các loại 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam (Nhóm 

sản phẩm nông nghiệp hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_038

39 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Hà Nội)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_039
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40 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Hải Phòng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_040

41 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Quảng Ninh)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_041

42 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Thái Nguyên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_042

43 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Nghệ An)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_043

44 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Đà Nẵng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_044

45 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Khánh Hòa)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_045

46 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Quảng Ngãi)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_046

47 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại TP Hồ Chí Minh)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_047

48 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Bình Dương)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_048

49 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Đồng Nai)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_049

50 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam tại các địa phương 

điều tra (tại Cần Thơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_050

51 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (ngành chế biến thực phẩm)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_051
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52 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (ngành Giấy)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_052

53 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (Ngành dệt may)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_053

54 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (ngành Da giầy)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_054

55 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (Ngành Hóa chất)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_055

56 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (Ngành Năng lượng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_056

57 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (Ngành Thủy Sản)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_057

58 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (ngành sản xuất nhựa)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_058

59 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (ngành Xây dựng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_059

60 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (ngành Du lịch)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_060

61 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (Ngành Giao thông)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_061

62 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (Ngành Y tế)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_062

63 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (Lĩnh vực Nông nghiệp)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_063
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64 Đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam theo các ngành/lĩnh 

vực điều tra (Lĩnh vực Làng nghề)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_064

65 Tổng hợp, phân tích năng lực sản xuất, cung ứng các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam (nhóm 

sản phẩm: nhóm sản phẩm tái chế từ chất thải).

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_065

66 Tổng hợp, phân tích năng lực sản xuất, cung ứng các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam (Nhóm 

Sản phẩm sau khi sử dụng dễ phân hủy trong tự nhiên).

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_066

67 Tổng hợp, phân tích năng lực sản xuất, cung ứng các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam (Nhóm 

Sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường được sản 

xuất để thay thế nguyên liệu tự nhiên).

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_067

68 Tổng hợp, phân tích năng lực sản xuất, cung ứng các 

sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam (Nhóm 

sản phẩm nông nghiệp hữu cơ).

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_068

69 Xây dựng báo cáo trung gian về thực trạng, nhu cầu và 

năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_069

70 Rà soát tổng hợp các chủ trương, cơ chế, chính sách 

pháp luật liên quan đến phát triển thị trường các sản 

phẩm thân thiện môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_070

71 Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và nhận 

diện, phát hiện bất cập của chủ trương, cơ chế, chính 

sách pháp luật liên quan đến phát triển thị trường các 

sản phẩm thân thiện môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_071

72 Rà soát tổng hợp các quy định về hệ thống tổ chức 

quản lý liên quan đến phát triển thị trường các sản 

phẩm thân thiện môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_072
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73 Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và nhận 

diện, phát hiện bất cập của hệ thống tổ chức quản lý 

liên quan đến phát triển thị trường các sản phẩm thân 

thiện môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_073

74 Đánh giá, phát hiện bất cập về mô hình phát triển thị 

trường (hệ thống tổ chức sản xuất, hệ thống các kênh 

phân phối sản phẩm) các sản phẩm thân thiện môi 

trường ở Việt Nam hiện nay (Nhóm sản phẩm: nhóm 

sản phẩm tái chế từ chất thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_074

75 Đánh giá, phát hiện bất cập về mô hình phát triển thị 

trường (hệ thống tổ chức sản xuất, hệ thống các kênh 

phân phối sản phẩm) các sản phẩm thân thiện môi 

trường ở Việt Nam hiện nay (Nhóm Sản phẩm sau khi 

sử dụng dễ phân hủy trong tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_075

76 Đánh giá, phát hiện bất cập về mô hình phát triển thị 

trường (hệ thống tổ chức sản xuất, hệ thống các kênh 

phân phối sản phẩm) các sản phẩm thân thiện môi 

trường ở Việt Nam hiện nay (Nhóm Sản phẩm không 

gây ô nhiễm môi trường được sản xuất để thay thế 

nguyên liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_076

77 Đánh giá, phát hiện bất cập về mô hình phát triển thị 

trường (hệ thống tổ chức sản xuất, hệ thống các kênh 

phân phối sản phẩm) các sản phẩm thân thiện môi 

trường ở Việt Nam hiện nay (Nhóm sản phẩm nông 

nghiệp hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_077

78 Xây dựng báo cáo trung gian về cơ chế, chính sách và 

hệ thống tổ chức về phát triển thị trường các sản phẩm 

thân thiện môi trường ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_078

79 Nhận dạng, đánh giá tiềm năng lợi thế về chủng loại 

sản phẩm (đối với nhóm sản phẩm: nhóm sản phẩm tái 

chế từ chất thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_079

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2016

1876/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

8
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
80 Nhận dạng, đánh giá tiềm năng lợi thế về chủng loại 

sản phẩm (đối với nhóm Sản phẩm sau khi sử dụng dễ 

phân hủy trong tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_080

81 Nhận dạng, đánh giá tiềm năng lợi thế về chủng loại 

sản phẩm (đối với nhóm Sản phẩm không gây ô nhiễm 

môi trường được sản xuất để thay thế nguyên liệu tự 

nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_081

82 Nhận dạng, đánh giá tiềm năng lợi thế về chủng loại 

sản phẩm (đối với nhóm sản phẩm nông nghiệp hữu 

cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_082

83 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về phân 

vùng sản xuất (đối với nhóm sản phẩm tái chế từ chất 

thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_083

84 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về phân 

vùng sản xuất (đối với nhóm sản phẩm sau khi sử 

dụng dễ phân hủy trong tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_084

85 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về phân 

vùng sản xuất (đối với nhóm sản phẩm  không gây ô 

nhiễm môi trường được sản xuất để thay thế nguyên 

liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_085

86 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về phân 

vùng sản xuất (đối với nhóm sản phẩm nông nghiệp 

hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_086

87 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về nguyên 

liệu sản xuất  (đối với nhóm sản phẩm tái chế từ chất 

thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_087

88 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về nguyên 

liệu sản xuất  (đối với nhóm sản phẩm sau khi sử dụng 

dễ phân hủy trong tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_088

89 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về nguyên 

liệu sản xuất  (đối với nhóm sản phẩm không gây ô 

nhiễm môi trường được sản xuất để thay thế nguyên 

liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_089

1876/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

8 Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2016
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
90 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về nguyên 

liệu sản xuất  (đối với nhóm sản phẩm nông nghiệp 

hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_090

91 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về khả 

năng cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại (đối với 

nhóm sản phẩm tái chế từ chất thải)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_091

92 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về khả 

năng cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại (đối với 

nhóm sản phẩm sau khi sử dụng dễ phân hủy trong tự 

nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_092

93 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về khả 

năng cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại (đối với 

nhóm sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường được 

sản xuất để thay thế nguyên liệu tự nhiên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_093

94 Nhận dạng, đánh giá các tiềm năng, lợi thế về khả 

năng cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại (đối với 

nhóm sản phẩm nông nghiệp hữu cơ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_02_CDS_094

1 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Canada)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_001

2 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Nhật Bản)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_002

3 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Hàn Quốc)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_003

4 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Đức)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_004

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

8 Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2016

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

9 Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2015
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
5 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Úc)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_005

6 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Trung Quốc)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_006

7 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Ấn Độ)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_007

8 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Brazin)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_008

9 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Nam Phi)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_009

10 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Nga)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_010

11 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Thái Lan)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_011

12 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Philippin)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_012

13 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Malaysia)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_013

14 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Singapore)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_014

15 Phân tích, đánh giá cụ thể kinh nghiệm của các nước 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường (Indonesia)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_015

1876/QĐ-

BTNMT

9 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2015
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
16 Tổng hợp, đánh giá rút ra các bài học cho Việt Nam 

về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi 

trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_016

17 Xây dựng báo cáo trung gian về cơ sở lý luận và kinh 

nghiệm quốc tế về phát triển thị trường các sản phẩm 

thân thiện môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_017

18 Rà soát, tổng hợp thông tin, xác định cụ thể các đối 

tượng điều tra trực tiếp tại các tỉnh/thành phố; 

ngành/lĩnh vực

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_018

19 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Hà Nội)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_019

20 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Hải Phòng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_020

21 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Quảng Ninh)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_021

22 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các địa phương điều tra 

trực tiếp (Thái Nguyên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_022

23 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Chế biến thực phẩm)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_023

24 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Giấy)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_024

25 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Dệt may)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_025

26 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Da giày)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_026

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2015

1876/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
27 Đánh giá thực trạng, nhu cầu các sản phẩm thân thiện 

môi trường ở Việt Nam tại các ngành/lĩnh vực điều tra 

trực tiếp (Hóa chất)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_027

28 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Hà Nội)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_028

29 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Hải Phòng)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_029

30 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Quảng Ninh)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_030

31 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Thái Nguyên)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_031

32 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Chế biến thực phẩm)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_032

33 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Giấy)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_033

34 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Dệt May)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_034

35 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Da giầy)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_035

1876/QĐ-

BTNMT

9 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 
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36 Xử lý số liệu điều tra xã hội học về thực trạng, nhu 

cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân 

thiện môi trường theo các địa phương và các 

ngành/lĩnh vực (Hóa Chất)

Chuyên đề (số) 18_21.19_03_CDS_036

1 Phân tích, đánh giá hệ thống phân loại các sản phẩm 

thân thiện môi trường  (gồm: Sản phẩm tái chế từ chất 

thải; Sản phẩm sau khi sử dụng dễ phân huỷ trong tự 

nhiên; Sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường được 

sản xuất để thay thế nguyên liệu tự nhiên; Sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ; Sản phẩm được cấp nhãn sinh 

thái)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_001

2 Phân tích đặc điểm của thị trường các sản phẩm thân 

thiện với môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_002

3 Phân tích, đánh giá các đối tượng có nhu cầu về sản 

phẩm thân thiện môi trường (Nhà nước; Doanh 

nghiệp, tổ chức; cá nhân)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_003

4 Phân tích, đánh giá các đối tượng cung ứng sản phẩm 

thân thiện môi trường (Nhà nước; Doanh nghiệp, tổ 

chức; cá nhân)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_004

5 Phân tích vai trò của thị trường các sản phẩm thân 

thiện môi trường đối với phát triển kinh tế xã hội và 

bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_005

6 Phân tích các yếu tố hình thành và phát triển thị 

trường các sản phẩm thân thiện môi trường (Áp lực từ 

quá trình chuyển đổi kinh tế sang kinh tế xanh; yêu 

cầu về bảo vệ môi trường; nhu cầu nâng cao chất 

lượng cuộc sống; nâng cao cạnh tranh và lợi nhuận 

của doanh nghiệp; yêu cầu của hội nhập quốc tế)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_006

7 Phân tích sự hình thành của thị trường các sản phẩm 

thân thiện môi trường trên thế giới

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_007

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2014

1876/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường 

10
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8 Rà soát, phân tích các quy định của một số tổ chức đối 

với sản phẩm thân thiện môi trường (Diễn đàn Thương 

mại và Phát triển Liên hợp quốc - UNCTAD)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_008

9 Rà soát, phân tích các quy định của một số tổ chức đối 

với sản phẩm thân thiện môi trường (Mạng lưới thu 

mua các sản phẩm sinh thái - IGPN)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_009

10 Rà soát, phân tích các quy định của một số tổ chức đối 

với sản phẩm thân thiện môi trường (Ủy ban Châu Âu - 

 EU)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_010

11 Rà soát, phân tích các quy định của một số tổ chức đối 

với sản phẩm thân thiện môi trường (Tổ chức Thương 

mại thế giới - WTO)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_011

12 Rà soát, phân tích các quy định của một số tổ chức đối 

với sản phẩm thân thiện môi trường Chương trình Môi 

trường liên hợp quốc - UNEP)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_012

13 Rà soát, phân tích các quy định của một số tổ chức đối 

với sản phẩm thân thiện môi trường (Một số tổ chức 

khác)

Chuyên đề (số) 18_21.19_04_CDS_013

1 Báo cáo tổng hợp dự án "Điều tra, đánh giá, xây dựng 

định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững"

Tổng hợp 

(giấy)

18_21.19_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp dự án "Điều tra, đánh giá, xây dựng 

định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững"

Tổng hợp (số) 18_21.19_05_THS_001

3 Báo cáo tổng kết kinh nghiệm quốc tế Tư liệu khác 

(số)

18_21.19_05_BKS_001

4 Báo cáo các loại vùng chức năng và tiêu chí xác lập ở 

Việt Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_21.19_05_BKS_002

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2017)

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

11 2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường 

1876/QĐ-

BTNMT

Điều tra, khảo sát xây 

dựng đề án phát triển 

thị trường các sản 

phẩm thân tiện môi 

trường - Năm 2014

10
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
5 Dự thảo đề án "Thực hiện phân vùng chức năng làm 

cơ sở lập quy hoạch phát triển bền vững ở Việt Nam"

Tư liệu khác 

(số)

18_21.19_05_BKS_003

6 Phân tích kinh nghiệm về phương pháp luận, thực tiễn 

phân vùng chức năng của Hàn Quốc

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_001

7 Phân tích kinh nghiệm thực tiễn kết quả phân vùng 

chức năng của Hàn Quốc

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_002

8 Phân tích kinh nghiệm về duy trì và bảo vệ các hệ sinh 

thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh thái, thích ứng 

với biến đổi khí hậu của Hàn Quốc về phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_003

9 Phân tích kinh nghiệm về phương pháp luận, thực tiễn 

phân vùng chức năng của Thái Lan

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_004

10 Phân tích kinh nghiệm thực tiễn kết quả phân vùng 

chức năng của Thái Lan

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_005

11 Phân tích kinh nghiệm về duy trì và bảo vệ các hệ sinh 

thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh thái, thích ứng 

với biến đổi khí hậu của Thái Lan về phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_006

12 Phân tích kinh nghiệm về phương pháp luận, thực tiễn 

phân vùng chức năng của Indonexia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_007

13 Phân tích kinh nghiệm thực tiễn kết quả phân vùng 

chức năng của Indonexia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_008

14 Phân tích kinh nghiệm về duy trì và bảo vệ các hệ sinh 

thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh thái, thích ứng 

với biến đổi khí hậu của  Indonexia  về phân vùng 

chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_009

15 Phân tích kinh nghiệm về phương pháp luận, thực tiễn 

phân vùng chức năng của Philippine

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_010

16 Phân tích kinh nghiệm thực tiễn kết quả phân vùng 

chức năng của Philippine

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_011

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2017)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

11
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
17 Phân tích kinh nghiệm về duy trì và bảo vệ các hệ sinh 

thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh thái, thích ứng 

với biến đổi khí hậu của Philippine về phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_012

18 Báo cáo tổng quan kinh nghiệm quốc tế và bài học rút 

ra cho Việt Nam về phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_013

19 Phân tích, làm rõ phạm vi phân vùng cho Vùng tối ưu 

phát triển đối với cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_014

20 Phân tích, làm rõ phạm vi phân vùng cho Vùng ưu tiên 

phát triển đối với cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_015

21 Phân tích, làm rõ phạm vi phân vùng cho Vùng hạn 

chế phát triển đối với cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_016

22 Phân tích, làm rõ phạm vi phân vùng cho Vùng cấm 

phát triển đối với cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_017

23 Phân tích, làm rõ phạm vi phân vùng cho Vùng tối ưu 

phát triển đối với cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_018

24 Phân tích, làm rõ phạm vi phân vùng cho Vùng ưu tiên 

phát triển đối với cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_019

25 Phân tích, làm rõ phạm vi phân vùng cho Vùng hạn 

chế phát triển đối với cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_020

26 Phân tích, làm rõ phạm vi phân vùng cho Vùng cấm 

phát triển đối với cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_021

27 Phân tích các cấp độ của Vùng tối ưu phát triển Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_022

28 Phân tích các cấp độ của Vùng ưu tiên phát triển Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_023

29 Phân tích các cấp độ của Vùng hạn chế phát triển Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_024

30 Phân tích các cấp độ của Vùng cấm phát triển Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_025

31 Phân tích các tiêu chí xác lập Vùng tối ưu phát triển Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_026

32 Phân tích các tiêu chí xác lập Vùng ưu tiên phát Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_027

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

11 Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2017)

2433/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
33 Phân tích các tiêu chí xác lập Vùng hạn chế phát triển Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_028

34 Phân tích các tiêu chí xác lập Vùng cấm phát triển Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_029

35 Nguyên tắc phân vùng chức năng đối với Vùng tối ưu 

phát triển ở cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_030

36 Nguyên tắc phân vùng chức năng đối với Vùng ưu tiên 

phát triển ở cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_031

37 Nguyên tắc phân vùng chức năng đối với Vùng hạn 

chế phát triển ở cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_032

38 Định hướng phân vùng chức năng đối với Vùng cấm 

phát triển ở cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_033

39 Định hướng phân vùng chức năng đối với Vùng tối ưu 

phát triển ở cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_034

40 Định hướng phân vùng chức năng đối với Vùng ưu 

tiên phát triển ở cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_035

41 Định hướng phân vùng chức năng đối với Vùng hạn 

chế phát triển  ở cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_036

42 Nguyên tắc phân vùng chức năng đối với Vùng cấm 

phát triển ở cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_037

43 Nguyên tắc phân vùng chức năng đối với Vùng tối ưu 

phát triển ở cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_038

44 Nguyên tắc phân vùng chức năng đối với Vùng ưu tiên 

phát triển ở cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_039

45 Nguyên tắc phân vùng chức năng đối với Vùng hạn 

chế phát triển ở cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_040

46 Nguyên tắc phân vùng chức năng đối với Vùng cấm 

phát triển ở cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_041

47 Định hướng phân vùng chức năng đối với Vùng tối ưu 

phát triển ở cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_042

48 Định hướng phân vùng chức năng đối với Vùng ưu 

tiên phát triển ở cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_043

49 Định hướng phân vùng chức năng đối với Vùng hạn 

chế phát triển  ở cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_044

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2017)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

11
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50 Định hướng phân vùng chức năng đối với Vùng cấm 

phát triển ở cấp liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_045

51 Phương pháp thực hiện phân vùng chức năng cho cấp 

quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_046

52 Phương pháp thực hiện phân vùng chức năng cho cấp 

liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_047

53 Phân tích Nguồn lực tài chính từ cấp Trung ương thực 

hiện phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_048

54 Phân tích Nguồn lực tài chính từ cấp địa phương thực 

hiện phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_049

55 Phân tích Nguồn lực tài chính từ các nguồn khác: viện 

trợ nước ngoài, cộng đồng trong nước thực hiện phân 

vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_050

56 Phân tích việc sắp xếp tổ chức thực hiện phân vùng 

chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_051

57 Phân tích lộ trình, các bước thực hiện cho cấp độ phân 

vùng  quốc gia

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_052

58 Phân tích lộ trình, các bước thực hiện cho cấp độ phân 

vùng liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_053

59 Xác định quan điểm, mục tiêu của đề án Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_054

60 Đề xuất nội dung chính của đề án Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_055

61 Đề xuất lộ trình và giải pháp thực hiện Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_056

62 Đề xuất giải pháp thực hiện Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_057

63 Tổ chức thực hiện đề án Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_058

2433/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2017)

11 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
64 Đề xuất Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện đề 

án

Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_059

65 Xây dựng dự thảo Đề án Chuyên đề (số) 18_21.19_05_CDS_060

1 Báo cáo điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm thổ 

nhưỡng và phân bố trên vùng đồng bằng sông Hồng 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_001

2 Báo cáo điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm thổ 

nhưỡng và phân bố trên vùng trung du và miền núi 

phía Bắc phục vụ việc định hướng phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_002

3 Báo cáo điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm thổ 

nhưỡng và phân bố trên vùng Bắc Trung Bộ và duyên 

hải miền Trung phục vụ việc định hướng phân vùng 

chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_003

4 Báo cáo điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm thổ 

nhưỡng và phân bố trên vùng Tây Nguyên phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_004

5 Báo cáo điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm thổ 

nhưỡng và phân bố trên vùng Đông Nam Bộ phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_005

6 Báo cáo điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm thổ 

nhưỡng và phân bố trên vùng Đồng Bằng sông Cửu 

Long phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_006

7 Điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm các thảm 

thực vật và phân bố trên Vùng đồng bằng sông Hồng 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_007

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12

36



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
8 Điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm các thảm 

thực vật và phân bố trên Vùng trung du và miền núi 

phía Bắc phục vụ việc định hướng phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_008

9 Điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm các thảm 

thực vật và phân bố trên Vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung phục vụ việc định hướng phân 

vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_009

10 Điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm các thảm 

thực vật và phân bố trên Vùng Tây Nguyên phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_010

11 Điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm các thảm 

thực vật và phân bố trên Vùng Đông Nam Bộ phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_011

12 Điều tra, đánh giá tổng quan về đặc điểm các thảm 

thực vật và phân bố trên Vùng đồng bằng sông Cửu 

Long phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_012

13 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro trước tác động 

của biến đổi khí hậu phục vụ việc định hướng phân 

vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_013

14 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ nước biển 

dâng đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_014

15 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ nước biển 

dâng đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_015

16 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ nước biển 

dâng đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_016

17 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ nước biển 

dâng đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_017

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
18 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ sự cực đoan 

của thời tiết, thiên tai đối với Vùng đồng bằng sông 

Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_018

19 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ sự cực đoan 

của thời tiết, thiên tai đối với Vùng trung du và miền 

núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_019

20 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ sự cực đoan 

của thời tiết, thiên tai đối với Vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_020

21 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ sự cực đoan 

của thời tiết, thiên tai đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_021

22 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ sự cực đoan 

của thời tiết, thiên tai đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_022

23 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ sự cực đoan 

của thời tiết, thiên tai đối với Vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_023

24 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro do thay đổi 

lượng mưa đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_024

25 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro do thay đổi 

lượng mưa đối với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_025

26 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro do thay đổi 

lượng mưa đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_026

27 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro do thay đổi 

lượng mưa đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_027

28 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro do thay đổi 

lượng mưa đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_028

29 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro do thay đổi 

lượng mưa đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_029

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
30 Điều tra, đánh giá tổng quan các rủi ro từ dịch chuyển 

vùng khí hậu phục vụ việc định hướng phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_030

31 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề môi 

trường đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_031

32 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề môi 

trường đối với đối với Vùng trung du và miền núi phía 

Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_032

33 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề môi 

trường đối với đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_033

34 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề môi 

trường đối với đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_034

35 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề môi 

trường đối với đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_035

36 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề môi 

trường đối với đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_036

37 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề kinh tế 

đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_037

38 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề kinh tế 

đối với đối với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_038

39 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề kinh tế 

đối với đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_039

40 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề kinh tế 

đối với đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_040

41 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề kinh tế 

đối với đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_041

42 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề kinh tế 

đối với đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_042

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
43 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề xã hội 

đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_043

44 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề xã hội 

đối với đối với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_044

45 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề xã hội 

đối với đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_045

46 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề xã hội 

đối với đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_046

47 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề xã hội 

đối với đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_047

48 Điều tra, phân tích tổng quan các các vấn đề xã hội 

đối với đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_048

49 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về suy thoái 

tài nguyên đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_049

50 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về suy thoái 

tài nguyên đối với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_050

51 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về suy thoái 

tài nguyên đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_051

52 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về suy thoái 

tài nguyên đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_052

53 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về suy thoái 

tài nguyên đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_053

54 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về suy thoái 

tài nguyên đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_054

55 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề sử dụng tài 

nguyên chưa hợp lý, kém hiệu quả và thiếu bền vững 

đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_055

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
56 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề sử dụng tài 

nguyên chưa hợp lý, kém hiệu quả và thiếu bền vững 

đối với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_056

57 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề sử dụng tài 

nguyên chưa hợp lý, kém hiệu quả và thiếu bền vững 

đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_057

58 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề sử dụng tài 

nguyên chưa hợp lý, kém hiệu quả và thiếu bền vững 

đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_058

59 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề sử dụng tài 

nguyên chưa hợp lý, kém hiệu quả và thiếu bền vững 

đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_059

60 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề sử dụng tài 

nguyên chưa hợp lý, kém hiệu quả và thiếu bền vững 

đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_060

61 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về mất cân 

đối, không bảo đảm nguồn lực về tài nguyên cho phát 

triển kinh tế - xã hội đối với Vùng đồng bằng sông 

Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_061

62 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về mất cân 

đối, không bảo đảm nguồn lực về tài nguyên cho phát 

triển kinh tế - xã hội đối với Vùng trung du và miền 

núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_062

63 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về mất cân 

đối, không bảo đảm nguồn lực về tài nguyên cho phát 

triển kinh tế - xã hội đối với Vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_063

64 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về mất cân 

đối, không bảo đảm nguồn lực về tài nguyên cho phát 

triển kinh tế - xã hội đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_064

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
65 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về mất cân 

đối, không bảo đảm nguồn lực về tài nguyên cho phát 

triển kinh tế - xã hội đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_065

66 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề về mất cân 

đối, không bảo đảm nguồn lực về tài nguyên cho phát 

triển kinh tế - xã hội đối với Vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_066

67 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường đất đối 

với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_067

68 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường đất đối 

với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_068

69 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường đất đối 

với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_069

70 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường đất đối 

với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_070

71 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường đất đối 

với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_071

72 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường đất đối 

với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_072

73 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường nước đối 

với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_073

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
74 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường nước đối 

với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_074

75 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường nước đối 

với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_075

76 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường nước đối 

với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_076

77 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường nước đối 

với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_077

78 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường nước đối 

với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_078

79 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường không 

khí đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_079

80 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường không 

khí đối với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_080

81 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường không 

khí đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_081

82 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường không 

khí đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_082

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
83 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường không 

khí đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_083

84 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề ô nhiễm tích 

tụ vượt quá khả năng chịu tải của môi trường không 

khí đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_084

85 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

chất lượng môi trường sống đối với Vùng đồng bằng 

sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_085

86 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

chất lượng môi trường sống đối với Vùng trung du và 

miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_086

87 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

chất lượng môi trường sống đối với Vùng Bắc Trung 

Bộ và Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_087

88 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

chất lượng môi trường sống đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_088

89 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

chất lượng môi trường sống đối với Vùng Đông Nam 

Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_089

90 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

chất lượng môi trường sống đối với Vùng đồng bằng 

sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_090

91 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

diện tích và chất lượng các hệ sinh thái tự nhiên có 

nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy đủ 

phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_091

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12

44



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
92 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

diện tích và chất lượng các hệ sinh thái tự nhiên có 

nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy đủ 

phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_092

93 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

diện tích và chất lượng các hệ sinh thái tự nhiên có 

nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy đủ 

phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_093

94 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

diện tích và chất lượng các hệ sinh thái tự nhiên có 

nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy đủ 

phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_094

95 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

diện tích và chất lượng các hệ sinh thái tự nhiên có 

nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy đủ 

phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_095

96 Điều tra, phân tích, nhận dạng các vấn đề suy giảm 

diện tích và chất lượng các hệ sinh thái tự nhiên có 

nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy đủ 

phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_096

97 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề nhiều loài hoang 

dã, cây trồng, vật nuôi biến mất, bị đe dọa tuyệt chủng 

có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_097

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12

45



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
98 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề nhiều loài hoang 

dã, cây trồng, vật nuôi biến mất, bị đe dọa tuyệt chủng 

có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_098

99 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề nhiều loài hoang 

dã, cây trồng, vật nuôi biến mất, bị đe dọa tuyệt chủng 

có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_099

100 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề nhiều loài hoang 

dã, cây trồng, vật nuôi biến mất, bị đe dọa tuyệt chủng 

có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_100

101 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề nhiều loài hoang 

dã, cây trồng, vật nuôi biến mất, bị đe dọa tuyệt chủng 

có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_101

102 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề nhiều loài hoang 

dã, cây trồng, vật nuôi biến mất, bị đe dọa tuyệt chủng 

có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_102

103 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề suy thoái nguồn 

gen bản địa có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện 

đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính 

sinh thái đối với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_103

12 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

2433/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
104 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề suy thoái nguồn 

gen bản địa có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện 

đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính 

sinh thái đối với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_104

105 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề suy thoái nguồn 

gen bản địa có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện 

đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính 

sinh thái đối với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_105

106 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề suy thoái nguồn 

gen bản địa có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện 

đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính 

sinh thái đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_106

107 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề suy thoái nguồn 

gen bản địa có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện 

đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính 

sinh thái đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_107

108 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề suy thoái nguồn 

gen bản địa có nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện 

đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính 

sinh thái đối với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_108

109 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề mất cân bằng 

sinh thái trên diện rộng do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_109

110 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề mất cân bằng 

sinh thái trên diện rộng do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_110

12 Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
111 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề mất cân bằng 

sinh thái trên diện rộng do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_111

112 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề mất cân bằng 

sinh thái trên diện rộng có nguyên nhân chủ yếu do 

chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa 

trên đặc tính sinh thái đối với Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_112

113 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề mất cân bằng 

sinh thái trên diện rộng có nguyên nhân chủ yếu do 

chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa 

trên đặc tính sinh thái đối với Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_113

114 Điều tra, phân tích, nhận dạng vấn đề mất cân bằng 

sinh thái trên diện rộng do chưa thực hiện đúng, đầy 

đủ phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái đối 

với Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_114

115 Báo cáo tổng quan các vấn đề suy giảm đa dạng sinh 

học, mất cân bằng sinh thái có nguyên nhân chủ yếu 

do chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng 

dựa trên đặc tính sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_115

116 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_116

117 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Công thương

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_117

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

12 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
118 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_118

119 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_119

120 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_120

121 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_121

122 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội.

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_122

123 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Tài chính.

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_123

124 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Xây dựng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_124

125 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Y tế

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_125

126 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Giao thông vận tải.

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_126

2433/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
127 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_127

128 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_128

129 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_129

130 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_130

131 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_131

132 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_132

133 Đánh giá chung các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường có nguyên nhân chủ yếu từ thiếu hoặc 

chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa 

trên đặc tính sinh thái tại Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_133

134 Đánh giá chung các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường có nguyên nhân chủ yếu từ thiếu hoặc 

chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa 

trên đặc tính sinh thái tại Vùng trung du và miền núi 

phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_134

12 Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
135 Đánh giá chung các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường có nguyên nhân chủ yếu từ thiếu hoặc 

chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa 

trên đặc tính sinh thái tại Vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_135

136 Đánh giá chung các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường có nguyên nhân chủ yếu từ thiếu hoặc 

chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa 

trên đặc tính sinh thái tại Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_136

137 Đánh giá chung các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường có nguyên nhân chủ yếu từ thiếu hoặc 

chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa 

trên đặc tính sinh thái tại Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_137

138 Đánh giá chung các vấn đề tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường có nguyên nhân chủ yếu từ thiếu hoặc 

chưa thực hiện đúng, đầy đủ phân vùng chức năng dựa 

trên đặc tính sinh thái tại Vùng đồng bằng sông Cửu 

Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_138

139 Phân tích kinh nghiệm của Australia về phương pháp 

luận phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_139

140 Phân tích kinh nghiệm của Australia về thực tiễn kết 

quả phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_140

141 Phân tích kinh nghiệm của Australia về duy trì và bảo 

vệ các hệ sinh thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh 

thái, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_141

142 Phân tích kinh nghiệm của nước Mỹ về phương pháp 

luận phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_142

143 Phân tích kinh nghiệm của nước Mỹ về thực tiễn kết 

quả phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_143

144 Phân tích kinh nghiệm của nước Mỹ về duy trì và bảo 

vệ các hệ sinh thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh 

thái, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_144

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT

12 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
145 Phân tích kinh nghiệm của Cadana về phương pháp 

luận phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_145

146 Phân tích kinh nghiệm của Cadana về thực tiễn kết 

quả phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_146

147 Phân tích kinh nghiệm của Cadana về duy trì và bảo 

vệ các hệ sinh thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh 

thái, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_147

148 Phân tích kinh nghiệm của EU về phương pháp luận 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_148

149 Phân tích kinh nghiệm của EU về thực tiễn kết quả 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_149

150 Phân tích kinh nghiệm của EU về duy trì và bảo vệ các 

hệ sinh thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh thái, 

thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_150

151 Phân tích kinh nghiệm của nước Anh về phương pháp 

luận phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_151

152 Phân tích kinh nghiệm của nước Anh về thực tiễn kết 

quả phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_152

153 Phân tích kinh nghiệm của nước Anh về duy trì và bảo 

vệ các hệ sinh thái, chức năng, dịch vụ của các hệ sinh 

thái, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_153

154 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_154

155 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các lĩnh vực trong khai thác sử dụng và bảo vệ 

các hệ sinh thái tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_155

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12 2433/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
156 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa các thế hệ trong khai thác sử dụng và bảo vệ các 

hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_156

157 Phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc về thực tiễn 

phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái, tiềm 

năng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_157

158 Phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc về quản lý và 

phát triển các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_158

159 Phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc về duy trì và 

bảo vệ các hệ sinh thái, chức năng, dịch vụ của các hệ 

sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_159

160 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa  khai thác, sử dụng với bảo vệ, bảo tồn đối với 

Vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_160

161 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa  khai thác, sử dụng với bảo vệ, bảo tồn đối với 

Vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_161

162 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa  khai thác, sử dụng với bảo vệ, bảo tồn đối với 

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_162

163 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa  khai thác, sử dụng với bảo vệ, bảo tồn đối với 

Vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_163

164 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa  khai thác, sử dụng với bảo vệ, bảo tồn đối với 

Vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_164

165 Điều tra, đánh giá, phân tích các xung đột nảy sinh 

giữa  khai thác, sử dụng với bảo vệ, bảo tồn đối với 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_06_CDS_165

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

12 Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2016)

2433/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến địa lý trong  phân vùng chức năng: 

địa chất

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_001

2 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến địa lý trong  phân vùng chức năng: 

địa hình

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_002

3 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến địa lý trong  phân vùng chức năng: 

thổ nhưỡng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_003

4 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến địa lý trong  phân vùng chức năng: 

khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_004

5 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến địa lý trong  phân vùng chức năng: 

thuỷ văn

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_005

6 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của các yếu tố 

cơ bản liên quan đến sinh thái trong phân vùng chức 

năng (hệ sinh thái, chức năng hệ sinh thái, các dịch vụ 

hệ sinh thái cung cấp, đa dạng sinh học, khả năng chịu 

tải của hệ sinh thái, các rủi ro đối với hệ sinh thái)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_006

7 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của các yếu tố 

cơ bản liên quan đến biến đỏi khí hậu trong phân vùng 

chức năng (rủi ro từ nước biển dâng, rủi ro từ sự cực 

đoan của biến đổi khí hậu, rủi ro từ dịch chuyển vùng 

khí hậu, rủi ro do thay đổi lượng mưa, rủi ro do thay 

đổi cấu trúc hệ sinh thái, rủi ro do suy giảm đa dạng 

sinh học)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_007

8 Cơ sở phân vùng chức năng dựa trên định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_008

9 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến tài nguyên trong phân vùng chức 

năng: tài nguyên đất,

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_009

10 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến tài nguyên trong phân vùng chức 

năng: tài nguyên nước

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_010

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)
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11 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến tài nguyên trong phân vùng chức 

năng: tài nguyên khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_011

12 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến tài nguyên trong phân vùng chức 

năng: tài nguyên rừng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_012

13 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến tài nguyên trong phân vùng chức 

năng: tài nguyên vị thế

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_013

14 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến tài nguyên trong phân vùng chức 

năng: tài nguyên thuỷ sản

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_014

15 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến tài nguyên trong phân vùng chức 

năng: tài nguyên cảnh quan

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_015

16 Phân tích cơ sở lý luận về vị trí, vai trò của yếu tố cơ 

bản liên quan đến tài nguyên trong phân vùng chức 

năng: tài nguyên năng lượng tái tạo

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_016

17 Tổng quan lịch sử quá trình phân vùng ở nước ta Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_017

18 Tính tất yếu khách quan của sự hình thành và phát 

triển vùng ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_018

19 Chủ trương định hướng của Đảng (Giai đoạn từ 1960 - 

1975; Giai đoạn từ 1976 - 1980; Giai đoạn từ 1981 - 

1987; Giai đoạn từ 1990 - 2000; Giai đoạn từ năm 

2000 đến nay) về phân vùng ở nước ta và Các văn bản 

pháp quy của Nhà nước về quy phạm, tiêu chuẩn,... 

hướng dẫn thực hiện phân vùng (Giai đoạn từ 1960 - 

1975; Giai đoạn từ 1976 - 1980; Giai đoạn từ 1981 - 

1987; Giai đoạn từ 1990 - 2000; Giai đoạn từ năm 

2000 đến nay) về phân vùng ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_019

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)
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BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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20 Phân tích thực trạng của Cơ quan Nhà nước tham gia 

thực hiện công tác phân vùng ở nước ta (Giai đoạn từ 

1960 - 1975; Giai đoạn từ 1976 - 1980; Giai đoạn từ 

1981 - 1987; Giai đoạn từ 1990 - 2000; Giai đoạn từ 

năm 2000 đến nay)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_020

21 Phân tích thực trạng của Các Viện nghiên cứu, trường 

đại học tham gia thực hiện công tác phân vùng ở nước 

ta (Giai đoạn từ 1960 - 1975; Giai đoạn từ 1976 - 

1980; Giai đoạn từ 1981 - 1987; Giai đoạn từ 1990 - 

2000; Giai đoạn từ năm 2000 đến nay)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_021

22 Phân tích thực trạng của các tổ chức khác trong xã hội  

tham gia thực hiện công tác phân vùng ở nước ta (Giai 

đoạn từ 1960 - 1975; Giai đoạn từ 1976 - 1980; Giai 

đoạn từ 1981 - 1987; Giai đoạn từ 1990 - 2000; Giai 

đoạn từ năm 2000 đến nay)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_022

23 Phân tích phương án phân vùng lãnh thổ của nước ta 

(trường ĐHSP 1 - Hà Nội)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_023

24 Phân tích phương án phân vùng lãnh thổ của nước ta 

(trường ĐH Kinh tế, Hà Nội)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_024

25 Phân tích phương án phân vùng lãnh thổ của Ban địa 

lý UBKH - Xã hội Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_025

26 Phân tích phương án phân vùng lãnh thổ của trường 

ĐH Kinh tế - Tp.HCM

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_026

27 Phân tích phương án phân vùng lãnh thổ của Viện 

Phân vùng quy hoạch Trung ương

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_027

28 Phân tích phương án phân vùng lãnh thổ của Uỷ ban 

phân vùng kinh tế Trung Uơng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_028

29 Phân tích phương án phân vùng lãnh thổ của Viện 

Chiến lược phát triển kinh tế (1994 – 1995)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_029

30 Phân tích phương án phân vùng lãnh thổ của Viện 

Chiến lược và phát triển (đã điều chỉnh ranh giới 2001)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_030

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13 Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
31 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

địa lý tự nhiên giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_031

32 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

địa lý tự nhiên giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_032

33 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng địa lý tự nhiên giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_033

34 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

địa lý khí hậu giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_034

35 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

địa lý khí hậu giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_035

36 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng địa lý khí hậu giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_036

37 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

tổng hợp kinh tế xã hội giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_037

38 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

tổng hợp kinh tế xã hội giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_038

39 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng tổng hợp kinh tế xã hội giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_039

40 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

nông nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_040

41 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

nông nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_041

42 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng nông nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_042

43 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

lâm nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_043

44 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

lâm nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_044

45 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng lâm nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_045

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)
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46 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

sinh thái lâm nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_046

47 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

sinh thái lâm nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_047

48 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng sinh thái lâm nghiệp giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_048

49 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

khoáng sản giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_049

50 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

khoáng sản  giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_050

51 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng khoáng sản giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_051

52 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

du lịch giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_052

53 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

du lịch giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_053

54 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng du lịch giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_054

55 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

cảnh quan giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_055

56 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

cảnh quan giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_056

57 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng cảnh quan giai đoạn trước đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_057

58 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

địa lý tự nhiên giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_058

59 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

địa lý tự nhiên giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_059

60 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng địa lý tự nhiên giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_060

61 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

địa lý khí hậu giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_061

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)
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62 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

địa lý khí hậu giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_062

63 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng địa lý khí hậu giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_063

64 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

nông nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_064

65 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

nông nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_065

66 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng nông nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_066

67 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

lâm nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_067

68 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

lâm nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_068

69 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng lâm nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_069

70 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

sinh thái lâm nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_070

71 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

sinh thái lâm nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_071

72 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng sinh thái lâm nghiệp giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_072

73 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

khoáng sản giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_073

74 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

khoáng sản  giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_074

75 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng khoáng sản giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_075

76 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

du lịch giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_076

77 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

du lịch giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_077
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78 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng du lịch giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_078

79 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

cảnh quan giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_079

80 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

cảnh quan giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_080

81 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng cảnh quan giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_081

82 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

tổng hợp kinh tế xã hội giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_082

83 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

tổng hợp kinh tế xã hội giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_083

84 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng tổng hợp kinh tế xã hội giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_084

85 Rà soát, phân tích, đánh giá hướng tiếp cận phân vùng 

kinh tế trọng điểm giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_085

86 Rà soát, phân tích, đánh giá các nguyên tắc phân vùng 

kinh tế trọng điểm giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_086

87 Rà soát, phân tích, đánh giá các phương pháp phân 

vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn sau đổi mới

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_087

88 Phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế, bất 

cập trong công tác phân vùng ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_088

89 Phân tích, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế và 

rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phân 

vùng ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_089

90 Điều tra, đánh giá tổng quan về phân hóa lãnh thổ về 

địa chất của đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_090

91 Điều tra, đánh giá tổng quan về phân hóa lãnh thổ về 

địa chất của trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_091

92 Điều tra, đánh giá tổng quan về phân hóa lãnh thổ về 

địa chất của Bắc Trung Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_092

93 Điều tra, đánh giá tổng quan về phân hóa lãnh thổ về 

địa chất của duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_093

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13 Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

60



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
94 Điều tra, đánh giá tổng quan về phân hóa lãnh thổ về 

địa chất của Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_094

95 Điều tra, đánh giá tổng quan về phân hóa lãnh thổ về 

địa chất của đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_095

96 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại địa hình chính 

và phân bố trên đồng bằng sông Hồng phục vụ việc 

định hướng phân vùng chức năng .

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_096

97 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại địa hình chính 

và phân bố trung du và miền núi phía Bắc phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_097

98 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại địa hình chính 

và phân  bố trên Bắc Trung Bộ phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng Bắc Trung Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_098

99 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại địa hình chính 

và phân bố trên duyên hải miền Trung phục vụ việc 

định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_099

100 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại địa hình chính 

và phân bố trên Tây Nguyên và Đông Nam Bộ phục 

vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_100

101 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại địa hình chính 

và phân bố trên đồng bằng sông Cửu Long phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_101

102 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại và phân bố 

lưu vực sông ở đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_102

103 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại và phân bố 

lưu vực sông ở trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_103

104 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại và phân bố 

lưu vực sông ở Bắc Trung Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_104

105 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại và phân bố 

lưu vực sông ở duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_105

106 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại và phân bố 

lưu vực sông ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_106

107 Điều tra, đánh giá tổng quan về các loại và phân bố 

lưu vực sông ở đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_107
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108 Điều tra, đánh giá tổng quan về miền khí hậu phía Bắc 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_108

109 Điều tra, đánh giá tổng quan về miền khí hậu Đông 

Trường Sơn phục vụ việc định hướng phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_109

110 Điều tra, đánh giá tổng quan về miền khí hậu phía 

Nam phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_110

111 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng núi Đông Bắc phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng.

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_111

112 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng núi Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_112

113 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_113

114 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng núi Tây Bắc phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_114

115 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng Bắc Trung Bộ phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_115

116 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng Bình - Trị - Thiên (cũ) ở phía Bắc đèo 

Hải Vân phục vụ việc định hướng phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_116

117 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng Trung Trung Bộ từ phía Nam đèo Hải 

Vân đến phía Bắc đèo Cả phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_117
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118 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng Nam Trung bộ từ phía Nam đèo Cả đến 

Mũi Dinh phục vụ việc định hướng phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_118

119 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng Tây Nguyên phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_119

120 Điều tra, đánh giá tổng quan về khí hậu và phân vùng 

khí hậu vùng Đồng Bằng Nam Bộ phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_120

121 Tổng quan về các hệ sinh thái của Việt Nam Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_121

122 Tổng quan về tiềm năng tài nguyên của nước ta Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_122

123 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên đất 

của vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_123

124 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên đất 

của vùng trung du và miền núi phía Bắc phục vụ việc 

định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_124

125 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên đất 

của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_125

126 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên đất 

của vùng Tây Nguyên phục vụ việc định hướng phân 

vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_126

127 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên đất 

của vùng Đông Nam Bộ phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_127

128 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên đất 

của vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_128

129 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái rừng trên cạn ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_129
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xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 
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làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 
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130 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái rừng ngập mặn ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_130

131 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái đất ngập nước ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_131

132 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái núi cao ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_132

133 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái núi đá vôi ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_133

134 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái cao nguyên ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_134

135 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái trung du ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_135

136 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái đồng bằng ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_136

137 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái đầm phá ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_137

138 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái cồn cát ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_138

139 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái cửa sông ven biển và đảo ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_139

140 Quy mô, phân bố và tầm quan trọng của các hệ sinh 

thái cỏ biển và rạn san hô ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_140

141 Đặc tính, chức năng và các nhóm dịch vụ của rừng 

trên cạn và rừng ngập mặn ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_141

142 Đặc tính, chức năng và các nhóm dịch vụ của đất ngập 

nước và đầm phá ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_142

143 Đặc tính, chức năng và các nhóm dịch vụ của núi cao 

và núi đá vôi ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_143

144 Đặc tính, chức năng và các nhóm dịch vụ của cao 

nguyên và trung du ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_144

145 Đặc tính, chức năng và các nhóm dịch vụ của đồng 

bằng và cồn cát ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_145

146 Đặc tính, chức năng và các nhóm dịch vụ của cửa 

sông ven biển, đảo, cỏ biển và rạn san hô ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_146

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
147 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

nước của vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ việc 

định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_147

148 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

nước của vùng trung du và miền núi phía Bắc phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_148

149 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

nước của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_149

150 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

nước của vùng Tây Nguyên phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_150

151 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

nước của vùng Đông Nam Bộ phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_151

152 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_152

153 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

khoáng sản của vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_153

154 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

khoáng sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_154

155 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

khoáng sản của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_155

156 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

khoáng sản của vùng Tây Nguyên phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_156

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
157 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

khoáng sản của vùng Đông Nam Bộ phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_157

158 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên 

khoáng sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long phục 

vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_158

159 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng nguồn lợi thủy 

sản của vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_159

160 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng nguồn lợi thủy 

sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_160

161 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng nguồn lợi thủy 

sản của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_161

162 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng nguồn lợi thủy 

sản của vùng Tây Nguyên phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_162

163 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng nguồn lợi thủy 

sản của vùng Đông Nam Bộ phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_163

164 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng nguồn lợi thủy 

sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ việc 

định hướng phân vùng chức năng.

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_164

165 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng năng lượng tái 

tạo của vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_165

166 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng năng lượng tái 

tạo của vùng trung du và miền núi phía Bắc phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_166

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
167 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng năng lượng tái 

tạo của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_167

168 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng năng lượng tái 

tạo của vùng Tây Nguyên phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_168

169 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng năng lượng tái 

tạo của vùng Đông Nam Bộ phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_169

170 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng năng lượng tái 

tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ việc 

định hướng phân vùng chức năng.

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_170

171 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên vị 

thế của vùng đồng bằng sông Hồng phục vụ việc định 

hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_171

172 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên vị 

thế của vùng trung du và miền núi phía Bắc phục vụ 

việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_172

173 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên vị 

thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_173

174 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên vị 

thế của vùng Tây Nguyên phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_174

175 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên vị 

thế của vùng Đông Nam Bộ phục vụ việc định hướng 

phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_175

176 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên vị 

thế của vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ việc 

định hướng phân vùng chức năng.

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_176

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
177 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng cảnh quan, 

tiềm năng tài nguyên khác của vùng đồng bằng sông 

Hồng phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_177

178 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng cảnh quan, 

tiềm năng tài nguyên khác của vùng trung du và miền 

núi phía Bắc phục vụ việc định hướng phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_178

179 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng cảnh quan, 

tiềm năng tài nguyên khác của vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền Trung phục vụ việc định hướng phân 

vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_179

180 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng cảnh quan, 

tiềm năng tài nguyên khác của vùng Tây Nguyên phục 

vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_180

181 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng cảnh quan, 

tiềm năng tài nguyên khác của vùng Đông Nam Bộ 

phục vụ việc định hướng phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_181

182 Điều tra, đánh giá tổng quan tiềm năng cảnh quan, 

tiềm năng tài nguyên khác của vùng đồng bằng sông 

Cửu Long phục vụ việc định hướng phân vùng chức 

năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_182

183 Mức độ dễ bị tổn thương, các rủi ro đối với đất ngập 

nước và đầm phá ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_183

184 Mức độ dễ bị tổn thương, các rủi ro đối với núi cao và 

núi đá vôi ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_184

185 Mức độ dễ bị tổn thương, các rủi ro đối với cao 

nguyên và trung du ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_185

186 Mức độ dễ bị tổn thương, các rủi ro đối với các hệ 

sinh thái chính ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_186

187 Mức độ dễ bị tổn thương, các rủi ro đối với đồng bằng 

và cồn cát ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_187

188 Mức độ dễ bị tổn thương, các rủi ro đối với cửa sông 

ven biển, đảo, cỏ biển và rạn san hô ở nước ta

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_188

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
189 Báo cáo khảo sát Bộ Tài nguyên và môi trường về 

thực trạng khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_189

190 Báo cáo khảo sát Bộ Công thương về thực trạng khai 

thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_190

191 Báo cáo khảo sát Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực 

trạng khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_191

192 Báo cáo khảo sát Bộ Khoa học và Công nghệ về thực 

trạng khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_192

193 Báo cáo khảo sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực 

trạng khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_193

194 Báo cáo khảo sát Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn về thực trạng khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_194

195 Báo cáo khảo sát Bộ Lao động thương binh và xã hội 

về thực trạng khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_195

196 Báo cáo khảo sát Bộ Tài chính về thực trạng khai thác 

sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_196

197 Báo cáo khảo sát Bộ Xây dựng về thực trạng khai thác 

sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_197

198 Báo cáo khảo sát Bộ Y tế về thực trạng khai thác sử 

dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_198

199 Báo cáo khảo sát Bộ Giao thông vận tải về thực trạng 

khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_199

200 Báo cáo khảo sát Bộ Thông tin và truyền thông về 

thực trạng khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_200

201 Báo cáo khảo sát Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về 

thực trạng khai thác sử dụng các hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_201

202 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_202

203 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_203

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13 Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

2433/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
204 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

tổng hợp kinh tế xã hội

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_204

205 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

địa lý tự nhiên

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_205

206 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

lâm nghiệp

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_206

207 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

sinh thái lâm nghiệp

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_207

208 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

nông nghiệp

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_208

209 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

kinh tế

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_209

210 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

dựa trên tiềm năng tài nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_210

211 Phân tích làm rõ các nguyên tắc cơ bản về phân vùng 

cảnh quan

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_211

212 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng địa lý tự nhiên Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_212

213 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng khí hậu Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_213

214 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng tổng hợp kinh tế 

xã hội

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_214

215 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng du lịch Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_215

216 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng lâm nghiệp Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_216

217 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng sinh thái lâm 

nghiệp

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_217

218 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng nông nghiệp Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_218

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
219 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng kinh tế Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_219

220 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng dựa trên tiềm 

năng tài nguyên

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_220

221 Phân tích hướng tiếp cận phân vùng cảnh quan Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_221

222 Phân tích căn cứ để phân vùng (10 loại : phân vùng 

địa lý tự nhiên, phân vùng khí hậu, phân vùng tổng 

hợp kinh tế - xã hội, phân vùng lâm nghiệp, phân vùng 

sinh thái lâm nghiệp, phân vùng nông nghiệp, phân 

vùng kinh tế, phân vùng  dựa trên tiền năng tài 

nguyên, phân vùng cảnh quan)

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_222

223 Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận về phương pháp phân 

vùng, phân vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_223

224 Phân tích các bước chính thực hiện phân vùng, phân 

vùng chức năng

Chuyên đề (số) 18_21.19_07_CDS_224

1 Tổng hợp các khái niệm về vùng, vùng chức năng, 

vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái, tiềm năng 

tài nguyên, tác động của biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_001

2 Tổng quan về các cách phân loại vùng chức năng Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_002

3 Tổng quan về các cấp độ vùng chức năng Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_003

4 Phân tích các đặc trưng cơ bản của vùng chức năng Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_004

5 Phân tích các tiêu chí xác lập vùng chức năng Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_005

6 Tổng quan về các cách phân loại vùng chức năng dựa 

theo đặc tính sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_006

7 Tổng quan về các cấp độ vùng chức năng dựa theo đặc 

tính sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_007

8 Phân tích các đặc trưng cơ bản của vùng chức năng 

dựa theo đặc tính sinh thái

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_008

9 Phân tích các tiêu chí xác lập vùng chức năng  dựa 

theo đặc tính sinh thái.

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_009

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2015)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

13

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2014)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

14
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
10 Tổng quan về các cách phân loại vùng chức năng dựa 

trên tiềm năng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí 

hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_010

11 Tổng quan về các cấp độ vùng chức năng dựa theo 

tiềm năng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_011

12 Phân tích các đặc trưng cơ bản của vùng chức năng 

dựa theo tiềm năng tài nguyên và thích ứng với biến 

đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_012

13 Phân tích các tiêu chí xác lập vùng chức năng  dựa 

theo  tiềm năng tài nguyên và thích ứng với biến đổi 

khí hậu

Chuyên đề (số) 18_21.19_08_CDS_013

1 Báo cáo tổng hợp dự án Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số 

về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường (Năm 2015)

Tổng hợp 

(giấy)

18_21.19_09_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp dự án Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số 

về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường (Năm 2015)

Tổng hợp (số) 18_21.19_09_THS_001

3 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động ứng phó với 

biến đổi khí hậu trong thời gian qua ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_001

4 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động bảo vệ môi 

trường trong thời gian qua ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_002

5 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động quản lý sử 

dụng khai thác tài nguyên đất trong thời gian qua ở 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_003

6 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động quản lý sử 

dụng khai thác tài nguyên nước trong thời gian qua ở 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_004

7 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động quản lý sử 

dụng khai thác tài nguyên khoáng sản trong thời gian 

qua ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_005

8 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động quản lý sử 

dụng khai thác tài nguyên rừng trong thời gian qua ở 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_006

3335/QĐ-

BTNMT

Điều tra, đánh giá, 

xây dựng định hướng 

và lộ trình thực hiện 

phân vùng chức năng 

làm cơ sở để lập quy 

hoạch phát triển bền 

vững (Năm 2014)

2433/QĐ-

BTNMT

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường

14

Xây dựng bộ tiêu chí, 

chỉ số về ứng phó với 

biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường - 

Năm 2015

15 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
9 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động quản lý sử 

dụng khai thác tài nguyên thủy sản trong thời gian qua 

ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_007

10 Báo cáo khảo sát bộ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn về đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu hiện có và 

khả năng xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với 

biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_008

11 Báo cáo khảo sát bộ Công thương về đánh giá hệ 

thống thông tin dữ liệu hiện có và khả năng xây dựng 

bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_009

12 Báo cáo khảo sát bộ Xây dựng về đánh giá hệ thống 

thông tin dữ liệu hiện có và khả năng xây dựng bộ tiêu 

chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_010

13 Báo cáo khảo sát bộ Giao thông vận tải về đánh giá hệ 

thống thông tin dữ liệu hiện có và khả năng xây dựng 

bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_011

14 Báo cáo khảo sát bộ Y tế về đánh giá hệ thống thông 

tin dữ liệu hiện có và khả năng xây dựng bộ tiêu chí, 

chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_012

15 Báo cáo khảo sát bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về 

đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu hiện có và khả 

năng xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến 

đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_013

16 Báo cáo khảo sát bộ Kế hoạch và đầu tư về đánh giá 

hệ thống thông tin dữ liệu hiện có và khả năng xây 

dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_014

17 Báo cáo khảo sát bộ Tài chính về đánh giá hệ thống 

thông tin dữ liệu hiện có và khả năng xây dựng bộ tiêu 

chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_015

18 Báo cáo khảo sát bộ Lao động thương binh và xã hội 

về đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu hiện có và khả 

năng xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến 

đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_21.19_09_CDS_016

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Điều tra, rà soát, bổ sung 

danh mục và hướng dẫn quản lý loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ" (Giai đoạn 2015-2017)

Tổng hợp 

(giấy)

18_06_01_THG_00118 Cục Bảo 

tồn đa 

dạng sinh 

học

1444/QĐ-

TCMT

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Điều tra, rà soát, bổ sung 

danh mục và hướng dẫn quản lý loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ" (Giai đoạn 2015-2017)

Tổng hợp (số) 18_06_01_THS_001

3 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài thực vật 

được ưu tiên bảo vệ (Ngành Mộc lan) - Chuyên đề 1

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_001

4 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài thực vật 

được ưu tiên bảo vệ (Ngành Mộc lan) - Chuyên đề 2

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_002

5 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài động vật 

được ưu tiên bảo vệ (Bộ Linh trưởng)-Chuyên đề 1

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_003

6 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài động vật 

được ưu tiên bảo vệ (Bộ Linh trưởng)-Chuyên đề 2

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_004

7 Lập danh mục các loài được ưu tiên bảo vệ cần được 

điều tra bổ sung hiện trạng và hồ sơ (Động vật)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_005

8 Lập danh mục các loài được ưu tiên bảo vệ cần được 

điều tra bổ sung hiện trạng và hồ sơ (Thực vật)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_006

9 Tài liệu hướng dẫn địa phương điều tra, rà soát loài 

động vật được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_007

10 Tài liệu hướng dẫn địa phương điều tra, rà soát loài 

thực vật và nấm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_008

15 Đánh giá những bất cập, thiếu sót, chồng chéo của các 

văn bản quản lý liên quan đến bảo tồn các loài nguy 

cấp, quý, hiếm nhằm xác định các văn bản pháp luật 

cần thiết phải xây dựng để hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 160/2013/NĐ-CP (Nghị định, Thông tư, 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_013

16 Nghiên cứu kinh nghiệm của các tổ chức và các nước 

trên thế giới về bảo tồn tại chỗ, quản lý hoạt động gây 

nuôi bảo tồn, cơ chế tài chính, thể chế quản lý các loài 

nguy cấp, quý, hiếm

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_014

17 Cục Bảo 

tồn đa 

dạng sinh 

học

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ

1444/QĐ-

TCMT

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ

17 Cục Bảo 

tồn đa 

dạng sinh 

học

1444/QĐ-

TCMT

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
17 Nghiên cứu các kinh nghiệm, hướng dẫn của các tổ 

chức quốc tế và các nước trong khu vực về việc cứu 

hộ, xử lý tang vật tịch thu, tái thả các loài động, thực 

vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_015

18 Xây dựng nội dung đánh giá việc tổ chức thực hiện rà 

soát, điều tra các loài hoang dã được ưu tiên bảo vệ 

(Chuyên đề số 1 - Động vật)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_016

19 Xây dựng nội dung đánh giá việc tổ chức thực hiện rà 

soát, điều tra các loài hoang dã được ưu tiên bảo vệ 

(Chuyên đề số 2 – thực vật)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_017

20 Xây dựng nội dung hướng dẫn cập nhật hồ sơ, cơ sở 

dữ liệu và lập sơ đồ phân bố các loài hoang dã được 

ưu tiên bảo vệ (chuyên đề số 1)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_018

21 Xây dựng nội dung hướng dẫn cập nhật hồ sơ, cơ sở 

dữ liệu và lập sơ đồ phân bố các loài hoang dã được 

ưu tiên bảo vệ (chuyên đề số 2)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_019

22 Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu quản lý và thực tiễn về 

việc thành lập hệ thống cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_020

23 Nghiên cứu, xây dựng biểu mẫu hướng dẫn đăng ký 

thành lập và mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa 

dạng sinh học

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_021

24 Xây dựng đề xuất nội dung dự án thành lập cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_022

25 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, điều kiện thành lập cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học - Các Vườn thú

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_023

26 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, điều kiện thành lập cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học - Các Vườn thực vật

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_024

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
27 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, điều kiện thành lập cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học – Các cơ sở cứu hộ các 

loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_025

28 Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, điều kiện thành lập cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học - Các các cơ sở lưu trữ 

nguồn gen mẫu vật di truyền động thực vật, giống cây 

trồng, vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_026

29 Nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết phải ban hành 

hướng dẫn áp dụng Điều 190 của Bộ Luật hình sự đối 

với các tội vi phạm liên quan đến loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_027

30 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về khung hình phạt 

áp dụng đối với tội vi phạm các quy định về bảo vệ 

loài nguy cấp, quý, hiếm và đề xuất áp dụng tại Việt 

Nam (các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_028

31 Nghiên cứu, đánh giá cở sở thực tiễn tại Việt Nam 

trong việc xử lý các vụ vi phạm về loài động vật nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_029

32 Nghiên cứu, đánh giá cở sở thực tiễn tại Việt Nam 

trong việc xử lý các vụ vi phạm về loài thực vật nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_030

33 Xây dựng đề xuất các nội dung của văn bản hướng 

dẫn áp dụng Điều 190 như các hành vi vi phạm, xác 

định tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, lượng 

hóa mức độ phạm tội trên cơ sở trọng lượng và số 

lượng cá thể vi phạm liên quan đến động vật hoang dã

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_031

34 Xây dựng đề xuất các nội dung của văn bản hướng 

dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự về tội 

phạm liên quan đến thực vật hoang dã như các hành vi 

vi phạm, xác định tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 

trọng, lượng hóa mức độ phạm tội

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_032

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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35 Báo cáo nghiên cứu, đề xuất nội dung của văn bản 

hướng dẫn áp dụng Điều 190 của Bộ Luật hình sự năm 

2009 đối với tội vi phạm các quy định về bảo vệ loài 

động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_033

36 Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra, khảo sát, thu 

thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các loài 

động vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị đưa 

vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Bắc (đến hết tỉnh Thanh Hoá)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_034

37 Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra, khảo sát, thu 

thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các loài 

động vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị đưa 

vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Trung (từ Nghệ An đến Bình Thuận 

và khu vực Tây Nguyên)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_035

38 Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra, khảo sát, thu 

thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các loài 

động vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị đưa 

vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Nam (các tỉnh từ Bình Phước, Đồng 

Nai, BR-VT trở vào)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_036

39 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các 

loài thực vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Bắc (đến hết tỉnh Thanh Hoá)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_037

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
40 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các 

loài thực vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Trung (từ Nghệ An đến Bình Thuận 

và khu vực Tây Nguyên)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_038

41 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các 

loài thực vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Nam (các tỉnh từ Bình Phước, Đồng 

Nai, BR-VT trở vào)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_039

42 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các 

giống cây trồng quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Bắc (đến hết tỉnh Thanh Hoá)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_040

43 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các 

giống cây trồng quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Trung (từ Nghệ An đến Bình Thuận 

và khu vực Tây Nguyên)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_041Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
44 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn 

giống cây trồng quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Nam (các tỉnh từ Bình Phước, Đồng 

Nai, BR-VT trở vào)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_042

45 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các 

giống vật nuôi quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Bắc (đến hết tỉnh Thanh Hoá)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_043

46 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các 

giống vật nuôi quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Trung (từ Nghệ An đến Bình Thuận 

và khu vực Tây Nguyên)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_044

47 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo 

sát, thu thập thông tin số liệu và hiện trạng bảo tồn các 

giống vật nuôi quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ Trung ương và địa 

phương tại miền Nam (các tỉnh từ Bình Phước, Đồng 

Nai, BR-VT trở vào)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_045

48 Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về hiện trạng các loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị đưa vào 

hoặc đưa ra khỏi Danh mục (đối với động vật)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_046

49 Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về hiện trạng các loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị đưa vào 

hoặc đưa ra khỏi Danh mục (đối với thực vật)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_047

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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50 Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về hiện trạng giống cây 

trồng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị 

đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_048

51 Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về hiện trạng giống vật nuôi 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đề nghị đưa 

vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_049

52 Tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ các loài động vật 

nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ được đề xuất 

đưa vào đưa ra Danh mục loài do địa phương đề xuất

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_050

53 Tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ các loài thực vật 

nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ được đề xuất 

đưa vào đưa ra Danh mục loài do địa phương đề xuất

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_051

54 Tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ các giống cây trồng 

nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ được đề xuất 

đưa vào đưa ra Danh mục loài do địa phương đề xuất

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_052

55 Tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ các giống vật nuôi 

nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ được đề xuất 

đưa vào đưa ra Danh mục loài do địa phương đề xuất

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_053

56 Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung Danh mục 

loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành 

kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí 

xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục 

loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_054

57 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất 

và công tác quản lý  tại các trại nuôi loài nguy cấp, 

quý, hiếm tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_055

58 Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật đối với việc điều tra, rà 

soát, đánh giá hiện trạng, cập nhật thông tin về loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_056

17 Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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59 Nghiên cứu, đánh giá công tác tổ chức, triển khai hoạt 

động của một số Hội đồng thẩm định hiện hành có liên 

quan

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_057

60 Xây dựng nội dung hướng dẫn về tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng thẩm định

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_058

61 Đánh giá tác động thủ tục hành chính của dự thảo 

Thông tư

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_059

62 Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực 

vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_060

63 Nghiên cứu, xây dựng nguyên tắc, trình tự thủ tục cấp 

và thu hồi giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh 

học

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_061

64 Rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở gây nuôi bảo 

tồn các loài động vật tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_062

65 Rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở gây nuôi bảo 

tồn các loài thực vật tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_063

66 Rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở gây nuôi bảo 

tồn lưu giữ nguồn gen tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_064

67 Rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở gây nuôi bảo 

tồn tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_065

68 Đánh giá tác động thủ tục hành chính của Dự thảo 

Thông tư hướng dẫn đăng ký thành lập và cấp giấy 

chứng nhận cơ sở bảo tồn

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_066

69 Xây dựng dự thảo nội dung thông tư hướng dẫn đăng 

ký và quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_067

70 Xây dựng và hoàn thiện dự thảo thông tư và tờ trình 

trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành Thông 

tư

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_068

71 Nghiên cứu các quy định của công ước CITES, CBD 

và của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia  (GTI, 

GTF, IUCN ....) liên quan đến xử lý tang vật là động 

vật, thực vật hoang dã-Chuyên đề 01: Nghiên cứu các 

quy định của công ước CITES và CBD liên quan đến 

xử lý tang vật là động vật hoang dã

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_069

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
72 Nghiên cứu các quy định của công ước CITES, CBD 

và của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia  (GTI, 

GTF, IUCN ....) liên quan đến xử lý tang vật là động 

vật, thực vật hoang dã-Chuyên đề 02: Nghiên cứu các 

quy định của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia 

(GTI, GTF, IUCN) liên quan đến xử lý tang vật là 

động vật hoang dã

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_070

73 Nghiên cứu các quy định của công ước CITES và 

CBD liên quan đến xử lý tang vật là thực vật hoang dã

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_071

74 Nghiên cứu các quy định của tổ chức quốc tế mà Việt 

Nam tham gia (GTI, GTF, IUCN) liên quan đến xử lý 

tang vật là thực vật hoang dã

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_072

75 Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia và tổ chức 

trên thế giới trong việc quản lý và xử lý tang vật là các 

loài thực vật động  vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm-

Chuyên đề 01: Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc 

gia trên thế giới trong việc quản lý và xử lý tang vật là 

động thực vật hoang dã

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_073

76 Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia và tổ chức 

trên thế giới trong việc quản lý và xử lý tang vật là các 

loài thực vật động  vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm-

Chuyên đề 02: Nghiên cứu kinh nghiệm của các tổ 

chức trên thế giới trong việc quản lý và xử lý tang vật 

là động thực vật hoang dã

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_074

77 Nghiên cứu kinh nghiệm của các tổ chức trên thế giới 

trong việc quản lý và xử lý tang vật là thực vật hoang 

dã, nguy cấp, quý, hiếm

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_075

78 Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia trong việc 

quản lý và xử lý tang vật là các loài thực vật hoang dã, 

nguy cấp, quý, hiếm

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_076

1444/QĐ-

TCMT

Cục Bảo 
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dạng sinh 

học

17 Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
79 Nghiên cứu, rà soát, phân tích và đánh giá các quy 

định pháp luật của Việt Nam liên quan đến xử lý tang 

vật là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm 

theo Luật Hình sự và Luật Bảo vệ phát triển rừng, 

Luật Đa dạng sinh học-Chuyên đề 01: Nghiên cứu, rà 

soát các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan 

đến xử lý tang vật là động vật hoang dã nguy cấp, quý, 

hiếm theo luật hình sự và luật bảo vệ phát triển rừng, 

luật đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_077

80 Nghiên cứu, rà soát, phân tích và đánh giá các quy 

định pháp luật của Việt Nam liên quan đến xử lý tang 

vật là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm 

theo Luật Hình sự và Luật Bảo vệ phát triển rừng, 

Luật Đa dạng sinh học-Chuyên đề 02: Đánh giá các 

quy định pháp luật của Việt Nam về xử lý tang vật là 

động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và các kiến 

nghị liên quan

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_078

81 Nghiên cứu, ra soát, phân tích và đánh giá các quy 

định pháp luật của Việt Nam liên quan đén xử lý tang 

vật là thực vật nguy cấp, quý, hiếm theo Luật Đa dạng 

sinh học và Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_079

82 Nghiên cứu, ra soát, phân tích và đánh giá các quy 

định pháp luật của Việt Nam liên quan đén xử lý tang 

vật là thực vật nguy cấp, quý, hiếm theo Luật Hình sự

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_080

83 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình trạng xử lý các 

tang vật là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý 

hiếm ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_081

84 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình trạng xử lý các 

tang vật là thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm ở 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_082

85 Xây dựng khung tài liệu hướng dẫn, phổ biến và giải 

thích Nghị định số 160/2013/NĐ-CP

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_083

86 Tài liệu hướng dẫn, phổ biến và giải thích Nghị định 

số 160/2013/NĐ-CP

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_084

17 Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
87 Xây dựng kế hoạch tập huấn đào tạo đối với các đơn 

vị quản lý và đơn vị thực thi pháp luật

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_085

88 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế (công ước CITES, 

CBD và của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia 

GTI, GTF, IUCN .... Các nước trong khu vực) về xây 

dựng và thực hiện chương trình bảo tồn các loài nguy 

cấp, quý hiếm-Chuyên đề 01: nghiên cứu kinh nghiệm 

quốc tế (công ước CITES, CBD) về xây dựng và thực 

hiện chương trình bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_086

89 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế (công ước CITES, 

CBD và của tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia 

GTI, GTF, IUCN .... Các nước trong khu vực) về xây 

dựng và thực hiện chương trình bảo tồn các loài nguy 

cấp, quý hiếm-Chuyên đề 02: Nghiên cứu kinh nghiệm 

của các tổ chức quốc tế Việt Nam tham gia GTI, GTF, 

IUCN, các nước trong khu vực về xây dựng và thực 

hiện chương trình bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_087

90 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế của các công ước 

CITES, CBD, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham 

gia về xây dựng và thực hiện chương trình bảo tồn các 

loài thực vật nguy cấp, quý hiếm

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_088

91 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế các nước trong khu 

vực về xây dựng và thực hiện chương trình bảo tồn 

các loài thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_089

92 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài thực vật 

được ưu tiên bảo vệ-Trường hợp Gà lôi lam mào trắng

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_090

93 Rà soát nghiên cứu đánh giá hiện trang bảo tồn một số 

loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ đang 

triển khai tại Việt Nam – Trường hợp Gấu ngựa

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_091

94 Rà soát, đánh giá hiện trang bảo tồn một số loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ đang triển khai tại 

Việt Nam – trường hợp Sâm Ngọc Linh

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_092

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
95 Rà soát, đánh giá hiện trang bảo tồn một số loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ đang triển khai tại 

Việt Nam - Trường hợp Rắn hổ mang chúa

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_093

96 Rà soát ,đánh giá hiện trang bảo tồn một số loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ đang triển khai tại 

Việt Nam – Trường hợp Lợn Ỉ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_094

97 Rà soát, đánh giá hiện trang bảo tồn một số loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ đang triển khai tại 

Việt Nam – Trường hợp Hươu Vàng

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_095

98 Rà soát, đánh giá sinh cảnh các khu vực có loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ không thuộc khu 

bảo tồn (Chuyên đề số 1 – Rừng thưa lá rụng theo 

mùa)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_096

99 Rà soát, đánh giá sinh cảnh các khu vực có loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ không thuộc khu 

bảo tồn (Rừng thường xanh)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_097

100 Rà soát, đánh giá sinh cảnh các khu vực có loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ không thuộc khu 

bảo tồn (Trảng cỏ)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_098

101 Rà soát, đánh giá sinh cảnh các khu vực có loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ không thuộc khu 

bảo tồn (Rừng trên núi đá vôi)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_099

102 Rà soát, đánh giá sinh cảnh các khu vực có loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ không thuộc khu 

bảo tồn (Đất Ngập nước – rừng ngập mặn)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_100

103 Rà soát, đánh giá sinh cảnh các khu vực có loài nguy 

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ không thuộc khu 

bảo tồn (Ao hồ, sông suối)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_101

104 Đề xuất các phương án xử lý tang vật phù hợp với 

điều kiện thực tế ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_102

105 Đề xuất các phương án xử lý tang vật phù hợp với các 

công ước mà Việt Nam là thành viên

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_103

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
106 Đánh giá tác động thủ tục hành chính của dự thảo 

hướng dẫn kỹ thuật về xử lý tang vật là loài và bộ 

phận cơ thể, sản phẩm của loài động vật hoang dã 

được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_104

107 Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật về xử lý tang vật là loài 

và bộ phận cơ thể, sản phẩm của loài động vật hoang 

dã được ưu tiên bảo vệ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_105

108 Rà soát, đánh giá hiện trạng một số loài rùa nước ngọt 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm nghiên 

cứu, đánh giá tính khả thi khi xây dựng chương trình 

bảo tồn các loài rùa nguy cấp

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_106

109 Rà soát, đánh giá hiện trạng một số loài rùa biển nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm nghiên cứu, 

đánh giá tính khả thi khi xây dựng chương trình bảo 

tồn các loài rùa nguy cấp

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_107

110 Rà soát, đánh giá hiện trạng một số loài rùa cạn nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm nghiên cứu, 

đánh giá tính khả thi khi xây dựng chương trình bảo 

tồn các loài rùa nguy cấp

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_108

111 Xây dựng nội dung về chế độ quản lý gây nuôi bảo tồn 

loài rùa nguy cấp quý hiếm tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_109

112 Xây dựng nội dung về chế độ quản lý hoạt động tái thả 

các loài rùa nguy cấp quý hiếm tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_110

113 Rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật pháp luật 

liên quan đến quản lý, bảo tồn các loài nguy cấp, quý, 

hiếm cần được bảo vệ nằm ngoài khu bảo tồn – CĐ1

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_111

114 Rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật pháp luật 

liên quan đến quản lý, bảo tồn các loài nguy cấp, quý, 

hiếm cần được bảo vệ nằm ngoài khu bảo tồn – CĐ2

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_112

115 Rà soát, đánh giá hiện trạng các các loài nguy cấp, 

quý, hiếm cần được bảo vệ tại các khu vực đang 

nghiên cứu, bảo tồn – đối với động vật

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_113

Cục Bảo 

tồn đa 

dạng sinh 

học

17 Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ
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116 Rà soát, đánh giá hiện trạng các các loài nguy cấp, 

quý, hiếm cần được bảo vệ tại các khu vực đang 

nghiên cứu, bảo tồn – đối với thực vật

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_114

117 Xây dựng nội dung chế độ quản lý, bảo tồn các loài 

được ưu tiên bảo vệ khu vực nghiên cứu – đối với 

động vật

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_115

118 Xây dựng nội dung chế độ quản lý, bảo tồn các loài 

được ưu tiên bảo vệ khu vực nghiên cứu – đối với 

thực vật

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_116

119 Xây dựng nội dung và hoàn thiện báo cáo đề xuất chế 

độ quản lý, bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ nằm ngoài khu bảo tồn

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_117

120 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kinh nghiệm cứu hộ, 

chăm sóc, gây nuôi bảo tồn; tái thả các loài rùa của 

Việt Nam, các tổ chức bảo tồn và các nước trên thế 

giới (Chuyên đề số 1)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_118

121 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kinh nghiệm cứu hộ, 

chăm sóc, gây nuôi bảo tồn; tái thả các loài rùa của 

Việt Nam, các tổ chức bảo tồn và các nước trên thế 

giới (Chuyên đề số 2)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_119

122 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kinh nghiệm cứu hộ, 

chăm sóc, gây nuôi bảo tồn; tái thả các loài rùa của 

Việt Nam, các tổ chức bảo tồn và các nước trên thế 

giới (Chuyên đề số 3)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_120

123 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đặc điểm sinh thái 

học và các tập tính, đặc điểm sinh sản, sinh trưởng, 

phát triển của rùa Trung Bộ (Chuyên đề số 1)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_121

124 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đặc điểm sinh thái 

học và các tập tính, đặc điểm sinh sản, sinh trưởng, 

phát triển của rùa Trung Bộ (Chuyên đề số 2)

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_122

125 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, các điều kiện sinh 

thái của khu vực bãi bồi ven biển tại Quảng Ngãi 

nhằm lựa chọn địa điểm tái thả rùa

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_123

126 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, các điều kiện sinh 

thái của khu vực bãi bồi ven biển tại Phú Yên nhằm 

lựa chọn địa điểm tái thả rùa

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_124

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục và 

hướng dẫn quản lý 

loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên 

bảo vệ

1444/QĐ-

TCMT

17 Cục Bảo 

tồn đa 

dạng sinh 

học
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
127 Báo cáo đánh giá tính khả thi, luận giải việc lựa chọn 

khu vực tái thả rùa Trung bộ tại Quảng Ngãi và Phú 

Yên

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_125

128 Báo cáo đánh giá, phân tích kết quả mô hình thí điểm 

tái thả rùa Trung Bộ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_126

129 Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ, chăm sóc, gây 

nuôi bảo tồn rùa Trung Bộ

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_127

130 Xây dựng quy trình kỹ thuật tái thả rùa Trung Bộ Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_128

131 Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy 

cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030

Chuyên đề (số) 18_06_01_CDS_129

132 Thu thập, tổng hợp, đánh giá phiếu điều tra theo các 

nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

(Động vật)

Tư liệu khác 

(số)

18_06_01_BKS_001

133 Thu thập, tổng hợp, đánh giá phiếu điều tra theo các 

nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

(Giống Cây trồng)

Tư liệu khác 

(số)

18_06_01_BKS_002

134 Thu thập, tổng hợp, đánh giá phiếu điều tra theo các 

nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

(Giống cây trồng – Vật nuôi)

Tư liệu khác 

(số)

18_06_01_BKS_003

135 Thu thập, tổng hợp, đánh giá phiếu điều tra theo các 

nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

(Thực vật)

Tư liệu khác 

(số)

18_06_01_BKS_004

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2011 Nhiệm vụ: Điều 

tra, thống kê sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ 

xâm hại tại Việt Nam

Tổng hợp (số) 18_06_03_THS_001

2 Phân tích tổng hợp thông tin các phiếu điều tra và hồ 

sơ các nhóm loài

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_001

3 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hồ sơ 

và xây dựng mẫu hồ sơ thông tin về các loài ngoại lai 

xâm hại

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_002

4 Nghiên cứu xây dựng  nội dung những vẫn đề khoa 

học về sinh vật ngoại lai và quản lý sinh vật ngoại lai 

xâm hại

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_003

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

xâm hại nhóm Vi sinh vật (5 loài)

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_004

1143/QĐ-

TCMT

Điều tra, thống kê 

sinh vật ngoại lai 

xâm hại và có nguy 

cơ xâm hại tại Việt 

Nam (Năm 2011)

Cục Bảo 

tồn đa 

dạng sinh 

học

19
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Lập hồ sơ các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ 

xâm hại nhóm Động vật không xương sống (30loài, 3 

chuyên đề)

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_005

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

xâm hại nhóm Cá (16 loài, 2 chuyên đề)

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_006

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

xâm hại nhóm Lưỡng Cư - Bò Sát (6 loài)

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_007

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

xâm hại nhóm Chim Thú  (6 loài)

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_008

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

xâm hại nhóm Thực vật  (39 loài, 4 Chuyên đề)

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_009

11 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: 

Phương pháp nhạn dạng, đặc điểm sinh thái, kinh 

nghiệm phòng ngừa, kiểm soát thuộc nhóm Vi sinh vật

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_010

12 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: 

Phương pháp nhạn dạng, đặc điểm sinh thái, kinh 

nghiệm phòng ngừa, kiểm soát thuộc nhóm Động vật 

Không xương sống

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_011

13 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: 

Phương pháp nhạn dạng, đặc điểm sinh thái, kinh 

nghiệm phòng ngừa, kiểm soát thuộc nhóm Cá

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_012

14 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: 

Phương pháp nhạn dạng, đặc điểm sinh thái, kinh 

nghiệm phòng ngừa, kiểm soát thuộc nhóm Bò sát - 

Lưỡng Cư

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_013

15 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: 

Phương pháp nhạn dạng, đặc điểm sinh thái, kinh 

nghiệm phòng ngừa, kiểm soát thuộc nhóm Chim Thú

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_014

16 Nghiên cứu xây dựng cẩm nang với các nội dung: 

Phương pháp nhạn dạng, đặc điểm sinh thái, kinh 

nghiệm phòng ngừa, kiểm soát thuộc nhóm Thực vật

Chuyên đề (số) 18_06_03_CDS_015

1143/QĐ-

TCMT

Cục Bảo 

tồn đa 

dạng sinh 

học

Điều tra, thống kê 

sinh vật ngoại lai 

xâm hại và có nguy 

cơ xâm hại tại Việt 

Nam (Năm 2011)

19

89



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Kiểm soát ô nhiễm môi 

trường khu vực tập trung nhiều nguồn thải (Khu công 

nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, làng nghề)

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Kiểm soát ô nhiễm môi 

trường khu vực tập trung nhiều nguồn thải (Khu công 

nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, làng nghề)

Tổng hợp (số) 18_07_01_THS_001

3 Báo cáo trình lãnh đạo tổng cục Tư liệu khác 

(số)

18_07_01_BKS_001

1 Báo cáo tổng kết năm 2017 nhiệm vụ:Tăng cường 

năng lực quốc gia về kiểm soát ô nhiễm đối với hoạt 

động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản 

xuất và nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết năm 2017 nhiệm vụ:Tăng cường 

năng lực quốc gia về kiểm soát ô nhiễm đối với hoạt 

động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản 

xuất và nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Tổng hợp (số) 18_07_02_THS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận và kiểm tra việc thực hiện giấy chứng 

nhận về kiểm soát ô nhiễm (Kiểm tra đánh giá thực 

hiện quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường, thực 

hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 

số 127/2014/NĐ-CP,..."

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận và kiểm tra việc thực hiện giấy chứng 

nhận về kiểm soát ô nhiễm (Kiểm tra đánh giá thực 

hiện quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường, thực 

hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 

số 127/2014/NĐ-CP,..."

Tổng hợp (số) 18_07_03_THS_001

3 Hướng dẫn kỹ thuật trong việc xây dựng kế hoạch 

khảo nghiệm chế phẩm sinh học trong xử lý mùi 

chuồng trại

Tư liệu khác 

(số)

18_07_03_BKS_001

4 Hướng dẫn kỹ thuật trong việc xây dựng kế hoạch 

khảo nghiệm chế phẩm sinh học trong xử lý nước thải

Tư liệu khác 

(số)

18_07_03_BKS_002

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

1495/QĐ-

TCMT

20

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

1691/QĐ-

TCMT

Tăng cường năng lực 

quốc gia về kiểm soát 

ô nhiễm đối với hoạt 

động nhập khẩu, sử 

dụng phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất 

và nhập khẩu, phá dỡ 

tàu biển đã qua sử 

dụng

Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường khu vực 

tập trung nhiều 

nguồn thải (Khu công 

nghiệp, khu kinh tế, 

cụm công nghiệp, 

làng nghề)

22  655/QĐ-

TCMT

Thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận và kiểm 

tra việc thực hiện 

giấy chứng nhận về 

kiểm soát ô nhiễm 

(Kiểm tra đánh giá 

thực hiện quy hoạch 

mạng lưới quan trắc 

môi trường, thực hiện 

sau khi được cấp giấy 

chứng nhận theo 

Nghị định số 

127/2014/NĐ-CP,..)

21

90



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
5 Hướng dẫn kỹ thuật trong việc xây dựng kế hoạch 

khảo nghiệm chế phẩm sinh học trong phân hủy các 

chất thải hữu cơ có nguồn gốc từ nông nghiệp (rơm, 

rạ…)

Tư liệu khác 

(số)

18_07_03_BKS_003

6 Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy hoạch mạng lưới 

quan trắc môi trình và tình hình thực hiện tại các cơ sở 

sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Nghị định số 

127/2014/NĐ-CP ngày

Chuyên đề (số) 18_07_03_CDS_001

7 Báo cáo đánh giá việc thực hiện các cam kết trong hồ 

sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi 

trường theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-

BTNMT

Chuyên đề (số) 18_07_03_CDS_002

8 Báo cáo về thực trạng công tác bảo vệ môi trường 

trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu và lưu hành chế 

phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_07_03_CDS_003

9 Đánh giá thực trạng và công tác bảo vệ môi trường 

trong hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu

Chuyên đề (số) 18_07_03_CDS_004

10 Báo cáo về thực trạng công tác bảo vệ môitrường tại 

các cơ sở đã được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết

Chuyên đề (số) 18_07_03_CDS_005

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Hoạt động Điều phối 

thực hiện Công ước Stockholm về các chất hữu cơ khó 

phân hủy"

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Hoạt động Điều phối 

thực hiện Công ước Stockholm về các chất hữu cơ khó 

phân hủy"

Tổng hợp (số) 18_07_04_THS_001

3 Báo cáo phân tích và đánh giá các yêu cầu mới về 

quản lý và xử lý các chất POP được thông qua tại Hội 

nghị các bên lần thứ 8 của Công ước Stockholm 

(COP8)

Chuyên đề (số) 18_07_04_CDS_001

4 Báo cáo đánh giá hiện trạng việc quản lý các chất POP 

mới tại một số ngành được khảo sát

Chuyên đề (số) 18_07_04_CDS_002

5 Báo cáo đề xuất một số giải pháp để quản lý an toàn 

các chất POP tại Việt Nam theo yêu cầu mới được 

thông qua tại Hội nghị COP8

Chuyên đề (số) 18_07_04_CDS_003

6 Kết quả tổ chức Hội thảo phổ biến về các yêu cầu 

mới/quyết định mới của Công ước Stockholm tới các 

Bộ, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp tại 

thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh

Tư liệu khác 

(số)

18_07_04_BKS_001

Hoạt động điều phối 

thực hiện Công ước 

Stockholm về các 

chất hữu cơ khó phân 

hủy

698/QĐ-

TCMT

23 Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

91



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
7 Kết quả khảo sát tại một số địa phương về công tác 

quản lý các chất POP mới tại một số tỉnh/thành phố 

của miền Bắc và miền Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_07_04_BKS_002

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia năm 2017"

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia năm 2017"

Tổng hợp (số) 18_07_05_THS_001

3 Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Lấy mẫu – Phần 

24: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng mẫu nước

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_001

4 Dự thảo TCVN - Chất lượng nước – Xác định độ đục - 

 Phần 1: Phương pháp định lượng

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_002

5 Dự thảo TCVN -  Chất lượng nước – Lấy mẫu - Phần 

4: Hướng dẫn lấy mẫu từ các hồ tự nhiên và hồ nhân 

tạo

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_003

6 Dự thảo TCVN -  Xác định hợp chất khí hữ cơ bằng 

cách bơm trực tiếp vào sắc ký khí khối phổ

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_004

7 Dự thảo TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định bụi 

tổng

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_005

8 Dự thảo TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định phát 

thải chì vô cơ

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_006

9 Dự thảo TCVN - Chất lượng nước - Xác định chuỗi 

ngắn alkan polyclo hóa (SCCPs) trong trầm tích, bùn 

thải và bùn lơ lửng - Phương pháp sử dụng sắc ký khí 

khối phổ (GC-MS) và ion hóa bắt điện tử (ECNI)

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_007

10 Dự thảo TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hơi 

thủy ngân

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_008

11 Dự thảo TCVN - Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã 

của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost 

trong phép thử thí điểm

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_009

12 Dự thảo TCVN - Xác định mức độ phân rã của vật 

liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost mô 

phỏng trong phép thử phòng thí nghiệm

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_010

13 Dự thảo TCVN - Phương pháp thử cho tiếp xúc chất 

dẻo có khả năng phân hủy quang học ngoài trời

Tư liệu khác 

(số)

18_07_05_BKS_011

1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia" năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_06_THG_001

2 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia" năm 2017

Tổng hợp (số) 18_07_06_THS_001

404/QĐ-

TCMT

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia năm 2017

Xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia năm 2017

403/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

403/QĐ-

TCMT

Xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia 

năm 2017

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

25

24

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

24
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3 Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

trầm tích - QCVN 43:2017/BTNMT

Tư liệu khác 

(số)

18_07_06_BKS_001

4 Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp sản xuất thép - QCVN 51:2017/BTNMT

Tư liệu khác 

(số)

18_07_06_BKS_002

5 Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp sản xuất thép - QCVN 52:2017/BTNMT

Tư liệu khác 

(số)

18_07_06_BKS_003

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Rà soát, kiểm soát các 

nguồn thải lớn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra sự cố môi 

trường; Xử lý các vụ việc nóng, sự cố môi trường phát 

sinh

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Rà soát, kiểm soát các 

nguồn thải lớn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra sự cố môi 

trường; Xử lý các vụ việc nóng, sự cố môi trường phát 

sinh

Tổng hợp (số) 18_07_07_THS_001

3 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường trong quá trình trục vớt các tàu 

bị nạn, chìm đắm sau bão số 12 tại tỉnh Bình Định

Tư liệu khác 

(số)

18_07_07_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Tổ chức hướng dẫn triển 

khai nội dung: Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi 

trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_08_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Tổ chức hướng dẫn triển 

khai nội dung: Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi 

trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng"

Tổng hợp (số) 18_07_08_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp tiến độ, tình hình xử lý ô nhiễm môi 

trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng 

trong cả nước

Chuyên đề (số) 18_07_08_CDS_001

4 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc khắc phục ô 

nhiễm tại các làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng

Chuyên đề (số) 18_07_08_CDS_002

5 Xây dựng hướng dẫn biện pháp xử lý ô nhiễm đối với 

làng nghề sản xuất các loại bánh, bún, miến

Chuyên đề (số) 18_07_08_CDS_003

6 Xây dựng hướng dẫn biện pháp xử lý ô nhiễm đối với 

làng nghề chế biến thủy sản, hải sản

Chuyên đề (số) 18_07_08_CDS_004

7 Xây dựng hướng dẫn biện pháp xử lý ô nhiễm đối với 

làng nghề đúc, rèn truyền thống

Chuyên đề (số) 18_07_08_CDS_005

Tổ chức hướng dẫn 

triển khai nội dung: 

Khắc phục ô nhiễm 

cải thiện môi trường 

tại các làng nghề bị ô 

nhiễm nghiêm trọng"

1480/QĐ-

TCMT

Rà soát, kiểm soát 

các nguồn thải lớn 

tiềm ẩn nguy cơ cao 

gây ra sự cố môi 

trường; Xử lý các vụ 

việc nóng, sự cố môi 

trường phát sinh

481/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

26

27
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8 Xây dựng hướng dẫn biện pháp xử lý ô nhiễm đối với 

làng nghề nấu rượu

Chuyên đề (số) 18_07_08_CDS_006

9 Báo cáo tình hình thực hiện nội dung khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô 

nhiễm đặc biệt nghiêm trọng và đề xuất cơ chế chính 

sách xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Tư liệu khác 

(số)

18_07_08_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá các 

điểm nóng khu vực môi trường nông thôn, đề xuất giải 

pháp quản lý" năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_09_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá các 

điểm nóng khu vực môi trường nông thôn, đề xuất giải 

pháp quản lý" năm 2017

Tổng hợp (số) 18_07_09_THS_001

3 Đánh giá về đặc trưng hoạt động, phát sinh chất thải 

và hiện trạng môi trường khu vực nông thôn

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_001

4 Đánh giá xu thế phát triển và sức ép đối với môi 

trường nông thôn do các hoạt động kinh tế khu vực 

nông thôn

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_002

5 Đánh giá tác động của môi trường khu vực nông thôn Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_003

6 Đánh giá tổng quan cơ chế, chính sách và tình hình 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông thôn

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_004

7 Rà soát cơ sở lý luận và thực tiễn, yêu cầu tổng hợp, 

đánh giá các điểm nóng môi trường khu vực nông thôn

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_005

8 Đề xuất phương án phân loại các điểm nóng môi 

trường khu vực nông thôn

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_006

9 Đánh giá hiện trạng và phân loại các điểm nóng môi 

trường tại các tỉnh khảo sát khu vực Miền Bắc

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_007

10 Đánh giá hiện trạng và phân loại các điểm nóng môi 

trường tại các tỉnh khảo sát khu vực Miền Trung

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_008

11 Đánh giá hiện trạng và phân loại các điểm nóng môi 

trường tại các tỉnh khảo sát khu vực Miền Nam

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_009

12 Xây dựng danh mục các điểm nóng môi trường khu 

vực nông thôn

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_010

13 Đề xuất giải pháp quản lý điểm nóng môi trường khu 

vực nông thôn

Chuyên đề (số) 18_07_09_CDS_011

480/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

28

Điều tra, đánh giá 

các điểm nóng khu 

vực môi trường nông 

thôn, đề xuất giải 

pháp quản lý

480/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

28

Điều tra, đánh giá 

các điểm nóng khu 

vực môi trường nông 

thôn, đề xuất giải 

pháp quản lý
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
14 Dự thảo báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ “Điều tra, 

đánh giá các điểm nóng khu vực môi trường nông 

thôn, đề xuất giải pháp quản lý” trình Lãnh đạo Tổng 

cục Môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_07_09_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Nâng cao năng lực xây 

dựng nông thôn mới và công tác giám sát đánh giá 

thực hiện Chương trình, truyền thông về xây dựng 

nông thôn mới"

Tổng hợp 

(giấy)

18_07_10_THG_001

2 5 Bài báo về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới

Tư liệu khác 

(giấy)

18_07_10_BKG_001

3 Phóng sự: Vấn đề xử lý rác thải tại khu vực nông thôn 

mới

Video 18_07_10_VDS_001

4 Phóng sự Môi trường nông thôn mới: Cơ chế thu gom, 

xử lý rác thải

Video 18_07_10_VDS_002

5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Nâng cao năng lực xây 

dựng nông thôn mới và công tác giám sát đánh giá 

thực hiện Chương trình, truyền thông về xây dựng 

nông thôn mới"

Tổng hợp (số) 18_07_10_THS_001

6 Nghiên cứu tổng quan các loại hình công nghệ hiện có 

về thu gom và xử lý chất thải rắn trong nước và nước 

ngoài

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_001

7 Nghiên cứu tổng quan các loại hình công nghệ hiện có 

về thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

trong nước và nước ngoài

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_002

8 Rà soát, đánh giá hiện trạng các mô hình thu gom và 

xử lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_003

9 Rà soát, đánh giá hiện trạng các mô hình thu gom và 

xử lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Trung du miền 

núi Phía bắc

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_004

10 Rà soát, đánh giá hiện trạng các mô hình thu gom và 

xử lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_005

11 Rà soát, đánh giá hiện trạng các mô hình thu gom và 

xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_006

12 Rà soát, đánh giá hiện trạng các mô hình thu gom và 

xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng Trung du 

miền núi Phía bắc

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_007

Nâng cao năng lực 

xây dựng nông thôn 

mới và công tác giám 

sát đánh giá thực hiện 

Chương trình, truyền 

thông về xây dựng 

nông thôn mới

Nâng cao năng lực 

xây dựng nông thôn 

mới và công tác giám 

sát đánh giá thực hiện 

Chương trình, truyền 

thông về xây dựng 

nông thôn mới

987/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

29

29 Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

987/QĐ-

TCMT
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13 Rà soát, đánh giá hiện trạng các mô hình thu gom và 

xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng Tây 

Nguyên

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_008

14 Đánh giá thực trạng công nghệ của các mô hình thu 

gom và xử lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_009

15 Đánh giá thực trạng công nghệ của các mô hình thu 

gom và xử lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Trung 

du miền núi Phía bắc

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_010

16 Đánh giá thực trạng công nghệ của các mô hình thu 

gom và xử lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Tây 

Nguyên

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_011

17 Đánh giá thực trạng công nghệ của các mô hình thu 

gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_012

18 Đánh giá thực trạng công nghệ của các mô hình thu 

gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng 

Trung du miền núi Phía bắc

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_013

19 Đánh giá thực trạng công nghệ của các mô hình thu 

gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng 

Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_014

20 Đề xuất định hướng mô hình công nghệ phù hợp để xử 

lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_015

21 Đề xuất định hướng mô hình công nghệ phù hợp để xử 

lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Trung du miền núi 

Phía bắc

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_016

22 Đề xuất định hướng mô hình công nghệ phù hợp để xử 

lý chất thải rắn nông thôn tại vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_017

23 Đề xuất định hướng mô hình công nghệ phù họp để xử 

lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_018

24 Đề xuất định hướng mô hình công nghệ phù họp để xử 

lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng Trung du 

miền núi Phía bắc

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_019

25 Đề xuất định hướng mô hình công nghệ phù họp để xử 

lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_020

Nâng cao năng lực 

xây dựng nông thôn 

mới và công tác giám 

sát đánh giá thực hiện 

Chương trình, truyền 

thông về xây dựng 

nông thôn mới

987/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

29
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
26 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng 

nông thôn mới tại các địa phương được phân công

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_021

27 Đánh giá tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng 

mắc trong việc tiêu chí môi trường tại các địa phương 

khảo sát

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_022

28 Rà soát, tổng họp các quy định pháp luật liên quan đến 

tiêu chí môi trường

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_023

29 Rà soát các văn bản, hướng dẫn của các Bộ, ngành địa 

phương về hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí môi trường 

trong xây dựng xã nông thôn mới

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_024

30 Rà soát, đánh giá và hướng dẫn nội dung Tỷ lệ cơ sở 

sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề 

đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_025

31 Rà soát, đánh giá và hướng dẫn nội dung Xây dựng 

cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_026

32 Rà soát, đánh giá và hướng dẫn nội dung Chất thải rắn 

trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sờ 

sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy 

định

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_027

33 Rà soát, đánh giá và hướng dẫn nội dung Tỷ lệ hộ có 

nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

và đảm bảo 3 sạch

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_028

34 Rà soát, đánh giá và hướng dẫn nội dung Tỷ lệ hộ 

chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh 

môi trường

Chuyên đề (số) 18_07_10_CDS_029

35 Báo cáo giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương 

trình NTM tại các tỉnh

Tư liệu khác 

(số)

18_07_10_BKS_001

36 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng NTM

Tư liệu khác 

(số)

18_07_10_BKS_002

37 Báo cáo kết quả Tham gia Đoàn công tác học tập về 

Phát triển mô hình mỗi xã một sản phẩm trong xây 

dựng nông thôn mới tại Nhật Bản

Tư liệu khác 

(số)

18_07_10_BKS_003

1 Báo cáo thực hiện Dự án năm thứ nhất 2011- Dự án 

Xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ kiểm soát ô nhiễm 

môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi trường

Tổng hợp (số) 18_07_12_THS_001

Nâng cao năng lực 

xây dựng nông thôn 

mới và công tác giám 

sát đánh giá thực hiện 

Chương trình, truyền 

thông về xây dựng 

nông thôn mới

987/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

29

Xây dựng hệ thống 

bản đồ phục vụ kiểm 

soát ô nhiễm môi 

trường và cảnh báo ô 

1745/QĐ-

BTNMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

31

97



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường đất năm 2009

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_001

3 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường đất năm 2010

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_002

4 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường đất năm 2011

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_003

5 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường không khí (4 vùng: Bắc bộ, Trung 

bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2009

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_004

6 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường không khí (4 vùng: Bắc bộ, Trung 

bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2010

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_005

7 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường không khí (4 vùng: Bắc bộ, Trung 

bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2011

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_006

8 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường nước biển ven bờ (4 vùng: Bắc bộ, 

Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2009

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_007

9 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường nước biển ven bờ (4 vùng: Bắc bộ, 

Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2010

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_008

10 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường nước biển ven bờ (4 vùng: Bắc bộ, 

Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2011

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_009

11 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường nước mặt (4 vùng: Bắc bộ, Trung 

bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2009

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_010

12 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường nước mặt (4 vùng: Bắc bộ, Trung 

bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2010

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_011

13 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường nước mặt (4 vùng: Bắc bộ, Trung 

bộ, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ) năm 2011

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_012Xây dựng hệ thống 

bản đồ phục vụ kiểm 

soát ô nhiễm môi 

trường và cảnh báo ô 

1745/QĐ-

BTNMT

Cục Kiểm 

soát ô 

nhiễm

31

trường và cảnh báo ô 

nhiễm môi trường 

(Năm 2011)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
14 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường phát thải hóa chất năm 2009

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_013

15 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường phát thải hóa chất năm 2010

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_014

16 Chuyên đề: Tổng hợp số liệu, đánh giá hiện trạng ô 

nhiễm môi trường phát thải hóa chất năm 2011

Chuyên đề (số) 18_07_12_CDS_015

1 Báo cảo tổng kết năm 2017 nhiệm vụ"Điều tra, đánh 

giá tác động môi trường đối với hoạt động nạo vét, 

duy tu tuyến luồng kết hợp với tận thu khoáng sản khu 

vực miền Trung và đề xuất giải pháp kiểm soát"

Tổng hợp 

(giấy)

18_18_01_THG_001

2 Báo cảo tổng kết năm 2017 nhiệm vụ"Điều tra, đánh 

giá tác động môi trường đối với hoạt động nạo vét, 

duy tu tuyến luồng kết hợp với tận thu khoáng sản khu 

vực miền Trung và đề xuất giải pháp kiểm soát"

Tổng hợp (số) 18_18_01_THS_001

3 Rà soát, đánh giá hiện trạng nạo vét, duy tu tuyến 

luồng kết hợp tận thu cát nhiễm mặn khu vực miền 

Trung

Chuyên đề (số) 18_18_01_CDS_001

4 Đánh giá nhu cầu nạo vét, duy tu tuyến luồng kết hợp 

tận thu khoáng sản khu vực miền Trung

Chuyên đề (số) 18_18_01_CDS_002

5 Rà soát, đánh giá các quy định của luật pháp quốc tế 

về quản lý, bảo vệ môi trường hoạt động nạo vét, duy 

tu tuyến luồng kết hợp tận thu khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_18_01_CDS_003

6 Nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế về quản lý hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng kết hợp tận thu 

khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_18_01_CDS_004

7 Rà soát, đánh giá đánh giá thực trạng quản lý hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng kết hợp tận thu 

khoáng sản tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_18_01_CDS_005

trường và cảnh báo ô 

nhiễm môi trường 

(Năm 2011)

Điều tra, đánh giá tác 

động môi trường đối 

với hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến 

luồng kết hợp với tận 

thu khoáng sản khu 

vực miền Trung và 

đề xuất giải pháp 

kiểm soát

1326/QĐ-

TCMT

Cục Môi 

trường 

miền 

Trung và 

Tây 

nguyên

32

99



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
8 Đánh giá những tồn tại, bất cập trong quản lý hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng kết hợp tận thu 

khoáng sản tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_18_01_CDS_006

9 Báo cáo tóm tắt kêt quả thực hiện nhiệm vụ Tư liệu khác 

(số)

18_18_01_BKS_001

10 Báo cáo kêt quả đánh giá hiện trạng nạo vét, duy trì 

luồng kết hợp với tận thu cát nhiễm mặn khu vực miền 

Trung

Tư liệu khác 

(số)

18_18_01_BKS_002

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ tại miền Trung và Tây 

Nguyên

Tổng hợp 

(giấy)

18_18_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ tại miền Trung và Tây 

Nguyên

Tổng hợp (số) 18_18_02_THS_001

3 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2017 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường và đánh giá tình hình thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chuyên đề (số) 18_18_02_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản 

lý nhà nước về môi trường và rà soát, đề xuất danh 

sách đối tượng thanh tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông

Chuyên đề (số) 18_18_02_CDS_002

5 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2017 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường và đánh giá tình hình thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chuyên đề (số) 18_18_02_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản 

lý nhà nước về môi trường và rà soát, đề xuất danh 

sách đối tượng thanh tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai

Chuyên đề (số) 18_18_02_CDS_004

1326/QĐ-

TCMT

Cục Môi 

trường 

miền 

Trung và 

Tây 

nguyên

32

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch 

vụ tại miền Trung và 

Tây Nguyên

1678/QĐ-

TCMT

Cục Môi 

trường 

miền 

Trung và 

Tây 

nguyên

33

Điều tra, đánh giá tác 

động môi trường đối 

với hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến 

luồng kết hợp với tận 

thu khoáng sản khu 

vực miền Trung và 

đề xuất giải pháp 

kiểm soát

100



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
7 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2017 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường và đánh giá tình hình thực thi pháp luật về 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chuyên đề (số) 18_18_02_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản 

lý nhà nước về môi trường và rà soát, đề xuất danh 

sách đối tượng thanh tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình

Chuyên đề (số) 18_18_02_CDS_006

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

đến đối tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 

2017 trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình, 

Gia Lai và Đắk Nông

Chuyên đề (số) 18_18_02_CDS_007

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Thanh tra đột xuất và giải 

quyết khiếu nại tố cáo về môi trường miền Trung

Tổng hợp 

(giấy)

18_18_03_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Thanh tra đột xuất và giải 

quyết khiếu nại tố cáo về môi trường miền Trung

Tổng hợp (số) 18_18_03_THS_001

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: "Hoạt động kiểm soát các 

điểm nóng ô nhiễm môi trường tại miền Trung - Tây 

Nguyên" - Kiểm soát ô nhiễm các bãi chôn lấp chất 

thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Bình Định

Tổng hợp 

(giấy)

18_18_04_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: "Hoạt động kiểm soát các 

điểm nóng ô nhiễm môi trường tại miền Trung - Tây 

Nguyên" - Kiểm soát ô nhiễm các bãi chôn lấp chất 

thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Bình Định

Tổng hợp (số) 18_18_04_THS_001

Cục Môi 

trường 

miền 

Trung và 

Tây 

nguyên

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch 

vụ tại miền Trung và 

Tây Nguyên

1678/QĐ-

TCMT

Thanh tra đột xuất và 

giải quyết khiếu nại 

tố cáo về môi trường 

miền Trung

Cục Môi 

trường 

miền 

Trung và 

Tây 

nguyên

35 1135/QĐ-

TCMT

Cục Môi 

trường 

miền 

Trung và 

Tây 

nguyên

1677/QĐ-

TCMT

34

33

Hoạt động kiểm soát 

các điểm nóng ô 

nhiễm môi trường tại 

miền Trung - Tây 

Nguyên

101



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp năm 2017 nhiệm vụ: Điều tra, khảo 

sát và đề xuất xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn; hướng dẫn kỹ 

thuật về phân loại chất thải rắn; thu hồi, xử lý một số 

sản phẩm thải bỏ

Tổng hợp 

(giấy)

18_08_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp năm 2017 nhiệm vụ: Điều tra, khảo 

sát và đề xuất xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn; hướng dẫn kỹ 

thuật về phân loại chất thải rắn; thu hồi, xử lý một số 

sản phẩm thải bỏ

Tổng hợp (số) 18_08_01_THS_001

3 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình phân 

loại, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ xử lý 

chất thải rắn vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_001

4 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình phân 

loại, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ xử lý 

chất thải rắn vùng Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_002

5 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình phân 

loại, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ xử lý 

chất thải rắn Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_003

6 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Thừa Thiên-Huế

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_004

7 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_005

8 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại  tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_006

9 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại  tỉnh Khánh Hòa

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_007

Điều tra, khảo sát và 

đề xuất xây dựng, 

hoàn thiện các văn 

bản quy phạm pháp 

luật về quản lý chất 

thải rắn; hướng dẫn 

kỹ thuật về phân loại 

chất thải rắn; thu hồi, 

xử lý một số sản 

phẩm thải bỏ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
10 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Đăk Nông

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_008

11 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại  tỉnh Lâm Đồng .

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_009

12 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình phân 

loại, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ xử lý 

chất thải rắn vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_010

13 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình phân 

loại, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ xử lý 

chất thải rắn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_011

14 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Long An

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_012

15 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_013

16 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Trà Vinh

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_014

17 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_015

18 Báo cáo phân tích, đánh giá việc đáp ứng các quy định 

kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-

MT: 2016/BTNMT của các lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Cần Thơ

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_016

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

Điều tra, khảo sát và 

đề xuất xây dựng, 

hoàn thiện các văn 

bản quy phạm pháp 

luật về quản lý chất 

thải rắn; hướng dẫn 

kỹ thuật về phân loại 

chất thải rắn; thu hồi, 

xử lý một số sản 

phẩm thải bỏ
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TCMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
19 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình thu hồi, 

xử lý các sản phẩm thải bỏ vùng Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_017

20 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình thu hồi, 

xử lý các sản phẩm thải bỏ Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_018

21 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình thu hồi, 

xử lý các sản phẩm thải bỏ vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_019

22 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình thu hồi, 

xử lý các sản phẩm thải bỏ vùng Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_020

23 Báo cáo phân tích, đánh giá cập nhật tình hình thu hồi, 

xử lý các sản phẩm thải bỏ vùng Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá công nghệ xử lý thiết bị điện, điện 

tử thải bằng phương pháp phân tách cơ lý

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_022

25 Phân tích, đánh giá công nghệ xử lý thiết bị điện, điện 

tử thải bằng phương pháp hóa học

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_023

26 Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh và hiện trạng 

thu hồi, xử lý chất điện, điện tử.

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_024

27 Tổng hợp, đánh giá các công nghệ xử lý ô tô thải đang 

được áp dụng tại Việt Nam và trên thế giới.

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_025

28 Đánh giá hiện trạng tái chế và phá dỡ ô tô thải tại các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_026

29 Tổng hợp, đánh giá tình hình phát sinh và hiện trạng 

thu hồi, xử lý ô tô thải

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_027

30 Phân tích, đánh giá tình hình áp dụng các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến thu hồi và xử lý sản 

phẩm thải bỏ

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_028

31 Tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, quy định về 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Đài Loan

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_029

32 Tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, quy định về 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Hàn Quốc

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_030

Điều tra, khảo sát và 

đề xuất xây dựng, 

hoàn thiện các văn 

bản quy phạm pháp 

luật về quản lý chất 

thải rắn; hướng dẫn 

kỹ thuật về phân loại 

chất thải rắn; thu hồi, 

xử lý một số sản 

phẩm thải bỏ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
33 Tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, quy định về 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Nhật Bản

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_031

34 Tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, quy định về 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Singapore

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_032

35 Tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu, quy định về 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Thái Lan

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_033

36 Phân tích, xác định vướng mắc, bất cập và thực tế 

triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_034

37 Phân tích, xác định vướng mắc, bất cập và thực tế 

triển khai hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải rắn

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_035

38 Phân tích, xác định vướng mắc, bất cập và thực tế 

triển khai hoạt động thu hồi năng lượng từ xử  lý chất 

thải rắn

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_036

39 Phân tích, xác định vướng mắc, bất cập và thực tế 

triển khai hoạt động chôn lấp chất thải rắn

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_037

40 Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_038

41 Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật đối với nội dung xử 

lý các sản phẩm từ quá trình phá dỡ ô tô thải.

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_039

42 Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động 

trong quá trình phá dỡ ô tô thải.

Chuyên đề (số) 18_08_01_CDS_040

43 Báo cáo tổng quan phân tích, đánh giá cập nhật tình 

hình phân loại, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng 

từ xử lý chất thải rắn, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Tư liệu khác 

(số)

18_08_01_BKS_001

44 Báo cáo tổng quan phân tích, đánh giá việc đáp ứng 

các quy định kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường 

theo QCVN 61-MT:2006/BTNMT của các lò đốt chất 

thải rắn sinh hoạt

Tư liệu khác 

(số)

18_08_01_BKS_002

45 Phiếu kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác 

(số)

18_08_01_BKS_003

Điều tra, khảo sát và 

đề xuất xây dựng, 

hoàn thiện các văn 

bản quy phạm pháp 

luật về quản lý chất 

thải rắn; hướng dẫn 

kỹ thuật về phân loại 

chất thải rắn; thu hồi, 

xử lý một số sản 

phẩm thải bỏ

560/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp "Khảo sát, đánh giá phục vụ xây 

dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải vào lưu vực sông" Năm 2015

Tổng hợp 

(giấy)

18_08_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp "Khảo sát, đánh giá phục vụ xây 

dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải vào lưu vực sông" Năm 2015

Tổng hợp (số) 18_08_02_THS_001

3 Tổng hợp thông tin về kinh nghiệm quốc tế liên quan 

đến đánh giá khả năng chịu tải (sức chịu tải) của môi 

trường nước lưu vực sông tại Mỹ

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_001

4 Tổng hợp thông tin về kinh nghiệm quốc tế liên quan 

đến đánh giá khả năng chịu tải (sức chịu tải) của môi 

trường nước lưu vực sông tại Trung Quốc

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_002

5 Tổng hợp thông tin về kinh nghiệm quốc tế liên quan 

đến đánh giá khả năng chịu tải (sức chịu tải) của môi 

trường nước lưu vực sông tại Châu Âu

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_003

6 Tổng hợp thông tin về kinh nghiệm quốc tế liên quan 

đến đánh giá khả năng chịu tải (sức chịu tải) của môi 

trường nước lưu vực sông tại Úc

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_004

7 Tổng hợp thông tin về kinh nghiệm quốc tế liên quan 

đến đánh giá khả năng chịu tải (sức chịu tải) của môi 

trường nước lưu vực sông tại Nhật - ASEAN

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_005

8 Thu thập, tổng hợp và phân tích, đánh giá các kết quả 

của các đề tài nghiên cứu quốc tế, các dự án nước 

ngoài đã và đang triển khai tại Việt Nam có liên quan 

đến đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_006

9 Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng hạn ngạch xả thải đối 

với môi trường nước lưu vực sông

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_007

10 Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về hiện trạng 

chất lượng nước các lưu vực sông và công tác quản lý 

tài nguyên và môi trường theo lưu vực sông tại lưu 

vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_008

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2015

979/QĐ-

TCMT
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lý chất 
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trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
11 Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về hiện trạng 

chất lượng nước các lưu vực sông và công tác quản lý 

tài nguyên và môi trường theo lưu vực sông tại lưu 

vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_009

12 Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về hiện trạng 

chất lượng nước các lưu vực sông và công tác quản lý 

tài nguyên và môi trường theo lưu vực sông tại lưu 

vực sông Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_010

13 Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về các đề tài 

nghiên cứu khoa học  về phương pháp đánh giá khả 

năng tự làm sạch của lưu vực sông và các đề tài 

nghiên cứu áp dụng hạn ngạch môi trường

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_011

14 Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về kết quả triển 

khai tính toán sức chịu tải/ngưỡng chịu tải phục vụ 

phân vùng xả thải tại các lưu vực sông tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_012

15 Đánh giá kết quả triển khai quy định đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước theo Thông 

tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_013

16 Tổng hợp, đánh giá kết quả quản lý môi trường nước 

lưu vực sông dựa trên hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật hiện nay

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_014

17 Tổng hợp, đánh giá kết quả quản lý môi trường dựa 

trên hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của các 

ngành khác (thủy lợi, công nghiệp, khai thác khoáng 

sản, giao thông…)

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_015

18 Tổng quan về các công cụ kinh tế trong quản lý môi 

trường nước lưu vực sông và khả năng áp dụng hạn 

ngạch xả nước thải như một công cụ kinh tế nhằm điều 

chỉnh hành vi xả thải trên lưu vực sông

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá nhằm lựa chọn các khu vực thí 

điểm thuộc 03 lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá nhằm lựa chọn các khu vực thí 

điểm thuộc 03 lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_018

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2015

979/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

37
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
21 Phân tích, đánh giá nhằm lựa chọn các khu vực thí 

điểm thuộc 03 lưu vực sông Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_019

22 Tổng hợp, đánh giá, kế thừa kết quả nghiên cứu về 

phương pháp luận đánh giá sức chịu tải của môi 

trường nước từ các tài liệu trong nước và nước ngoài 

đã được triển khai gần đây.

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_020

23 Đánh giá ưu, nhược điểm của các phương pháp tính 

toán sức chịu tải của các chất gây ô nhiễm đã được đề 

xuất

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_021

24 Xây dựng phương pháp đánh giá sức chịu tải dựa theo 

đặc thù của  dòng sông, đoạn sông thí điểm thuộc lưu 

vực sông Cầu, khái quát hóa để áp dụng thống nhất 

cho lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_022

25 Xây dựng phương pháp đánh giá sức chịu tải dựa theo 

đặc thù của  dòng sông, đoạn sông thí điểm thuộc lưu 

vực  hệ thống sông Đồng Nai, khái quát hóa để áp 

dụng thống nhất cho lưu vực sông Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_023

26 Xây dựng phương pháp đánh giá sức chịu tải dựa theo 

đặc thù của  dòng sông, đoạn sông thí điểm thuộc lưu 

vực  hệ thống sông Nhuệ Đáy, khái quát hóa để áp 

dụng thống nhất cho lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_024

27 Thu thập tổng hợp và xử lý số liệu của các địa phương 

về điều kiện thủy văn, hiện trạng môi trường, quy 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tại khu vực dự kiến lựa chọn (lưu vực sông sông 

Cầu)

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_025

28 Thu thập tổng hợp và xử lý số liệu của các địa phương 

về điều kiện thủy văn, hiện trạng môi trường, quy 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tại khu vực dự kiến lựa chọn (lưu vực sông sông 

Đồng Nai)

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_026

29 Thu thập tổng hợp và xử lý số liệu của các địa phương 

về điều kiện thủy văn, hiện trạng môi trường, quy 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tại khu vực dự kiến lựa chọn (lưu vực sông sông 

Nhuệ Đáy)

Chuyên đề (số) 18_08_02_CDS_027

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2015

979/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

37
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Khảo sát, đánh giá phục 

vụ xây dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và 

hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông" Năm 2016

Tổng hợp 

(giấy)

18_08_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Khảo sát, đánh giá phục 

vụ xây dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và 

hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông" Năm 2016

Tổng hợp (số) 18_08_03_THS_001

3 Đề xuất quy trình đánh giá sức chịu tải của một dòng 

sông hoặc một đoạn sông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_001

4 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng quản lý các nguồn nước 

thải công nghiệp và kế thừa kết quả nghiên cứu về 

phương pháp luận kiểm soát các nguồn ô nhiễm công 

nghiệp bằng hạn ngạch

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_002

5 Rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống văn bản pháp 

luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nước 

thải do sản xuất công nghiệp và tính khả thi của việc 

áp dụng hạn ngạch xả nước thải sản xuất công nghiệp 

vào lưu vực sông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_003

6 Phân tích và đề xuất áp dụng việc phân bổ hạn ngạch 

xả nước thải đối với các nguồn thải công nghiệp dựa 

trên đặc điểm của lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_004

7 Phân tích và đề xuất áp dụng việc phân bổ hạn ngạch 

xả nước thải đối với các nguồn thải công nghiệp dựa 

trên đặc điểm của lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_005

8 Phân tích và đề xuất áp dụng việc phân bổ hạn ngạch 

xả nước thải đối với các nguồn thải công nghiệp dựa 

trên đặc điểm của lưu vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_006

9 Đề xuất quy trình thực hiện tính toán và phân bổ hạn 

ngạch xả nước thải vào lưu vực sông đối với nước thải 

công nghiệp

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_007

10 Đề xuất nguyên tắc và biện pháp phát triển thị trường 

hạn ngạch xả nước thải trên lưu vực sông liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_008

11 Tổng hợp các nguồn thải công nghiệp đã được điều 

tra, đánh giá và tổng hợp trong các đề tài, nhiệm vụ, 

dự án đã triển khai trước đây tại tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_009

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2016

1342/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

38
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
12 Tổng hợp các nguồn thải công nghiệp đã được điều 

tra, đánh giá và tổng hợp trong các đề tài, nhiệm vụ, 

dự án đã triển khai trước đây tại tỉnh Hà Nam

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_010

13 Tổng hợp các nguồn thải công nghiệp đã được điều 

tra, đánh giá và tổng hợp trong các đề tài, nhiệm vụ, 

dự án đã triển khai trước đây tại TP Hà Nội

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_011

14 Tổng hợp các nguồn thải công nghiệp đã được điều 

tra, đánh giá và tổng hợp trong các đề tài, nhiệm vụ, 

dự án đã triển khai trước đây tại tỉnh Long An

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_012

15 Tổng hợp các nguồn thải công nghiệp đã được điều 

tra, đánh giá và tổng hợp trong các đề tài, nhiệm vụ, 

dự án đã triển khai trước đây tại tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_013

16 Tổng hợp các nguồn thải công nghiệp đã được điều 

tra, đánh giá và tổng hợp trong các đề tài, nhiệm vụ, 

dự án đã triển khai trước đây tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_014

17 Tổng hợp các nguồn thải công nghiệp đã được điều 

tra, đánh giá và tổng hợp trong các đề tài, nhiệm vụ, 

dự án đã triển khai trước đây tại TP Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_015

18 Tổng hợp các nguồn nước thải sinh hoạt chính xả trực 

tiếp ra đoạn sông tại tỉnh Bắc kan

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_016

19 Tổng hợp các nguồn nước thải sinh hoạt chính xả trực 

tiếp ra đoạn sông tại tỉnh Hà Nam

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_017

20 Tổng hợp các nguồn nước thải sinh hoạt chính xả trực 

tiếp ra đoạn sông tại TP Hà Nội

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_018

21 Tổng hợp các nguồn nước thải sinh hoạt chính xả trực 

tiếp ra đoạn sông tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_019

22 Tổng hợp các nguồn nước thải sinh hoạt chính xả trực 

tiếp ra đoạn sông tại tỉnh Long An

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_020

23 Tổng hợp các nguồn nước thải sinh hoạt chính xả trực 

tiếp ra đoạn sông tại tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_021

24 Tổng hợp các nguồn nước thải sinh hoạt chính xả trực 

tiếp ra đoạn sông tại TP Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_022

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2016

1342/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

38
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
25 Tổng hợp các nguồn nước thải phân tán trên đoạn 

sông tại  tỉnh Bắc Kan trên lưu vực Sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_023

26 Tổng hợp các nguồn nước thải phân tán trên đoạn 

sông tại  tỉnh Hà Nam trên lưu vực Sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_024

27 Tổng hợp các nguồn nước thải phân tán trên đoạn 

sông tại TP Hà Nội trên lưu vực Sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_025

28 Tổng hợp các nguồn nước thải phân tán trên đoạn 

sông tại tỉnh Thái Nguyên trên lưu vực Sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_026

29 Tổng hợp các nguồn nước thải phân tán trên đoạn 

sông tại tỉnh Tây Ninh trên lưu vực Sông Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_027

30 Tổng hợp các nguồn nước thải phân tán trên đoạn 

sông tại 07 tỉnh/ thành phố lựa chọn trên hệ thống 

sông Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_028

31 Tổng hợp các nguồn nước thải phân tán trên đoạn 

sông tại 07 tỉnh/ thành phố lựa chọn trên hệ thống 

sông Đồng Nai - tỉnh Long An

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_029

32 Xác định mục tiêu sử dụng nước chính trên đoạn sông 

thuộc thành phố Hà Nội trên lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_030

33 Xác định mục tiêu sử dụng nước chính trên đoạn sông 

thuộc 07 tỉnh/thành phố lựa chọn trên 03 lưu vực sông 

- tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_031

34 Xác định mục tiêu sử dụng nước chính trên đoạn sông 

thuộc 07  tỉnh/thành phố lựa chọn trên 03 lưu vực 

sông - thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_032

35 Xác định mục tiêu sử dụng nước chính trên đoạn sông 

thuộc 07 tỉnh/thành phố lựa chọn trên 03 lưu vực sông 

- tỉnh Long An

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_033

36 Xác định mục tiêu sử dụng nước chính trên đoạn sông 

thuộc tỉnh Bắc Kạn trên lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_034

37 Xác định mục tiêu sử dụng nước chính trên đoạn sông 

thuộc thành phố Hà Nam trên lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_035

38 Xác định mục tiêu sử dụng nước chính trên đoạn sông 

thuộc tỉnh Thái  Nguyên trên lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_036

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2016

1342/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
39 Quá trình tích lũy, lan truyền các chất ô nhiễm trong 

nước sông trong năm 2016 - lưu vực sông Vàm Cỏ 

Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_037

40 Quá trình tích lũy, lan truyền các chất ô nhiễm trong 

nước sông trong năm 2016 - lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_038

41 Quá trình tích lũy, lan truyền các chất ô nhiễm trong 

nước sông trong năm 2016 - lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_039

42 Tương tác vật lý, hóa học, sinh hóa của các chất ô 

nhiễm trong môi trường nước lưu vực sông Vàm Cỏ 

Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_040

43 Tương tác vật lý, hóa học, sinh hóa của các chất ô 

nhiễm trong môi trường nước lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_041

44 Tương tác vật lý, hóa học, sinh hóa của các chất ô 

nhiễm trong môi trường nước lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_042

45 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy của các chất ô 

nhiễm trong mối tương tác môi trường nước - trầm 

tích và không khí tại lưu vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_043

46 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy của các chất ô 

nhiễm trong mối tương tác môi trường nước - trầm 

tích và không khí tại lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_044

47 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy của các chất ô 

nhiễm trong mối tương tác môi trường nước - trầm 

tích và không khí tại lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_045

48 Đánh giá khả năng đồng hóa các chất ô nhiễm của các 

hệ động - thực vật thủy sinh và trên sông Vàm Cỏ 

Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_046

49 Đánh giá khả năng đồng hóa các chất ô nhiễm của các 

hệ động - thực vật thủy sinh và trên sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_047

50 Đánh giá khả năng đồng hóa các chất ô nhiễm của các 

hệ động - thực vật thủy sinh và trên sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_048

51 Tổng hợp, phân tích và đánh giá về khả năng tự làm 

sạch của các khu vực thí điểm năm 2016 - Sông Vàm 

Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_049

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2016
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TCMT
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thải và Cải 

thiện môi 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
52 Tổng hợp, phân tích và đánh giá về khả năng tự làm 

sạch của các khu vực thí điểm năm 2016 - Sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_050

53 Tổng hợp, phân tích và đánh giá về khả năng tự làm 

sạch của các khu vực thí điểm năm 2016 - Sông Nhuệ 

Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_051

54 Tổng hợp về kết quả tính toán sức chịu tải tại các khu 

vực thí điểm thuộc 03 lưu vực sông theo chế độ thủy 

văn và hiện trạng môi trường các năm 2016-2017  - 

Lưu vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_052

55 Tổng hợp về kết quả tính toán sức chịu tải tại các khu 

vực thí điểm thuộc 03 lưu vực sông theo chế độ thủy 

văn và hiện trạng môi trường các năm 2016-2017  - 

Lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_053

56 Tổng hợp về kết quả tính toán sức chịu tải tại các khu 

vực thí điểm thuộc 03 lưu vực sông theo chế độ thủy 

văn và hiện trạng môi trường các năm 2016-2017  - 

Lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_054

57 Thống kê, tổng hợp về tổng lượng phát thải của các 

nguồn thải công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh trên lưu vực 

sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_055

58 Thống kê, tổng hợp về tổng lượng phát thải của các 

nguồn thải công nghiệp tại thành phố HCM lựa chọn 

trên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_056

59 Thống kê, tổng hợp về tổng lượng phát thải của các 

nguồn thải công nghiệp tại tỉnh Long An trên lưu vực 

sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_057

60 Thống kê, tổng hợp về tổng lượng phát thải của các 

nguồn thải công nghiệp tại tỉnh Bắc Kan trên lưu vực 

sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_058

61 Thống kê, tổng hợp về tổng lượng phát thải của các 

nguồn thải công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên trên lưu 

vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_059

62 Thống kê, tổng hợp về tổng lượng phát thải của các 

nguồn thải công nghiệp tại tỉnh Hà Nam trên lưu vực 

sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_060

63 Thống kê, tổng hợp về tổng lượng phát thải của các 

nguồn thải công nghiệp tại TP Hà Nội trên lưu vực 

sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_061

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2016
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TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
64 Xác định hạn ngạch xả nước thải của các nguồn thải 

công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_062

65 Xác định hạn ngạch xả nước thải của các nguồn thải 

công nghiệp tại tỉnh TP HCM

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_063

66 Xác định hạn ngạch xả nước thải của các nguồn thải 

công nghiệp tại tỉnh Long An

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_064

67 Xác định hạn ngạch xả nước thải của các nguồn thải 

công nghiệp tại tỉnh Bắc Kan

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_065

68 Xác định hạn ngạch xả nước thải của các nguồn thải 

công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_066

69 Xác định hạn ngạch xả nước thải của các nguồn thải 

công nghiệp tại tỉnh Hà Nam

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_067

70 Xác định hạn ngạch xả nước thải của các nguồn thải 

công nghiệp tại tỉnh TP Hà Nội

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_068

71 Xác định tỷ lệ đáp ứng lượng phát thải NTCN (%) tại 

Tây Ninh  lựa chọn trên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_069

72 Xác định tỷ lệ đáp ứng lượng phát thải NTCN (%) tại 

TP Hồ Chí Minh  lựa chọn trên lưu vực sông Vàm Cỏ 

Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_070

73 Xác định tỷ lệ đáp ứng lượng phát thải NTCN (%) tại 

Long An  lựa chọn trên lưu vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_071

74 Xác định tỷ lệ đáp ứng lượng phát thải NTCN (%) tại 

Bắc Kan

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_072

75 Xác định tỷ lệ đáp ứng lượng phát thải NTCN (%) tại 

Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_073

76 Xác định tỷ lệ đáp ứng lượng phát thải NTCN (%) tại 

Hà Nam

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_074

77 Xác định tỷ lệ đáp ứng lượng phát thải NTCN (%) tại 

TP Hà Nội

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_075

78 Xây dựng nội dung quy định tính toán sức chịu tải của 

sông và xác định hạn ngạch xả nước thải vào sông 

phục vụ xây dựng dự thảo Thông tư

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_076

79 Xây dựng dự thảo khung nội dung Thông tư quy định 

về đánh giá sức chịu tải và xác định hạn ngạch xả thải 

vào sông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_077

80 Xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về đánh giá sức chịu tải và xác 

định hạn ngạch xả nước thải vào sông

Chuyên đề (số) 18_08_03_CDS_078

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2016

1342/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Khảo sát, đánh giá phục 

vụ xây dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và 

hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông" Năm 2015 - 

2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_08_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Khảo sát, đánh giá phục 

vụ xây dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải và 

hạn ngạch xả nước thải vào lưu vực sông" Năm 2015 - 

2017

Tổng hợp (số) 18_08_04_THS_001

3 Quá trình tích lũy, lan truyền các chất ô nhiễm trong 

nước sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_001

4 Quá trình tích lũy, lan truyền các chất ô nhiễm trong 

nước lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_002

5 Quá trình tích lũy, lan truyền các chất ô nhiễm trong 

nước lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_003

6 Tương tác vật lý, hóa học, sinh hóa của các chất ô 

nhiễm trong môi trường nước trên lưu vực Vàm Cỏ 

Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_004

7 Tương tác vật lý, hóa học, sinh hóa của các chất ô 

nhiễm trong môi trường nước trên lưu vực Sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_005

8 Tương tác vật lý, hóa học, sinh hóa của các chất ô 

nhiễm trong môi trường nước trên lưu vực Sông Nhuệ 

Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_006

9 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy của các chất ô 

nhiễm trong mối tương tác môi trường nước trên lưu 

vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_007

10 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy của các chất ô 

nhiễm trong mối tương tác môi trường nước trên lưu 

vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_008

11 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy của các chất ô 

nhiễm trong mối tương tác môi trường nước trên lưu 

vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_009

12 Đánh giá khả năng đồng hóa các chất ô nhiễm của các 

hệ động - thực vật thủy sinh và trên sông (3 sông vào 

mùa kiệt năm 2016 và 2017): Lưu vực sông Vàm Cỏ 

Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_010

13 Đánh giá khả năng đồng hóa các chất ô nhiễm của các 

hệ động - thực vật thủy sinh và trên sông (3 sông vào 

mùa kiệt năm 2016 và 2017): Lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_011

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2017

916/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
14 Đánh giá khả năng đồng hóa các chất ô nhiễm của các 

hệ động - thực vật thủy sinh và trên sông (3 sông vào 

mùa kiệt năm 2016 và 2017): Lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_012

15 Tổng hợp, phân tích và đánh giá về khả năng tự làm 

sạch của các khu vực thí điểm: trên lưu vực sông Vàm 

Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_013

16 Tổng hợp, phân tích và đánh giá về khả năng tự làm 

sạch của các khu vực thí điểm: trên lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_014

17 Tổng hợp, phân tích và đánh giá về khả năng tự làm 

sạch của các khu vực thí điểm: trên lưu vực sông Nhuệ 

Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_015

18 Tổng hợp về kết quả tính toán sức chịu tải tại các khu 

vực thí điểm thuộc 03 lưu vực sông theo chế độ thủy 

văn và hiện trạng môi trường các năm 2016-2017 (mỗi 

năm 03 chuyên đề cho 03 LVS): trên lưu vực Sông 

Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_016

19 Tổng hợp về kết quả tính toán sức chịu tải tại các khu 

vực thí điểm thuộc 03 lưu vực sông theo chế độ thủy 

văn và hiện trạng môi trường các năm 2016-2017 (mỗi 

năm 03 chuyên đề cho 03 LVS): trên lưu vực Sông 

Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_017

20 Tổng hợp về kết quả tính toán sức chịu tải tại các khu 

vực thí điểm thuộc 03 lưu vực sông theo chế độ thủy 

văn và hiện trạng môi trường các năm 2016-2017 (mỗi 

năm 03 chuyên đề cho 03 LVS): trên lưu vực Sông 

Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_018

21 Thí điểm tính toán và phân bổ hạn ngạch xả nước thải 

đối với sản xuất công nghiệp trên đoạn sông thí điểm: 

lưu vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_019

22 Thí điểm tính toán và phân bổ hạn ngạch xả nước thải 

đối với sản xuất công nghiệp trên đoạn sông thí điểm: 

lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_020

23 Thí điểm tính toán và phân bổ hạn ngạch xả nước thải 

đối với sản xuất công nghiệp trên đoạn sông thí điểm: 

lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_021

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2017

916/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
24 Phân bổ hạn ngạch xả nước thải cho sản xuất công 

nghiệp trên đoạn sông lựa chọn: lưu vực sông Vàm Cỏ 

Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_022

25 Phân bổ hạn ngạch xả nước thải cho sản xuất công 

nghiệp trên đoạn sông lựa chọn: lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_023

26 Phân bổ hạn ngạch xả nước thải cho sản xuất công 

nghiệp trên đoạn sông lựa chọn: lưu vực sông Nhuệ 

Đáy

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_024

27 Xây dựng các dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

TN&MT

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_025

28 Tính toán, hiệu chỉnh số liệu về mặt cắt và lưu lượng 

trên các đoạn sông thí điểm

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_026

29 Phân chia đoạn sông, lập mặt cắt sông tại các vị trí 

biên, điểm giáp ranh, phân lưu, hợp lưu trên LVS Vàm 

Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_027

30 Báo cáo hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô hình, kết quả 

nghiên cứu mô hình tính toán thủy lực và chất lượng 

nước cho lưu vực sông Vàm Cỏ Đông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_028

31 Hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về đánh giá sức chịu tải và xác 

định hạn ngạch xả nước thải vào sông

Chuyên đề (số) 18_08_04_CDS_029

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Điều phối, đánh giá công 

tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông liên tỉnh và 

vùng ven biển

Tổng hợp 

(giấy)

18_08_05_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Điều phối, đánh giá công 

tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông liên tỉnh và 

vùng ven biển

Tổng hợp (số) 18_08_05_THS_001

3 Phân tích, đánh giá, tổng kết tình hình triển khai đề án 

BVMT LVS Nhuệ - Đáy năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá, tổng kết tình hình triển khai đề án 

BVMT LVS Nhuệ - Đáy năm 2017 tại thành phố Hà 

Nội

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá, tổng kết tình hình triển khai đề án 

BVMT LVS Nhuệ - Đáy năm 2017 tại tỉnh Hà Nam

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá, tổng kết tình hình triển khai đề án 

BVMT LVS Nhuệ - Đáy năm 2017 tại tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_004

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng các 

quy định về đánh giá 

sức chịu tải và hạn 

ngạch xả nước thải 

vào lưu vực sông - 

Năm 2017

916/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

39

Điều phối, đánh giá 

công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực 

sông liên tỉnh và 

vùng ven biển

645/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

40

117



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
7 Phân tích, đánh giá, tổng kết tình hình triển khai đề án 

BVMT LVS Nhuệ - Đáy năm 2017 tại tỉnh Nam Định

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đề án BVMT 

LVS Nhuệ - Đáy trên toàn lưu vực và kết quả hoạt 

động của ủy ban BVMT LVS Nhuệ - Đáy năm 2017

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_006

9 Báo cáo, phân tích, đánh giá, tổng hợp kết quả đoàn 

kiểm tra việc thực hiện đề án BVMT LVS Cầu

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_007

10 Báo cáo, phân tích, đánh giá tổng kết hoạt động của 

Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu năm 2017 và đề xuất 

các kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong năm 2018 và 

giai đoạn 2018 – 2021

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_008

11 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và 

định hướng triển khai đề án BVMT LVS Cầu năm 

2017 và đề xuất các kế hoạch hoạt động giai đoạn 

2018 - 2021 tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_009

12 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và 

định hướng triển khai đề án BVMT LVS Cầu năm 

2017 và đề xuất các kế hoạch hoạt động giai đoạn 

2018 - 2021 tại tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_010

13 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và 

định hướng triển khai đề án BVMT LVS Cầu năm 

2017 và đề xuất các kế hoạch hoạt động giai đoạn 

2018 - 2021 tại tỉnh Hải Dương

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_011

14 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và 

định hướng triển khai đề án BVMT LVS Cầu năm 

2017 và đề xuất các kế hoạch hoạt động giai đoạn 

2018 - 2021 tại tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_012

15 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và 

định hướng triển khai đề án BVMT LVS Cầu năm 

2017 và đề xuất các kế hoạch hoạt động giai đoạn 

2018 - 2021 tại tỉnh Bắc Ninh

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_013

16 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và 

định hướng triển khai đề án BVMT LVS Cầu năm 

2017 và đề xuất các kế hoạch hoạt động giai đoạn 

2018 - 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_014

Điều phối, đánh giá 

công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực 

sông liên tỉnh và 

vùng ven biển

645/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

40

118



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
17 Báo cáo phân tích, đánh giá hoạt động của Ủy ban 

BVMT LVS Cầu năm 2017

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_015

18 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Long An

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Bình Dương

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_019

22 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Bình Phước

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_020

23 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_022

25 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Bình Thuận

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_023

26 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Ninh Thuận

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_024

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

40 Điều phối, đánh giá 

công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực 

sông liên tỉnh và 

vùng ven biển

645/QĐ-

TCMT

119



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
27 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_025

28 Phân tích, đánh giá tình hình triển khai đề án BVMT 

lưu vực hệ thống sông Đồng Nai năm 2017 và định 

hướng hoạt động năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_026

29 Đánh giá kết quả triển khai đề án BVMT lưu vực hệ 

thống sông Đồng Nai năm 2017 và xây dựng kế hoạch 

triển khai đề án năm 2018

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_027

30 Dự thảo báo cáo Thủ tướng chính phủ kết quả thực 

hiện các đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, 

sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai trình 

cấp có thẩm quyền xem xét

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_028

31 Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá 

tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường tại tỉnh Kon Tum

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_029

32 Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá 

tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường tại tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_030

33 Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá 

tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường tại tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_031

34 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng, ban hành các 

cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường tại tỉnh Kon 

Tum

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_032

35 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng, ban hành các 

cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường tại tỉnh 

Quảng Nam

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_033

36 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng, ban hành các 

cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường tại tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_034

37 Phân tích, đánh giá kết quả thanh tra, kiểm tra trong 

các năm gần đây tại tỉnh Kon Tum

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_035

38 Phân tích, đánh giá kết quả thanh tra, kiểm tra trong 

các năm gần đây tại tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_036

39 Phân tích, đánh giá kết quả thanh tra, kiểm tra trong 

các năm gần đây tại tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_037

Điều phối, đánh giá 

công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực 

sông liên tỉnh và 

vùng ven biển

645/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

40

120



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
40 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng các quy hoạch 

về quản lý tài nguyên nước và các vấn đề liên vùng, 

liên tỉnh Kon Tum

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_038

41 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng các quy hoạch 

về quản lý tài nguyên nước và các vấn đề liên vùng, 

liên tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_039

42 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng các quy hoạch 

về quản lý tài nguyên nước và các vấn đề liên vùng, 

liên tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_040

43 Phân tích, đánh giá tình hình công tác quản lý, thống 

kê và đánh giá các nguồn thải trên lưu vực sông Trà 

Khúc tại tỉnh Kon Tum

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_041

44 Phân tích, đánh giá tình hình công tác quản lý, thống 

kê và đánh giá các nguồn thải trên lưu vực sông Trà 

Khúc tại tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_042

45 Phân tích, đánh giá tình hình công tác quản lý, thống 

kê và đánh giá các nguồn thải trên lưu vực sông Trà 

Khúc tại tỉnh Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_043

46 Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các 

quy định về BVMT LVS liên tỉnh tại các tỉnh trên lưu 

vực sông Trà Khúc và đề xuất các giải pháp quản lý

Chuyên đề (số) 18_08_05_CDS_044

1 Báo cóa tổng hợp thực hiện nhiệm vụ: Khảo sát, đánh 

giá phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin chất thải rắn 

và các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, 

tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm và quy định bãi 

chôn lấp không hợp vệ sinh nhằm thực hiện Luật Bảo 

vệ môi trường 2014 và các Nghị định có liên quan

Tổng hợp 

(giấy)

18_08_06_THG_001

2 Báo cóa tổng hợp thực hiện nhiệm vụ: Khảo sát, đánh 

giá phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin chất thải rắn 

và các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, 

tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm và quy định bãi 

chôn lấp không hợp vệ sinh nhằm thực hiện Luật Bảo 

vệ môi trường 2014 và các Nghị định có liên quan

Tổng hợp (số) 18_08_06_THS_001

3 Chuyên đề Quy chế thu thập thông tin Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_001

Điều phối, đánh giá 

công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực 

sông liên tỉnh và 

vùng ven biển

645/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

40

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng Hệ 

thống thông tin chất 

thải rắn và các quy 

định về quản lý chất 

thải rắn thông 

thường, tiêu chí phân 

loại khu vực bị ô 

nhiễm và quy định 

bãi chôn lấp không 

hợp vệ sinh nhằm 

thực hiện Luật Bảo 

vệ môi trường 2014

1802/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

41

121



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
4 Chuyên đề Quy chế cung cấp thông tin Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_002

5 Chuyên đề Quy chế Chuẩn hoá dữ liệu thông tin địa lý Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_003

6 Chuyên đề Quy chế về chuẩn hoá dữ liệu phi không 

gian

Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_004

7 Chuyên đề Quy chế cập nhật dữ liệu tại Trung ương Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_005

8 Chuyên đề Quy chế cập nhật dữ liệu tại Địa phương Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_006

9 Chuyên đề Quy chế chia sẻ thông tin cấp Trung ương Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_007

10 Chuyên đề Quy chế chia sẻ thông tin giữa Trung ương 

với Địa phương

Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_008

11 Chuyên đề Quy chế chia sẻ thông tin cấp Địa phương Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_009

12 Chuyên đề Quy chế chia sẻ thông tin giữa Cơ quan 

quản lý và các Tổ chức, cá nhân

Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_010

13 Chuyên đề Quy chế quản lý và phân cấp quản lý giữa 

TW và địa phương

Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_011

14 Chuyên đề Quy chế sử dụng, khai thác thông tin trên 

hệ thống CSDL

Chuyên đề (số) 18_08_06_CDS_012

15 Phần mềm hệ thống thông tin chất thải rắn Phần mềm 18_08_06_PMS_001

1 Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ: Khảo sát, đánh 

giá phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin chất thải rắn 

và các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, 

tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm và quy định bãi 

chôn lấp không hợp vệ sinh nhằm thực hiện Luật Bảo 

vệ môi trường 2014 và các Nghị định có liên quan

Tổng hợp 

(giấy)

18_08_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ: Khảo sát, đánh 

giá phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin chất thải rắn 

và các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, 

tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm và quy định bãi 

chôn lấp không hợp vệ sinh nhằm thực hiện Luật Bảo 

vệ môi trường 2014 và các Nghị định có liên quan

Tổng hợp (số) 18_08_07_THS_001

3 Nghiên cứu, xây dựng khung dự thảo Thông tư quy 

định về quản lý chất thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_001

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng Hệ 

thống thông tin chất 

thải rắn và các quy 

định về quản lý chất 

thải rắn thông 

thường, tiêu chí phân 

loại khu vực bị ô 

nhiễm và quy định 

bãi chôn lấp không 

hợp vệ sinh nhằm 

thực hiện Luật Bảo 

vệ môi trường 2014

1802/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

41

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng Hệ 

thống thông tin chất 

thải rắn và các quy 

định về quản lý chất 

thải rắn thông 

thường, tiêu chí phân 

loại khu vực bị ô 

nhiễm và quy định 

bãi chôn lấp không 

hợp vệ sinh nhằm 

thực hiện luật BVMT 

2014

848/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

42
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
4 Nghiên cứu, xây dựng trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị 

xác nhận, điều chỉnh xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ 

môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_002

5 Nghiên cứu, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt (phân loại, lưu giữ, tập kết, 

trung chuyển, phương tiện vận chuyển, sơ chế, tái sử 

dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng 

từ chất thải rắn sinh hoạt) đối với các tổ chức, cá nhân 

phát sinh chất thải rắn sinh hoạt

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_003

6 Nghiên cứu, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt (phân loại, lưu giữ, tập kết, 

trung chuyển, phương tiện vận chuyển, sơ chế, tái sử 

dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng 

từ chất thải rắn sinh hoạt) đối với chủ thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_004

7 Nghiên cứu, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt (phân loại, lưu giữ, tập kết, 

trung chuyển, phương tiện vận chuyển, sơ chế, tái sử 

dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng 

từ chất thải rắn sinh hoạt) đối với chủ xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_005

8 Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu, kỹ thuật, quy trình 

quản lý đối với trường hợp không yêu cầu xác nhận 

bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định tại 

Khoản 12 Điều 21 Nghị định số 38/NĐ-CP về quản lý 

chất thải và phế liệu

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_006

9 Nghiên cứu, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản 

lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (phân loại, 

lưu giữ, tập kết, trung chuyển, phương tiện vận 

chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý 

và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn sinh hoạt) đối 

với các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn công 

nghiệp thông thường

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_007

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng Hệ 

thống thông tin chất 

thải rắn và các quy 

định về quản lý chất 

thải rắn thông 

thường, tiêu chí phân 

loại khu vực bị ô 

nhiễm và quy định 

bãi chôn lấp không 

hợp vệ sinh nhằm 

thực hiện luật BVMT 

2014

848/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

42
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
10 Nghiên cứu, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản 

lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (phân loại, 

lưu giữ, tập kết, trung chuyển, phương tiện vận 

chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý 

và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn sinh hoạt) đối 

với chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp 

thông thường

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_008

11 Nghiên cứu, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản 

lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (phân loại, 

lưu giữ, tập kết, trung chuyển, phương tiện vận 

chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý 

và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn sinh hoạt) đối 

với chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_009

12 Nghiên cứu, xây dựng các yêu cầu, kỹ thuật, quy trình 

quản lý đối với trường hợp không yêu cầu xác nhận 

bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định tại 

Khoản 11 Điều 32 Nghị định số 38/NĐ-CP về quản lý 

chất thải và phế liệu

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_010

13 Báo cáo điều tra bổ sung về hiện trạng công tác quản 

lý, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn. 

Đề xuất các quy định về bảo vệ môi trường đối với 

hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

và chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Hà Nội

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_011

14 Báo cáo điều tra bổ sung về hiện trạng công tác quản 

lý, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn. 

Đề xuất các quy định về bảo vệ môi trường đối với 

hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

và chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Hải 

Dương

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_012

15 Báo cáo điều tra bổ sung về hiện trạng công tác quản 

lý, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn. 

Đề xuất các quy định về bảo vệ môi trường đối với 

hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

và chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Hải 

Phòng

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_013

16 Hoàn thiện Dự thảo Thông tư quản lý chất thải rắn 

thông thường (bản cuối)

Chuyên đề (số) 18_08_07_CDS_014

Khảo sát, đánh giá 

phục vụ xây dựng Hệ 

thống thông tin chất 

thải rắn và các quy 

định về quản lý chất 

thải rắn thông 

thường, tiêu chí phân 

loại khu vực bị ô 

nhiễm và quy định 

bãi chôn lấp không 

hợp vệ sinh nhằm 

thực hiện luật BVMT 

2014

848/QĐ-

TCMT

Cục Quản 

lý chất 

thải và Cải 

thiện môi 

trường

42
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tăng cường sự tham gia 

của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, các tổ chức xã hội khác và cộng đồng vào 

công tác bảo vệ môi trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_12_01_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tăng cường sự tham gia 

của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, các tổ chức xã hội khác và cộng đồng vào 

công tác bảo vệ môi trường

Tổng hợp (số) 18_12_01_THS_001

3 Công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ môi trường 

khu vực miền Bắc

Chuyên đề (số) 18_12_01_CDS_001

4 Đánh giá vai trò, trách nhiệm và những kết quả đạt 

được giai đoạn 2011 - 2015; những giải pháp và kiến 

nghị nhằm tăng cường sự tham gia bảo vệ môi trường 

của hội nông dân khu vực miền Bắc

Chuyên đề (số) 18_12_01_CDS_002

5 Đánh giá vai trò, trách nhiệm và những kết quả đạt 

được giai đoạn 2011 - 2015; những giải pháp và kiến 

nghị nhằm tăng cường sự tham gia bảo vệ môi trường 

của hội liên hiệp phụ nữ khu vực miền Bắc

Chuyên đề (số) 18_12_01_CDS_003

6 Vai trò và thành tựu đã đạt được giai đoạn 2011 đến 

nay, những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ 

môi trường của liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật các 

tỉnh khu vực miền Bắc

Chuyên đề (số) 18_12_01_CDS_004

7 Đánh giá vai trò, trách nhiệm và những kết quả đạt 

được giai đoạn 2011 - 2015; những giải pháp và kiến 

nghị nhằm tăng cường sự tham gia bảo vệ môi trường 

của đoàn TNCSHCM khu vực miền Bắc

Chuyên đề (số) 18_12_01_CDS_005

8 Đánh giá, tổng kết, xây dựng các mô hình điển hình 

tiên tiến về BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu trong 

cộng đồng dân cư khu vực miền Bắc và giải pháp nhân 

rộng

Chuyên đề (số) 18_12_01_CDS_006

9 Thuyết minh nhiệm vụ: Tăng cường sự tham gia của 

các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, các tổ chức xã hội khác và cộng đồng vào 

công tác bảo vệ môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_12_01_BKS_001

10 Tài liệu hội thảo, tập huấn Tư liệu khác 

(số)

18_12_01_BKS_002

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổ chức Hội thảo 

khoa học: “Khoa học, công nghệ môi trường - Đổi 

mới, sáng tạo và bền vững”

Tổng hợp 

(giấy)

18_12_02_THG_00146

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

45

1221/QĐ-

TCMT

Tổ chức Hội thảo 

khoa học: “Khoa học, 

công nghệ môi 

trường - Đổi mới, 

708/QĐ-

TCMT

Tăng cường sự tham 

gia của các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội nghề 

nghiệp, các tổ chức 

xã hội khác và cộng 

đồng vào công tác 

bảo vệ môi trường

Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tổ chức Hội thảo 

khoa học: “Khoa học, công nghệ môi trường - Đổi 

mới, sáng tạo và bền vững”

Tổng hợp (số) 18_12_02_THS_001

3 Tài liệu hội thảo Khoa học công nghệ Môi trường-đổi 

mới, sáng tạo và bền vững

Tư liệu khác 

(số)

18_12_02_BKS_001

4 Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học "Khoa học, công 

nghệ Môi trường-Đổi mới, sáng tạo và bền vững"

Tư liệu khác 

(số)

18_12_02_BKS_002

5 Biên bản hội thảo khoa học "Khoa học công nghệ Môi 

trường-đổi mới, sáng tạo và bền vững"

Tư liệu khác 

(số)

18_12_02_BKS_003

6 Bộ Maket Tư liệu khác 

(số)

18_12_02_BKS_004

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Tập huấn về môi trường 

cho tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp"

Tổng hợp 

(giấy)

18_12_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Tập huấn về môi trường 

cho tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp"

Tổng hợp (số) 18_12_03_THS_001

3 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ môi trường 

dành cho cán bộ và nhân viên trực tiếp kinh doanh 

xăng dầu

Tư liệu khác 

(giấy)

18_12_03_BKG_001

4 Tài liệu tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng 

lực cho tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp và cán 

bộ làm công tác quản lý môi trường khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên

Tư liệu khác 

(giấy)

18_12_03_BKG_002

5 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ môi trường 

dành cho cán bộ và nhân viên trực tiếp kinh doanh 

xăng dầu

Tư liệu khác 

(số)

18_12_03_BKS_001

6 Tài liệu tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng 

lực cho tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp và cán 

bộ làm công tác quản lý môi trường khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên

Tư liệu khác 

(số)

18_12_03_BKS_002

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Duy trì hệ thống quản lý 

chất lượng; vận hành, hiệu chuẩn, kiểm định các trang 

thiết bị quan trắc và phân tích môi trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_01_THG_001

47 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

Tập huấn về môi 

trường cho tổ chức 

chính trị xã hội, nghề 

nghiệp

trường - Đổi mới, 

sáng tạo và bền vững”

thông môi 

trường

Duy trì hệ thống quản 

lý chất lượng; vẫn 

hành, hiệu chuẩn, 

kiểm định các trang 

1644/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

48

578/QĐ-

TCMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Duy trì hệ thống quản lý 

chất lượng; vận hành, hiệu chuẩn, kiểm định các trang 

thiết bị quan trắc và phân tích môi trường

Tổng hợp (số) 18_10_01_THS_001

3 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 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 2 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 3 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 4 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 5 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_005

8 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 6 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_006

9 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 7 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_007

10 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 8 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_008

11 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 9 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_009

kiểm định các trang 

thiết bị quan trắc và 

phân tích môi trường

Duy trì hệ thống quản 

lý chất lượng; vẫn 

hành, hiệu chuẩn, 

kiểm định các trang 

1644/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

48
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
12 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 10 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_010

13 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 11 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_011

14 Báo cáo kết quả quan trắc trạm quan trắc môi trường 

không khí tự động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Tháng 12 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_012

15 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường không 

khí tự động, cố định năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_01_CDS_013

16 Phụ lục nhiệm vụ: Duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng; vận hành, hiệu chuẩn, kiểm định các trang thiết 

bị quan trắc và phân tích môi trường

Tư liệu khác 

(giấy)

18_10_01_BKG_001

17 Phụ lục nhiệm vụ: Duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng; vận hành, hiệu chuẩn, kiểm định các trang thiết 

bị quan trắc và phân tích môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_10_01_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Triển khai bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia và Xây dựng báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Triển khai bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia và Xây dựng báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia

Tổng hợp (số) 18_10_02_THS_001

3 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017 

chuyên đề: Quản lý chất thải (dự thảo 04)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_10_02_BKG_001

4 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2017 

chuyên đề: Quản lý chất thải (dự thảo 04)

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_001

5 Bộ phiếu chỉ thị môi trường quốc gia được cập nhật 

thông tin số liệu năm 2016, 2017 (gồm 36 phiếu)

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_002

6 Báo cáo cập nhật bộ chỉ thị môi trường quốc gia năm 

2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_003

7 Bộ số liệu về nguồn thải 3 lưu vực sông (sông Cầu, 

sông Đồng Nai, sông Nhuệ Đáy)

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_004

8 Báo cáo thành phần: Tổng quan về chất thải: Chất thải 

rắn, nước thải, khí thải

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_005

Triển khai bộ chỉ thị 

môi trường quốc gia 

và Xây dựng báo cáo 

hiện trạng môi trường 

quốc gia

1559/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

kiểm định các trang 

thiết bị quan trắc và 

phân tích môi trường

49

Triển khai bộ chỉ thị 

môi trường quốc gia 

và Xây dựng báo cáo 

hiện trạng môi trường 

quốc gia

1559/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

49
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
9 Báo cáo thành phần: Tổng quan về chất thải: Phát 

triển kinh tế - xã hội

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_006

10 Báo cáo thành phần: Sức ép ô nhiễm môi trường: Thải 

lượng các chất gây ô nhiễm (nước thải, khí thải, chất 

thải rắn)

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_007

11 Báo cáo thành phần: Sức ép ô nhiễm môi trường: Sức 

ép ô nhiễm môi trường: Nguyên nhân trực tiếp của vấn 

đề (sức ép) và các động lực chính

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_008

12 Báo cáo thành phần: Sức ép ô nhiễm môi trường: So 

sánh sự phát thải của các chất gây ô nhiễm

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_009

13 Báo cáo thành phần: Sức ép ô nhiễm môi trường: So 

sánh diễn biến các nguồn gây ô nhiễm

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_010

14 Báo cáo thành phần: Hiện trạng môi trường (chất thải 

rắn, nước thải, khí thải): Diễn biến (xu hướng) của 

những thông số đặc trưng

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_011

15 Báo cáo thành phần: Hiện trạng môi trường (chất thải 

rắn, nước thải, khí thải): So sánh giá trị các thông số 

với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_012

16 Báo cáo thành phần: Hiện trạng môi trường (chất thải 

rắn, nước thải, khí thải): Đánh giá mức độ ô nhiễm 

theo không gian và thời gian

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_013

17 Báo cáo thành phần: Tác động của ô nhiễm môi 

trường tới sức khỏe con người thể hiện qua các bệnh 

liên quan đến ô nhiễm môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_014

18 Báo cáo thành phần: Tác động của ô nhiễm môi 

trường tới phát triển kinh tế - xã hội

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_015

19 Báo cáo thành phần: Tác động của ô nhiễm môi 

trường tới cảnh quan và hệ sinh thái

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_016

20 Báo cáo thành phần: Thực trạng quản lý môi trường – 

những thành công

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_017

21 Báo cáo thành phần: Thực trạng quản lý môi trường – 

những tồn tại, thách thức

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_018

22 Báo cáo thành phần: Các thách thức trong bảo vệ môi 

trường phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường: 

Các thách thức về môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_019

23 Báo cáo thành phần: Các thách thức trong bảo vệ môi 

trường, phương hướng và giải pháp bảo vệ môi 

trường: Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_020

24 Bản đồ hiện trạng thu gom, xử lý CTR phát sinh giai 

đoạn 2014 - 2016

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_021

quốc gia

Triển khai bộ chỉ thị 

môi trường quốc gia 

và Xây dựng báo cáo 

hiện trạng môi trường 

quốc gia

1559/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

49
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
25 Thuyết minh nhiệm vụ: Triển khai bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia và xây dựng báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia

Tư liệu khác 

(số)

18_10_02_BKS_022

26 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016: Chuyên 

đề môi trường đô thị

Tư liệu khác 

(giấy)

18_10_02_BKG_002

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ"Thu thập, tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê môi 

trường ngành, quốc gia; các chỉ tiêu môi trường trong 

phát triển kinh tế xã hội"

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_03_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ"Thu thập, tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê môi 

trường ngành, quốc gia; các chỉ tiêu môi trường trong 

phát triển kinh tế xã hội"

Tổng hợp (số) 18_10_03_THS_001

3 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ 

chất thải nguy hại được xử lý năm 2016 và 6 tháng 

đầu năm 2017, so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 

2020 của chỉ tiêu

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ 

che phủ rừng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, so 

sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 của chỉ tiêu

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_002

7 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ 

khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ 

thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi 

trường năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, so sánh 

với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 của chỉ tiêu

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_005

8 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê  năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với 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) 18_10_03_CDS_006

9 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê  năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ 

tiêu "Hàm lượng một số chất độc hại trong nước”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_007

Thu thập, tổng hợp, 

đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu 

thống kê môi trường 

ngành, quốc gia; các 

chỉ tiêu môi trường 

trong phát triển kinh 

tế xã hội

543/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

50

Thu thập, tổng hợp, 

đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu 

thống kê môi trường 

ngành, quốc gia; các 

chỉ tiêu môi trường 

trong phát triển kinh 

tế xã hội

543/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

50
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
10 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê  năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ 

tiêu “Hàm lượng một số chất độc hại trong nước biển 

tại một số cửa sông, ven biển và biển khơi ”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_008

11 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê  năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ 

tiêu “Hàm lượng một số chất độc hại trong trầm tích 

tại một số cửa sông”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_009

12 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê  năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ 

tiêu “Số vụ, số lượng dầu tràn và hóa chất rò rỉ trên 

biển, diện tích bị ảnh hưởng”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_010

13 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu 

"Tỷ lệ đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_011

14 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của chỉ tiêu 

"Tỷ lệ các doanh nghiệp được cấp chứng chỉ quản lý 

môi trường"

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_012

15 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2016 và 6 tháng năm 2017 đối với chỉ  “Tỷ lệ 

chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia tương ứng”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_013

16 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017  của chỉ tiêu 

"Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy 

chuẩn quốc gia tương ứng”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_014

17 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê  năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ 

tiêu "Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_015

18 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê  năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ 

tiêu "Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

được xử lý”

Chuyên đề (số) 18_10_03_CDS_016

Thu thập, tổng hợp, 

đánh giá tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu 

thống kê môi trường 

ngành, quốc gia; các 

chỉ tiêu môi trường 

trong phát triển kinh 

tế xã hội

543/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

50
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
19 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi 

trường trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 

2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 

- 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_03_BKS_001

20 Báo cáo thống kê môi trường quốc gia năm 2016 - 

2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_03_BKS_002

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Quan trắc môi trường 

nước biển 04 tỉnh miền Trung năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Quan trắc môi trường 

nước biển 04 tỉnh miền Trung năm 2017

Tổng hợp (số) 18_10_04_THS_001

3 Báo cáo đánh giá kết quả quan trắc môi trường nước 

biển 04 tỉnh miền Trung sau một năm xẩy ra sự cố môi 

trường

Chuyên đề (số) 18_10_04_CDS_001

4 Bản đồ đánh giá chất lượng môi trường theo thành 

phần môi trường tại vùng biển miền Trung tỷ lệ 

1:500.000

Bản đồ (số) 18_10_04_BDS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Hướng dẫn, điều phối 

mạng lưới quan trắc môi trường toàn quốc

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Hướng dẫn, điều phối 

mạng lưới quan trắc môi trường toàn quốc

Tổng hợp (số) 18_10_05_THS_001

3 Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng - 

Đối tượng mẫu đất

Chuyên đề (số) 18_10_05_CDS_001

4 Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng - 

Đối tượng mẫu trầm tích

Chuyên đề (số) 18_10_05_CDS_002

5 Báo cáo kết quả đánh giá độ đồng nhất, độ bền của 

mẫu thử nghiệm liên phòng

Chuyên đề (số) 18_10_05_CDS_003

6 Dự thảo: Các nội dung xây dựng cơ chế phối hợp, điều 

phối trong hoạt động quan trắc môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_10_05_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp kết quả Quan trắc môi trường quốc 

gia đối với môi trường  khí năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả Quan trắc môi trường quốc 

gia đối với môi trường khí năm 2017

Tổng hợp (số) 18_10_06_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

không khí) Đợt 1, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

không khí) Đợt 2, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

không khí) Đợt 3, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

không khí) Đợt 4, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_004

Quan trắc môi trường 

nước biển 04 tỉnh 

miền Trung năm 2017

Hướng dẫn, điều phối 

mạng lưới quan trắc 

môi trường toàn quốc

564/QĐ-

TCMT

Quan trắc môi trường 

quốc gia đối với môi 

trường không khí và 

nước năm 2017

1661/QĐ-

TCMT

909/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

53

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

52

52 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

51

564/QĐ-

TCMT

Hướng dẫn, điều phối 

mạng lưới quan trắc 

môi trường toàn quốc
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7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

không khí) Đợt 5, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_005

8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

nước mặt) Đợt 1, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_006

9 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

nước mặt) Đợt 2, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_007

10 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

nước mặt) Đợt 3, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_008

11 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

nước mặt) Đợt 4, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_009

12 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường(Môi trường 

nước mặt) Đợt 5, Năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_010

13 Báo cáo tổng hợp kết quả Quan trắc môi trường môi 

trường nước năm 2017

Tổng hợp (số) 18_10_06_THS_002

14 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc môi 

trường quốc gia đối với môi trường không khí và 

nước"

Tư liệu khác 

(số)

18_10_06_BKS_011

15 Báo cáo tổng hợp kết quả Quan trắc môi trường quốc 

gia đối với môi trường nước  năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_06_THG_002

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Xây dựng đơn giá từ các 

định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành"

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Xây dựng đơn giá từ các 

định mức kinh tế kỹ thuật đã được ban hành"

Tổng hợp (số) 18_10_07_THS_001

3 Tổng hợp các sản phẩm bộ đơn giá hoạt động hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự 

động liên tục

Tư liệu khác 

(số)

18_10_07_BKS_001

4 Bộ sản phẩm đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi 

trường

Tư liệu khác 

(số)

18_10_07_BKS_002

5 Bộ sản phẩm đơn giá hoạt động quan trắc môi trường 

cho 13 thành phần môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_10_07_BKS_003

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng hệ số 

phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công 

nghiệp luyện kim, sản xuất xi măng, nhiệt điện và thí 

điểm kiểm kê phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong 

ngành công nghiệp luyện kim ở Việt Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_08_THG_001

658/QĐ-

TCMT

55 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

448/QĐ-

TCMT

Xây dựng đơn giá từ 

các định mức kinh tế - 

 kỹ thuật về môi 

trường đã được ban 

hành

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

54

Xây dựng hệ số phát 

thải Dioxin, dioxin-

like PCB trong ngành 

công nghiệp luyện 

kim, sản xuất xi 

măng, nhiệt điện và 
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2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng hệ số 

phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công 

nghiệp luyện kim, sản xuất xi măng, nhiệt điện và thí 

điểm kiểm kê phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong 

ngành công nghiệp luyện kim ở Việt Nam

Tổng hợp (số) 18_10_08_THS_001

3 Tổng quan về cơ chế hình thành và phát thải dioxin, dl 

- PCB từ các quá trình nhiệt

Chuyên đề (số) 18_10_08_CDS_001

4 Tổng quan các nguồn thải dioxin và dl - PCB trên thế 

giới và Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_08_CDS_002

5 Tổng quan và phương pháp lấy mẫu phân tích dioxin 

và dl - PCB trong các mẫu khí thải, tro bay và nước 

thải công nghiệp

Chuyên đề (số) 18_10_08_CDS_003

6 Báo cáo điều tra, khảo sát về hiện trạng sản xuất của 

các ngành công nghiệp luyện kim, sản xuất xi măng và 

nhiệt điện tại 5 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và 2 

tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

Tư liệu khác 

(số)

18_10_08_BKS_001

7 Báo cáo lấy mẫu phát thải từ các ngành công nghiệp 

luyện kim, sản xuất xi măng và nhiệt điện tại 2-3 tỉnh, 

thành phố miền Bắc, Việt Nam (Đợt 1)

Tư liệu khác 

(số)

18_10_08_BKS_002

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng hệ số 

phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công 

nghiệp luyện kim, sản xuất xi măng, nhiệt điện và thí 

điểm kiểm kê phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong 

ngành công nghiệp luyện kim ở Việt Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_09_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng hệ số 

phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công 

nghiệp luyện kim, sản xuất xi măng, nhiệt điện và thí 

điểm kiểm kê phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong 

ngành công nghiệp luyện kim ở Việt Nam

Tổng hợp (số) 18_10_09_THS_001

3 Báo cáo Kết quả phân tích dl-PCB và dioxin/furan 

trong các mẫu khí thải, nước thải, tro bay/xỉ thải năm 

2017

Tư liệu khác 

(số)

18_10_09_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ"Quản lý thống nhất số 

liệu quan trắc môi trường;Duy trì phát triển Hệ thống 

tin quan trắc môi trường; Cung cấp, phổ biến thông tin 

quan trắc môi trường"

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_10_THG_001597/QĐ-

TCMT

1508/QĐ-

TCMT

56 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

Quản lý thống nhất 

số liệu quan trắc môi 

trường;Duy trì phát 

triển Hệ thống tin 

57

măng, nhiệt điện và 

thí điểm kiểm kê phát 

thải Dioxin, dioxin-

like PCB trong ngành 

công nghiệp luyện 

kim ở Việt Nam - 

Năm 2016

Xây dựng hệ số phát 

thải Dioxin, dioxin-

like PCB trong ngành 

công nghiệp luyện 

kim, sản xuất xi 

măng, nhiệt điện và 

thí điểm kiểm kê phát 

thải Dioxin, dioxin-

like PCB trong ngành 

công nghiệp luyện 

kim ở Việt Nam - 

Năm 2017
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2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ"Quản lý thống nhất số 

liệu quan trắc môi trường;Duy trì phát triển Hệ thống 

tin quan trắc môi trường; Cung cấp, phổ biến thông tin 

quan trắc môi trường"

Tổng hợp (số) 18_10_10_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp thông tin nguồn thải, kinh tế - xã 

hội, tin tức trên địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực sông 

Cầu

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp thông tin nguồn thải, kinh tế - xã 

hội, tin tức trên địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực sông 

Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_002

5 Báo cáo tổng hợp thông tin nguồn thải, kinh tế - xã 

hội, tin tức trên địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_003

6 Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường các vùng 

kinh tế trọng điểm đợt 1 năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_004

7 Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường các vùng 

kinh tế trọng điểm đợt 2 năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_005

8 Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường các vùng 

kinh tế trọng điểm đợt 3 năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_006

9 Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường các vùng 

kinh tế trọng điểm đợt 4 năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_007

10 Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường các lưu vực 

sông chính đợt 1 năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_008

11 Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường các lưu vực 

sông chính đợt 2 năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_009

12 Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường các lưu vực 

sông chính đợt 3 năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_010

13 Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường các lưu vực 

sông chính đợt 4 năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_011

14 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường không khí đợt 1 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_012

15 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường không khí đợt 2 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_013

16 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường không khí đợt 3 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_014

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

triển Hệ thống tin 

quan trắc môi trường; 

Cung cấp, phổ biến 

thông tin quan trắc 

môi trường

Quản lý thống nhất 

số liệu quan trắc môi 

trường;Duy trì phát 

triển Hệ thống tin 

quan trắc môi trường; 

Cung cấp, phổ biến 

thông tin quan trắc 

môi trường

597/QĐ-

TCMT

57
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17 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường không khí đợt 4 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_015

18 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường không khí đợt 5 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_016

19 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường nước đợt 1 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_017

20 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường nước đợt 2 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_018

21 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường nước đợt 3 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_019

22 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường nước đợt 4 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_020

23 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ và dữ liệu 

quan trắc môi trường nước đợt 5 Năm 2017

Chuyên đề (số) 18_10_10_CDS_021

24 Bản đồ phân vùng hệ thống môi trường Bản đồ (số) 18_10_10_BDS_001
25 Báo cáo và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần  mềm 

quản lý thông tin và số liệu quan trắc môi trường từ 

các trạm quan trắc tự động

Tư liệu khác 

(số)

18_10_10_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài 

"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất 

khung chương trình quan trắc Thủy ngân (Hg) trong 

không khí tại Việt Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_11_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài 

"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất 

khung chương trình quan trắc Thủy ngân (Hg) trong 

không khí tại Việt Nam"

Tổng hợp (số) 18_10_11_THS_001

3 Tổng quan các nghiên cứu về nguồn gốc phát sinh, 

hàm lượng thủy ngân trong không khí trên thế giới

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_001

4 Tổng quan các nghiên cứu về mức độ lan truyền và 

phát tán Thủy ngân trong không khí

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_002

5 Tổng quan về sự hình thành và phát triển mạng lưới 

quan trắc Hg trong không khí trên thế giới

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_003

6 Tổng quan nghiên cứu về các nguồn phát thải thủy 

ngân và ô nhiễm thủy ngân trong không khí tại Việt 

Nam

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_004

7 Tổng quan các phương pháp phân tích Thủy ngân 

trong không khí đang áp dụng trên thế giới

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_005

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

58 Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn 

nhằm đề xuất khung 

chương trình quan 

trắc Thủy ngân (Hg) 

trong không khí tại 

Việt Nam

2015.04.06/H

ĐKHCN
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8 Tổng quan phương pháp lấy mẫu thủy ngân trong 

không khí đang được áp dụng trên thế giới

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá hiện trạng năng lực phân tích tại 

các PTN phân tích môi trường và khả năng áp dụng 

các phương pháp trên thế giới  vào quan trắc Hg trong 

không khí ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_007

10 Phân tích cơ sở khoa học minh chứng cho việc lựa 

chọn điểm để xây dựng mạng lưới quan trắc Hg trong 

không khí

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_008

11 Báo cáo khảo sát các điểm quan trắc thủy ngân trong 

không khí

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm 

Hg vào không khí đặc trưng ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_010

13 Phân tích các điều kiện vi khí hậu và đặc điểm phát 

thải thủy ngân để xác định tần xuất quan trắc và các 

phương pháp quan trắc áp dụng cho các điểm khảo sát

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_011

14 Đề xuất khung chương trình quan trắc Hg trong không 

khí tại Việt Nam bao gồm: mạng lưới điểm quan trắc, 

tần xuất quan trắc và các phương pháp quan trắc

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_012

15 Phân tích ưu nhược điểm khi áp dụng phương pháp 

lắng đọng ướt để quan trắc thủy ngân trong không khí 

tại các điểm khảo sát đã lựa chọn

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_013

16 Phân tích ưu nhược điểm khi áp dụng phương pháp 

lắng đọng khô để quan trắc thủy ngân trong không khí 

tại các điểm khảo sát đã lựa chọn

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá điều kiện thực tiễn của các điểm 

khảo sát được lựa chọn để điều chỉnh phù hợp các 

điểm quan trắc

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_015

18 Đề xuất điều chỉnh khung chương trình Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_016

19 Phân tích hiện trạng, xây dựng lộ trình phát triển mạng 

lưới quan trắc Hg trong không khí tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_11_CDS_017

20 Bản đề xuất lộ trình phát triển mạng lưới quan trắc 

Thủy ngân tại Việt Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_10_11_BKS_001

21 Bản đề xuất mạng lưới quan trắc và tần suất quan trắc 

Thủy ngân trong không khí tại Việt Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_10_11_BKS_002

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

58 Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn 

nhằm đề xuất khung 

chương trình quan 

trắc Thủy ngân (Hg) 

trong không khí tại 

Việt Nam

2015.04.06/H

ĐKHCN

137
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22 Bản đề xuất quy trình, phương pháp lấy mẫu và phân 

tích Thủy ngân trong không khí phù hợp với điều kiện 

Việt Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_10_11_BKS_003

23 Báo cáo khoa học Tư liệu khác 

(số)

18_10_11_BKS_004

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: 

Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống đo lưu lượng nước tự 

động nhằm đánh giá diễn biến lưu lượng nước và mực 

nước tại lưu vực sông Nhuệ -Đáy, đồng thời đề xuất 

triển khai áp dụng hệ thống cho các lưu vực sông khác 

tại Việt Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_12_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: 

Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống đo lưu lượng nước tự 

động nhằm đánh giá diễn biến lưu lượng nước và mực 

nước tại lưu vực sông Nhuệ -Đáy, đồng thời đề xuất 

triển khai áp dụng hệ thống cho các lưu vực sông khác 

tại Việt Nam

Tổng hợp (số) 18_10_12_THS_001

3 Chuyên đề: Tổng quan phương pháp quan trắc lưu 

lượng nước sông, suối trong nước và trên thế giới

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_001

4 Chuyên đề: Khảo sát thực tế tại vị trí được đề xuất: 

tính khả thi, khoa học và an toàn công tác quan trắc 

lưu lượng và mực nước bằng thiết bị quan trắc tự động

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_002

5 Chuyên đề: Tổng quan về công nghệ và thiết bị quan 

trắc lưu lượng và mực nước tự động tại sông và suối

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_003

6 Chuyên đề: Tổng hợp và đánh giá tính khả thi, hiệu 

quả và độ chính xác số liệu của hệ thống đo lưu lượng 

và mực nước tự động tại lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_004

7 Chuyên đề: Tổng quan về công nghệ và thiết bị quan 

trắc lưu lượng và mực nước thủ công tại Việt Nam và 

trên thế giới

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_005

8 Chuyên đề: Phân tích, đánh giá cơ sở khoa học, thực 

tiễn và đề xuất hệ thống đo lưu lượng nước tự động 

nhằm đánh giá diễn biến lưu lượng nước và mực nước 

tại lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_006

9 Chuyên đề: Đánh giá tính phù hợp, tính khả thi và khả 

năng áp dụng của hệ thống cho các lưu vực sông tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_007

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

59

Nghiên cứu, ứng 

dụng hệ thống đo lưu 

lượng nước tự động 

nhằm đánh giá diễn 

biến lưu lượng nước 

và mực nước tại lưu 

vực sông Nhuệ -Đáy, 

đồng thời đề xuất 

triển khai áp dụng hệ 

thống cho các lưu 

vực sông khác tại 

Việt Nam

662/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

59

662/QĐ-

TCMT

Nghiên cứu, ứng 

dụng hệ thống đo lưu 

lượng nước tự động 

nhằm đánh giá diễn 

biến lưu lượng nước 

và mực nước tại lưu 

vực sông Nhuệ -Đáy, 

đồng thời đề xuất 

triển khai áp dụng hệ 

thống cho các lưu 

vực sông khác tại 

Việt Nam
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10 Chuyên đề: Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) 

hệ thống đo lưu lượng và mực nước tự động tại lưu 

vực sông tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_008

11 Chuyên đề: Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích số liệu, 

kết quả quan trắc và báo cáo khoa học về lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy để từ đó đề xuất vị trí đo lưu lượng và 

mực nước tự động lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 18_10_12_CDS_009

12 Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm hệ thống đo lưu 

lượng và mực nước tự động và đề xuất triển khai áp 

dụng hệ thống cho  các lưu vực sông khác tại Việt Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_10_12_BKS_001

1 Báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm vụ:Xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật và triển khai thí điểm quan trắc 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy  phát thải 

không chủ định (U-POP) từ một số ngành công nghiệp 

điển hình (giai đoạn 2011)

Tổng hợp 

(giấy)

18_10_14_THG_001

2 Báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm vụ:Xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật và triển khai thí điểm quan trắc 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy  phát thải 

không chủ định (U-POP) từ một số ngành công nghiệp 

điển hình (giai đoạn 2011)

Tổng hợp (số) 18_10_14_THS_001

3 Đánh giá độc tính của các chất U-POP và ảnh hưởng 

của chúng tới môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe 

trong điều kiện Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_001

4 Sự hình thành U-POP từ các quá trình đốt trong hoạt 

động công nghiệp: cơ chế chung và sự đặc thù ở Việt 

Nam

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_002

5 Xây dựng mẫu phiếu khảo sát nguồn phát thải U-POP 

trong khí thải công nghiệp

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_003

6 Công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng tránh 

nhiễm độc trong hoạt động quan trắc U-POP

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_004

7 Hướng dẫn thiết kế, lựa chọn điểm lấy mẫu phục vụ 

quan trắc U-POP trong khí thải công nghiệp

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_005

8 Quy trình thực hiện lấy mẫu khí thải công nghiệp tại 

nguồn phát tĩnh sử dụng thiết bị lấy mẫu đẳng động 

học

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_006

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật và triển khai 

thí điểm quan trắc 

các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy  

phát thải không chủ 

định (U-POP) từ một 

số ngành công nghiệp 

điển hình (năm 2011)

602/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

61
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
9 Quy trình hướng dẫn phân tích xác định xác định hàm 

lượng 12 đơn chất dl-PCBs bằng phương pháp sắc ký 

khối phổ phân giải cao

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_007

10 Các biện pháp cần thiết để đảm bảo độ tin cậy của kết 

quả quan trắc U-POP

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_008

11 Xây dựng biểu mẫu báo cáo kết quả, tính toán phát 

thải  và quản lý số liệu

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_009

12 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp luyện kim ở 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_010

13 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp thiêu đốt chất 

thải rắn và chất thải nguy hại ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_011

14 Đánh giá hiện trạng ngành công nghiệp sản xuất xi 

măng lò quay và khả năng kết hợp với đốt chất thải

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_012

15 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

kiểm soát phát thải U-POP trong công nghiệp ở Việt 

Nam và so sánh với các quốc gia khác trên thế giới

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_013

16 Báo cáo tổng hợp hướng dẫn kỹ thuật lấy và phân tích 

mẫu khí thải trong công nghiệp

Chuyên đề (số) 18_10_14_CDS_014

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Duy trì hạ tầng thông tin 

dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu 

môi trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_13_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Duy trì hạ tầng thông tin 

dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu 

môi trường (Kèm phụ lục)

Tổng hợp (số) 18_13_01_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng 

ngày liên quan đến tin tức, các văn bản pháp luật phổ 

biến chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước, 

các quy định kỹ thuật liên quan trong lĩnh vực lưu trữ, 

tư liệu, CNTT, GIS, Ứng dụng công nghệ viễn thám

Chuyên đề (số) 18_13_01_CDS_001

4 Cơ sở dữ liệu thanh tra môi trường Cơ sở dữ liệu 18_13_01_CSS_001
5 Bản đồ kết quả thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn 12 tỉnh (tỷ lệ 1:50.000)

Bản đồ (số) 18_13_01_BDS_001

62 1331/QĐ-

TCMT

Duy trì hạ tầng thông 

tin dữ liệu môi 

trường; quản lý, tích 

hợp cơ sở dữ liệu 

môi trường

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

61 Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật và triển khai 

thí điểm quan trắc 

các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy  

phát thải không chủ 

định (U-POP) từ một 

số ngành công nghiệp 

điển hình (năm 2011)

602/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp  nhiệm vụ "Hướng dẫn, kiểm tra, 

lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường"

Tổng hợp 

(giấy)

18_13_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp  nhiệm vụ "Hướng dẫn, kiểm tra, 

lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường"

Tổng hợp (số) 18_13_04_THS_001

3 Danh mục sản phẩm của các dự án, nhiệm vụ, tóm tắt 

kết quả thực hiện được Trung tâm trình Lãnh đạo 

Tổng cục phê duyệt, cung cấp và phổ biến trên Cổng 

thông tin của đơn vị và Tổng cục Môi trường;

Tư liệu khác 

(giấy)

18_13_04_BKG_001

4 Danh mục sản phẩm của các dự án, nhiệm vụ, tóm tắt 

kết quả thực hiện được Trung tâm trình Lãnh đạo 

Tổng cục phê duyệt, cung cấp và phổ biến trên Cổng 

thông tin của đơn vị và Tổng cục Môi trường;

Tư liệu khác 

(số)

18_13_04_BKS_001

5 Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực tế thực hiện 

định mức kinh tế- kỹ thuật ban hành kèm theo Thông 

tư số 42/2011/TT-BTNMT và Dự thảo Thông tư quy 

định về quy trình kỹ thuật và định mức KT-KT về tư 

liệu môi trường thay thế Thông tư số 42/2011/TT-

BTNMT trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét

Tư liệu khác 

(số)

18_13_04_BKS_002

6 Xây dựng Dự thảo đơn giá về công tác tư liệu môi 

trường trên cơ sở Dự thảo Thông tư quy định về quy 

trình kỹ thuật và định mức KT-KT về tư liệu môi 

trường thay thế Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT gửi 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình cơ quan có thẩm 

quyền xem xét

Tư liệu khác 

(số)

18_13_04_BKS_003

7 Dự thảo Đề án thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về 

môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem 

xét;

Tư liệu khác 

(số)

18_13_04_BKS_004

8 Báo cáo Công tác hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, 

thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi 

trường đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_13_04_BKS_005

Hướng dẫn, kiểm tra, 

lưu trữ, quản lý tư 

liệu môi trường

1545/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

65
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
9 Chuyên đề Phân tích, tổng hợp ý kiến của các đơn vị 

trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài 

nguyên và môi trường, các Bộ ngành liên quan về dự 

thảo thông tư sửa đổi và bộ đơn giá xây dựng cho 

công tác tư liệu môi trường.

Chuyên đề (số) 18_13_04_CDS_001

10 Thống kê hiện trạng dữ liệu môi trường, hiện trạng 

quản lý và hiện trạng cung cấp, khai thác và sử dụng 

dữ liệu về môi trường

Chuyên đề (số) 18_13_04_CDS_002

11 Xây dựng danh mục dữ liệu môi trường phục vụ việc 

sử dụng, cung cấp dữ liệu môi trường

Chuyên đề (số) 18_13_04_CDS_003

12 Xây dựng bảng tổng hợp mức thu phí khai thác sử 

dụng, cung cấp dữ liệu môi trường

Chuyên đề (số) 18_13_04_CDS_004

13 Xây dựng cơ chế thu phí, quản lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng dữ liệu môi trường

Chuyên đề (số) 18_13_04_CDS_005

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thực hiện chương trình 

giám sát lớp phủ thực vật rừng, nước mặt khu vực thủy 

điện Lai Châu bằng công nghệ viễn thám GIS

Tổng hợp 

(giấy)

18_13_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thực hiện chương trình 

giám sát lớp phủ thực vật rừng, nước mặt khu vực thủy 

điện Lai Châu bằng công nghệ viễn thám GIS

Tổng hợp (số) 18_13_05_THS_001

3 Báo cáo rà soát, tổng hợp các công trình thủy điện liên 

quan trong khu vực

Chuyên đề (số) 18_13_05_CDS_001

4 Báo cáo điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát  

lớp phủ mặt nước và lớp phủ rừng

Chuyên đề (số) 18_13_05_CDS_002

5 Báo cáo giám sát lớp phủ mặt nước và lớp phủ rừng 

năm 2017

Chuyên đề (số) 18_13_05_CDS_003

6 Báo cáo giám sát lớp phủ mặt nước và lớp phủ rừng 

các năm từ 2012 – 2017

Chuyên đề (số) 18_13_05_CDS_004

7 Báo cáo phân tính hiện trạng, đánh giá và dự báo về 

sự thay đổi rừng và nước mặt khu vực thủy điện Lai 

Châu và vùng lân cận

Chuyên đề (số) 18_13_05_CDS_005

8 Thực hiện xử lý số liệu, tài liệu liên quan đến công 

việc giám sát di dân tái định cư

Chuyên đề (số) 18_13_05_CDS_006

9 Bản đồ thủy điện Lai Châu 2017 Bản đồ (số) 18_13_05_BDS_001

Hướng dẫn, kiểm tra, 

lưu trữ, quản lý tư 

liệu môi trường

1545/QĐ-

TCMT

65 Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

Thực hiện chương 

trình giám sát lớp 

phủ thực vật rừng, 

nước mặt khu vực 

thủy điện Lai Châu 

bằng công nghệ viễn 

thám GIS

1544/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

66
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo đánh giá kết quả tổng hợp số liệu chỉ tiêu báo 

cáo về môi trường từ ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các 

bộ/ngành nhiệm vụ"Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình 

hình thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường, lập công tác bảo vệ môi trường"

Tổng hợp 

(giấy)

18_13_06_THG_001

2 Báo cáo đánh giá kết quả tổng hợp số liệu chỉ tiêu báo 

cáo về môi trường từ ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các 

bộ/ngành nhiệm vụ"Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình 

hình thực hiện các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường, lập công tác bảo vệ môi trường"

Tổng hợp (số) 18_13_06_THS_001

3 Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả tổng hợp số liệu 

chỉ tiêu về hiện trạng và diễn biến các thành phần môi 

trường; nguồn lực bảo vệ môi trường; chỉ tiêu báo cáo 

về môi trường của các bộ, cơ quan ngang bộ

Chuyên đề (số) 18_13_06_CDS_001

4 Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả tổng hợp số liệu 

chỉ tiêu về các nguồn gây ô nhiễm môi trường

Chuyên đề (số) 18_13_06_CDS_002

5 Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả tổng hợp số liệu 

chỉ tiêu tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường

Chuyên đề (số) 18_13_06_CDS_003

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng 

đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý qua 

truyền thông đa phương tiện

Tổng hợp 

(giấy)

18_13_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng 

đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý qua 

truyền thông đa phương tiện

Tổng hợp (số) 18_13_07_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp công tác truyền thông về bảo vệ môi 

trường tại một số địa phương, những tồn tại và giải 

pháp

Chuyên đề (số) 18_13_07_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp đánh giá sự phối hợp giữa các đơn 

vị trong Bộ TNMT, một số cơ quan thông tấn lớn về 

truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cung cấp 

thông tin về môi trường và đề xuất giải pháp

Chuyên đề (số) 18_13_07_CDS_002

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

1775/QĐ-

TCMT

Tổng hợp chỉ tiêu 

báo cáo về môi 

trường thuộc nhiệm 

vụ Thu thập, tổng 

hợp, đánh giá tình 

hình thực hiện các 

chỉ tiêu báo cáo công 

tác bảo vệ môi 

trường, lập công tác 

bảo vệ môi trường

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

68 Xây dựng hệ thống, 

cơ chế trao đổi thông 

tin hai chiều giữa 

người dân, cộng đồng 

dân cư, doanh nghiệp 

và cơ quan quản lý 

qua truyền thông đa 

phương tiện

696/QĐ-

TCMT

67
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
5 Xây dựng dự thảo quy định về cung cấp thu nhận 

thông tin; xử lý thông tin qua truyền thông đa phương 

tiện

Chuyên đề (số) 18_13_07_CDS_003

6 Xây dựng dự thảo quy định về chất lượng thông tin, 

quy trình kiểm tra giám sát hoạt động cung cấp công 

bố thông tin

Chuyên đề (số) 18_13_07_CDS_004

7 Xây dựng dự thảo cơ chế cung cấp chia sẻ và sử dụng 

thông tin giữa các bên liên quan (cơ quan quản lý, 

cộng đồng dân cư)

Chuyên đề (số) 18_13_07_CDS_005

8 Xây dựng dự thảo quy định về quyền lợi của các chủ 

thể tham gia chuỗi cung cấp chia sẻ thông tin (Gồm: 

Thu thập, xử lý, lưu trữ, và chuyển giao)

Chuyên đề (số) 18_13_07_CDS_006

9 Khung chương trình truyền thông đa phương tiện Chuyên đề (số) 18_13_07_CDS_007

10 Dự thảo quy chế trao đổi thông tin hai chiều giữa cộng 

đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà 

nước về môi trường qua cổng thông tin điện tử

Chuyên đề (số) 18_13_07_CDS_008

11 Báo cáo điều tra khảo sát trao đổi kinh nghiệm trong 

việc xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai 

chiều giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản 

lý nhà nước tại Đà Nẵng

Tư liệu khác 

(số)

18_13_07_BKS_001

12 Báo cáo điều tra khảo sát trao đổi kinh nghiệm trong 

việc xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai 

chiều giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản 

lý nhà nước tại Hải Phòng

Tư liệu khác 

(số)

18_13_07_BKS_002

13 Báo cáo điều tra khảo sát trao đổi kinh nghiệm trong 

việc xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai 

chiều giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản 

lý nhà nước tại Hà Nội

Tư liệu khác 

(số)

18_13_07_BKS_003

14 Báo cáo điều tra khảo sát trao đổi kinh nghiệm trong 

việc xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai 

chiều giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản 

lý nhà nước tại TP.Hồ Chí Minh

Tư liệu khác 

(số)

18_13_07_BKS_004

Xây dựng hệ thống, 

cơ chế trao đổi thông 

tin hai chiều giữa 

người dân, cộng đồng 

dân cư, doanh nghiệp 

và cơ quan quản lý 

qua truyền thông đa 

phương tiện

696/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Thông tin 

và Tư liệu 

môi trường

68
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng kết dự án: Ngăn ngừa ô nhiễm và cải 

thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc kiểm soát và xử 

lý các chất hữu cơ có độ bền cao trong nước rỉ rác 

bằng phương pháp oxy hóa nâng cao kết hợp sinh học

Tổng hợp 

(giấy)

18_11_01_THG_001

2 Báo cáo tổng kết dự án: Ngăn ngừa ô nhiễm và cải 

thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc kiểm soát và xử 

lý các chất hữu cơ có độ bền cao trong nước rỉ rác 

bằng phương pháp oxy hóa nâng cao kết hợp sinh học

Tổng hợp (số) 18_11_01_THS_001

3 Đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường của mô hình Chuyên đề (số) 18_11_01_CDS_001

4 Đánh giá khả năng nhân rộng mô hình trên toàn lưu 

vực

Chuyên đề (số) 18_11_01_CDS_002

5 Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống XLNT rỉ rác Tư liệu khác 

(số)

18_11_01_BKS_001

6 Bản vẽ hoàn công Tư liệu khác 

(số)

18_11_01_BKS_002

1 Thống kê các bãi rác (cấp huyện) trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_001

2 Hiện trạng quản lý hoạt động của các bãi rác (cấp 

huyện) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_002

3 Quy mô và công nghệ xử lý tại các bãi rác (cấp huyện) 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_003

4 Tình trạng thu gom và xử lý nước rỉ rác (cấp huyện) 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_004

5 Phân loại các bãi rác (cấp huyện) trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_005

6 Tổng hợp công tác điều tra đánh giá về các bãi rác 

(cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_006

7 Đề xuất giải pháp kiểm soát và khống chế triệt để sự 

lan truyền chất ô nhiễm của nước rỉ rác đến môi 

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_007

8 Lập báo cáo tổng hợp về ảnh hưởng của nước rỉ rác và 

tác động của nước rỉ rác tới môi trường xung quanh 

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_008

9 Tổng quan về các công nghệ xử lý nước rác trên thế 

giới và Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_009

10 Đánh giá ưu, nhược điểm của các công nghệ xử lý 

nước rác

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_010

11 Đề xuất công nghệ xử lý nước rác phù hợp với quy mô 

cấp huyện

Chuyên đề (số) 18_11_02_CDS_011

Ngăn ngừa ô nhiễm 

và cải thiện nguồn 

nước sông Cầu bằng 

việc kiểm soát và xử 

lý các chất hữu cơ có 

độ bền cao trong 

nước rỉ rác bằng 

phương pháp oxy hóa 

nâng cao kết hợp sinh 

học - Năm 2016

70 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

2779/QĐ-

BTNMT

69 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

Ngăn ngừa ô nhiễm 

và cải thiện nguồn 

nước sông Cầu bằng 

việc kiểm soát và xử 

lý các chất hữu cơ có 

độ bền cao trong 

nước rỉ rác bằng 

phương pháp oxy hóa 

nâng cao kết hợp sinh 

học

2805/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án: Ngăn ngừa ô 

nhiễm và cải thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc 

kiểm soát và xử lý các chất hữu cơ có độ bền cao 

trong nước rỉ rác bằng phương pháp ôxi hóa nâng cao 

kết hợp sinh học

Tổng hợp 

(giấy)

18_11_03_THG_001

2 Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án: Ngăn ngừa ô 

nhiễm và cải thiện nguồn nước sông Cầu bằng việc 

kiểm soát và xử lý các chất hữu cơ có độ bền cao 

trong nước rỉ rác bằng phương pháp ôxi hóa nâng cao 

kết hợp sinh học

Tổng hợp (số) 18_11_03_THS_001

3 Điều kiện về địa chất, thủy văn Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_001

4 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên, kinh tế 

xã hội

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_002

5 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_003

6 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_004

7 Tính toán tải lượng chất ô nhiễm Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_005

8 Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_006

9 Tác động đến môi trường không khí, ồn, rung giai 

đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_007

10 Tác động đến môi trường nước giai đoạn xây dựng Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_008

11 Tác động đến hệ sinh thái giai đoạn xây dựng Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_009

12 Tác động đến chế độ thủy văn giai đoạn xây dựng Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_010

13 Tác động đến môi trường không khí, ồn, rung giai 

đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_011

14 Tác động đến môi trường nước giai đoạn vận hành Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_012

15 Tác động đến hệ sinh thái giai đoạn vận hành Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_013

16 Tác động đến chế độ thủy văn giai đoạn vận hành Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_014

17 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí, 

ồn, rung, đất giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_015

Ngăn ngừa ô nhiễm 

và cải thiện nguồn 

nước sông Cầu bằng 

việc kiểm soát và xử 

lý các chất hữu cơ có 

độ bền cao trong 

nước rỉ rác bằng 

phương pháp oxy hóa 

nâng cao kết hợp sinh 

học

2779/QĐ-

BTNMT

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

71
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
18 Biện pháp giảm thiếu tác động đến môi trường nước 

giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_016

19 Biện pháp giảm thiếu tác động đến môi trường hệ sinh 

thái giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_017

20 Biện pháp giảm thiếu rủi ro, sự cố môi trường giai 

đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_018

21 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí, 

ồn, rung, đất giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_019

22 Biện pháp giảm thiếu tác động đến môi trường nước 

giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_020

23 Biện pháp giảm thiếu tác động đến môi trường hệ sinh 

thái giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_021

24 Biện pháp giảm thiếu rủi ro, sự cố môi trường giai 

đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_022

25 Chương trình quản lý, giám sát và cam kết bảo vệ môi 

trường

Chuyên đề (số) 18_11_03_CDS_023

1 Thu thập thông tin dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh 

tế xã hội xã Tây Hồ, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên đề (số) 18_11_04_CDS_001

2 Thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng chất lượng 

môi trường xã Tây Mỗ, hiện trạng chất lượng nước 

mặt của hệ thống sông hồ xã Tây Mỗ

Chuyên đề (số) 18_11_04_CDS_002

3 Tổng hợp thông tin về một số công nghệ xử lý nước 

thải sinh hoạt đang được áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_11_04_CDS_003

4 Đề xuất, lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải 

sinh hoạt; Thuyết mình tính toán quy trình công nghệ 

xử lý cho mô hình

Chuyên đề (số) 18_11_04_CDS_004

1 Phân tích đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất các nội 

dung phục vụ chuyển giao công nghệ

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_001

2 Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường, công tác 

quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý/tiêu hủy chất 

thải rắn sinh hoạt tại xã Hồi Ninh

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_002

3 Thiết kế Bản đồ vị trí khu vực thực hiện dự án, bố trí 

mặt bằng dự án

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_003

4 Thiết kế Mặt bằng nhà ủ rác và mặt bằng đứng trục 1-

6, mặt bằng mái nhà ủ rác, mặt cắt A-A và mặt đứng 

trục A-D, mặt cắt B-B

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_004

Ngăn ngừa ô nhiễm 

và cải thiện nguồn 

nước sông Cầu bằng 

việc kiểm soát và xử 

lý các chất hữu cơ có 

độ bền cao trong 

nước rỉ rác bằng 

phương pháp oxy hóa 

nâng cao kết hợp sinh 

học

2779/QĐ-

BTNMT

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

1164/QĐ-

BTNMT

72

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

71

Ngăn ngừa và giảm 

thiểu ô nhiễm môi 

trường sông Nhuệ - 

Đáy bằng việc xử lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt thí điểm cho 

cụm dân cư theo 

phương pháp ủ khô 

kị khí (Năm 2012)

1558/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

73

Xử lý ô nhiễm và cải 

thiện môi trường cho 

khu dân cư đô thị 

thuộc lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy (Năm 

2013)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
5 Thiết kế Mặt bằng sân tập kết, phân loại sơ bộ rác, 

mặt bằng mái sân tập kết, phân loại sơ bộ rác, mặt 

bằng móng sân tập kết, phân loại sơ bộ rác

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_005

6 Thiết kế mặt bằng nhà phân loại, đốt rác, mặt bằng 

mái nhà phân loại, đốt rác, mặt bằng móng nhà phân 

loại, đốt rác

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_006

7 Thiết kế mặt bằng nhà xử lý mùn hữu cơ, mặt bằng 

mái nhà xử lý mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_007

8 Thiết kế mặt bằng nhà kho tổng hợp, mặt bằng mái 

nhà kho tổng hợp

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_008

9 Thiết kế mặt bằng đứng và mặt bằng, mắt bên và mặt 

cắt 1-1

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_009

10 Thiết kế Chi tiết nhà bảo vệ, các mặt đứng, bố trí cốt 

thép

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_010

11 Thiết kế mặt bằng xử lý nước thải, Mặt bằng bãi lọc 

và mặt  cắt bãi lọc 1-6, mặt bằng ống phân phối nước

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_011

12 Thiết kế mặt bằng điểm tập kết trung chuyển số 1, mặt 

bằng mái điểm tập kết trung chuyển số 1

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_012

13 Thiết kế chi tiết ô chôn lấp Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_013

14 Thiết kế Sơ đồ xử lý nước mưa và mặt bằng bể xử lý, 

mặt cắt 1-1 và 2-2

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_014

15 Thiết kế Mặt đứng và mặt bằng cổng, đoạn hàng rào 

gạch, chi tiết cổng, kết cấu cổng hàng rào

Chuyên đề (số) 18_11_05_CDS_015

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường tổng hợp của 

dự án

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_001

2 Đánh giá nhu câu và khả năng đáp ứng về mặt kỹ thuật 

để sử dụng mùn hữu cơ (Năm 2013)

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_002

3 Đánh giá năng lực chế tạo thiết bị sản xuất mùn hữu 

cơ phục vụ việc lựa chọn đơn vị phù hợp tham gia xây 

dựng mô hình

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_003

4 Phân tích các chính sách, pháp luật và tiêu chuẩn quy 

định hiện hành tại Việt Nam liên quan đến sản xuất và 

sử dụng mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_004

5 Lợi ích về môi trường liên quan đến khả năng giảm 

phát thải khí nhà kính do việc sản xuất mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_005

6 Xây dựng báo cáo đánh giá xu hướng sản xuất và sử 

dụng mùn hữu cơ tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_006

73 Ngăn ngừa và giảm 

thiểu ô nhiễm môi 

trường sông Nhuệ - 

Đáy bằng việc xử lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt thí điểm cho 

cụm dân cư theo 

phương pháp ủ khô 

kị khí (Năm 2012)

1558/QĐ-

TCMT

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

74 Ngăn ngừa và giảm 

thiểu ô nhiễm môi 

trường sông Nhuệ - 

Đáy bằng việc xử lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt thí điểm cho 

cụm dân cư theo 

phương pháp ủ khô 

kị khí (Năm 2013)

982/QĐ-

BTNMT

148



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
7 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường, công tác 

quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý/tiêu hủy chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_007

8 Báo cáo khảo sát, đánh giá triển vọng việc sản xuất và 

sử dụng mùn hữu cơ tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_008

9 Tổng hợp số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực dự án Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_009

10 Tổng hợp số liệu về kinh tế xã hội và môi trường khu 

vực dự án

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_010

11 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn 

chuẩn bị

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_011

12 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn thi 

công xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_012

13 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn vận 

hành

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_013

14 Xác định thống kê rủi ro và các sự cố môi trường 

trong các giai đoạn

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_014

15 Tác động do quy hoạch dự án và các tác động đến 

kinh tế - xã hội do công tác đền bù giải phóng mặt 

bằng – tái định cư

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_015

16 Các tác động đến môi trường không khí trong giai 

đoạn thi công xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_016

17 Các tác động đến môi trường nước trong giai đoạn thi 

công xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_017

18 Các tác động đến môi trường đất và môi trường sinh 

học trong giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_018

19 Các tác động đến môi trường nước và hệ sinh thái 

trong giai đoạn hoạt động

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_019

20 Các tác động do ô nhiễm bụi, tiếng ồn, rung đến môi 

trường trong giai đoạn hoạt động

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_020

21 Các tác động do chất thải rắn trong giai đoạn hoạt động Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_021

22 Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác 

động môi trường của dự án trong giai đoạn chuẩn bị

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_022

23 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, 

độ rung

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_023

24 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong 

giai đoạn thi công xây dựng

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_024

Ngăn ngừa và giảm 

thiểu ô nhiễm môi 

trường sông Nhuệ - 

Đáy bằng việc xử lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt thí điểm cho 

cụm dân cư theo 

phương pháp ủ khô 

kị khí (Năm 2013)

982/QĐ-

BTNMT

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

74
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
25 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất và tài nguyên 

sinh vật trong giai đoạn thi công dự án

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_025

26 Các biện pháp về an toàn lao động và giảm thiểu tác 

động về xã hội

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_026

27 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn 

và độ rung

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_027

28 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất và tài nguyên 

sinh vật trong giai đoạn hoạt động của dự án

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_028

29 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong giai 

đoạn hoạt động của dự án

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_029

30 Các giải pháp giảm thiểu các tác động đến KT-XH; 

Các giải pháp phòng ngừa và ứng phó với rủi ro, sự cố 

môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án

Chuyên đề (số) 18_11_06_CDS_030

1 Báo cáo Kết quả thu thập tổng hợp tài liệu, đánh giá 

điều kiện tự nhiên vùng ảnh hưởng đến lưu vực sông 

Dương Đông; hiện trạng các hoạt động phát triển kinh 

tế - xã hội, hiện trạng chất lượng nước trên lưu vực 

sông Dương Đông và những tác động tới môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_01_01_BKS_001

2 Đánh giá điều kiện tự nhiên vùng ảnh hưởng tới lưu 

vực sông Dương Đông: Phân tích, đánh giá đặc điểm 

địa lý tự nhiên, địa hình - địa mạo, địa chất khoáng 

sản, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, khí tượng 

thủy văn, hải văn

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_001

3 Phân tích, đánh giá hiện trạng, đặc điểm phân bố dân 

cư, lao động vùng  ảnh hưởng tới lưu vực sông và 

những tác động tới môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_002

4 Phân tích, đánh giá tác động tổng hợp của hiện trạng 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông 

Dương Đông và những ảnh hưởng tới môi trường lưu 

vực sông

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_003

5 Phân tích, đánh giá hiện trạng các nguồn phát sinh 

nước thải của các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

và những tác động tới phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_004

75

Ngăn ngừa và giảm 

thiểu ô nhiễm môi 

trường sông Nhuệ - 

Đáy bằng việc xử lý 

chất thải rắn sinh 

hoạt thí điểm cho 

cụm dân cư theo 

phương pháp ủ khô 

kị khí (Năm 2013)

982/QĐ-

BTNMT

Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

74

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 - 

Năm 2014

1426/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

150



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Phân tích, đánh giá hiện trạng về trữ lượng, chất lượng 

tài nguyên nước mặt và những ảnh hưởng tới phát 

triển kinh tế - xã hội; các biện pháp phòng chống ô 

nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_005

7 Phân tích, đánh giá hiện trạng về trữ lượng, chất lượng 

tài nguyên nước ngầm và những ảnh hưởng tới phát 

triển kinh tế - xã hội; các biện pháp phòng chống ô 

nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_006

8 Phân tích, đánh giá hiện trạng phát sinh, thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong phạm vi 

ảnh hưởng tới lưu vực sông Dương Đông và những tác 

động tới phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_007

9 Phân tích, đánh giá phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn (thông thường, nguy hại) của ngành 

công nghiệp và những tác động tới phát triển kinh tế - 

xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_008

10 Phân tích, đánh giá phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn (thông thường, nguy hại) của ngành 

nông nghiệp và những tác động tới phát triển kinh tế - 

xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_009

11 Phân tích, đánh giá phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn (thông thường, nguy hại) của ngành 

lâm nghiệp và những tác động tới phát triển kinh tế - 

xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_010

12 Phân tích, đánh giá phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn (thông thường, nguy hại) của ngành 

ngư nghiệp và những tác động tới phát triển kinh tế - 

xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_011

13 Phân tích, đánh giá phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn (thông thường, nguy hại) của ngành 

khai thác khoáng sản và những tác động tới phát triển 

kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_012

14 Phân tích, đánh giá phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn (thông thường, nguy hại) của ngành 

giao thông vận tải và những tác động tới phát triển 

kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_013

1426/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

75 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 - 

Năm 2014
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15 Phân tích, đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng, tài 

nguyên đa dạng sinh học, thảm thực vật, hệ thống 

giám sát đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_014

16 Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác và sử 

dụng tài nguyên đa dạng sinh học và những tác động 

tới phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_015

17 Phân tích, đánh giá các biện pháp ngăn ngừa, phòng 

chống suy thoái tài nguyên rừng, tài nguyên đa dạng 

sinh học và những tác động tới phát triển kinh tế - xã 

hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_016

18 Phân tích, đánh giá tổng hợp hiện trạng môi trường 

sinh thái trong phạm vi ảnh hưởng tới lưu vực sông 

Dương Đông và những tác động tới kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_017

19 Phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy, 

nguồn lực con người phục vụ cho công tác bảo vệ môi 

trường

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_018

20 Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính và 

các nguồn lực khác phục vụ cho công tác bảo vệ môi 

trường

Chuyên đề (số) 18_01_01_CDS_019

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "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 - Năm 2015"

Tổng hợp 

(giấy)

18_01_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "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 - Năm 2015"

Tổng hợp (số) 18_01_02_THS_001

3 Kết quả thu thập tổng hợp tài liệu, điều tra, khảo sát 

bổ sung đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế 

- xã hội, tài nguyên môi trường, các tai biến thiên 

nhiên trong phạm vi vùng ảnh hưởng tới lưu vực sông 

Dương Đông và khả năng chịu tải của sông

Tư liệu khác 

(số)

18_01_02_BKS_001

4 Phân tích, đánh giá hệ thống cơ chế chính sách về bảo 

vệ môi trường (nước, đất) đã được ban hành và đề 

xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_001

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

75 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 - 

Năm 2014

1426/QĐ-

TCMT

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 - 

Năm 2015

466/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

76
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5 Phân tích, đánh giá hệ thống cơ chế chính sách về bảo 

vệ môi trường không khí, chất thải rắn đã được ban 

hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_002

6 Phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, khu công nghiệp và các giải pháp thực 

hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_003

7 Phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường của người dân và các giải 

pháp thực hiện nghiêm của các quy định  pháp luật về 

bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_004

8 Phân tích, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, dự 

án, chương trình bảo vệ môi trường về những kết quả 

đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế và phân tích 

nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_005

9 Phân tích, đánh giá tác động tới khả năng xâm nhập 

mặn do giảm áp lực nước từ thượng lưu xuống làm 

mất căn bằng áp lực thủy triều

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_006

10 Phân tích, đánh giá tác động tới môi trường nước do 

thay đổi lượng nước lưu thông từ thượng lưu xuống, 

tăng nguy cơ biến đổi chất lượng môi trường nước 

(nước mặt)

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_007

11 Phân tích, đánh giá tác động tới môi trường nước do 

thay đổi lượng nước lưu thông từ thượng lưu xuống, 

tăng nguy cơ biến đổi chất lượng môi trường nước 

(nước ngầm)

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_008

12 Phân tích, đánh giá tác động tới hệ sinh thái, đa dạng 

sinh học do thay đổi chất lượng môi trường sống trong 

phạm vi ảnh hưởng của lưu vực sông Dương Đông do 

việc nâng cấp hồ chứa Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_009

13 Phân tích, đánh giá tác động làm gia tăng tai biến tự 

nhiên (xói lở, bồi tụ, nứt đất, bão lũ, lụt lội, hạn 

hán,…) của các hoạt động lấn chiếm, thu hẹp lòng 

sông

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_010

76 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 - 

Năm 2015

466/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường
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14 Tác động tổng hợp tới môi trường khu vực hạ lưu 

sông, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội do nâng 

cấp hồ chứa Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_011

15 Phân tích, đánh giá đặc điểm dòng chảy, các quá trình 

xảy ra trong dòng chảy, bao gồm quá trình pha loãng, 

lắng đọng và biến đổi các chất trong dòng chảy của 

nguồn nước lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_012

16 Phân tích, đánh giá đặc điểm của nguồn xả thải vào 

lưu vực sông Dương Đông, bao gồm: lưu lượng, 

phương thức, chế độ xả thải và nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_013

17 Phân tích, đánh giá các tác động tiêu cực ở mức độ 

cao nhất mà việc xả thải có thể gây ra đối với các mục 

đích sử dụng nguồn nước từ thượng lưu đến trung lưu 

và hạ lưu sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_014

18 Phân tích, đánh giá việc sử dụng nguồn nước và các 

rủi ro do việc xả nước thải ở hạ lưu sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_015

19 Xác định hệ số an toàn trong quá trình áp dụng 

phương pháp bảo toàn khối lượng để tính toán khả 

năng chịu tải của lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_016

20 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số pH trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_017

21 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số DO trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_018

22 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số COD trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_019

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 - 

Năm 2015
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TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

76
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23 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số BOD5 

trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng 

ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_020

24 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số TSS trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_021

25 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số NH4+-N 

trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng 

ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_022

26 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số NO2--N 

trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng 

ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_023

27 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số NO3--N 

trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng 

ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_024

28 Tính toán khả năng chịu tải đối với các thông số Cl- 

trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng 

ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_025

29 Tính toán khả năng chịu tải đối với các thông số F- 

trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng 

ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_026

30 Tính toán khả năng chịu tải đối với  thông số  PO4--P 

trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng 

ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_027

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 - 

Năm 2015
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TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

76
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31 Tính toán khả năng chịu tải đối với  thông số CN- trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_028

32 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số As trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_029

33 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Cd trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_030

34 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Pb trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_031

35 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Cr3+ trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_032

36 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Cr6+ trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_033

37 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Hg trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_034

38 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Cu trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_035
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lượng môi trường 

nước, đặc biệt là khu 

vực hạ lưu sông - 
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39 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Zn trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_036

40 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Ni trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_037

41 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số Fe trên 

cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô 

nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_038

42 Tính toán khả năng chịu tải đối với các thông số chất 

hoạt động bề mặt trên cơ sở xác định tải lượng ô 

nhiễm sẵn có, tải lượng ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm 

mà lưu vực sông Dương Đông có thể tiếp nhận được 

và tải lượng ô nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_039

43 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số tổng dầu 

mỡ trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải 

lượng ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông 

Dương Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô 

nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_040

44 Tính toán khả năng chịu tải đối với các thông số  

Phenol (tổng số) trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm 

sẵn có, tải lượng ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu 

vực sông Dương Đông có thể tiếp nhận được và tải 

lượng ô nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_041

45 Tính toán khả năng chịu tải đối với các thông số 

Coliform trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, 

tải lượng ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông 

Dương Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô 

nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_042
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và cải thiện chất 

lượng môi trường 

nước, đặc biệt là khu 

vực hạ lưu sông - 

Năm 2015

466/QĐ-

TCMT

157



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
46 Tính toán khả năng chịu tải đối với  thông số Ecoli 

trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng 

ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông Dương 

Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô nhiễm có 

thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_043

47 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số hóa chất 

bảo vệ thực vật Clo hữu cơ trên cơ sở xác định tải 

lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô nhiễm tối đa chất ô 

nhiễm mà lưu vực sông Dương Đông có thể tiếp nhận 

được và tải lượng ô nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_044

48 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số hóa chất 

bảo vệ thực vật Phospho hữu cơ trên cơ sở xác định tải 

lượng ô nhiễm sẵn có, tải lượng ô nhiễm tối đa chất ô 

nhiễm mà lưu vực sông Dương Đông có thể tiếp nhận 

được và tải lượng ô nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_045

49 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số hóa chất 

trừ cỏ trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm sẵn có, tải 

lượng ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu vực sông 

Dương Đông có thể tiếp nhận được và tải lượng ô 

nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_046

50 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số tổng hoạt 

độ phóng xạ α trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm 

sẵn có, tải lượng ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu 

vực sông Dương Đông có thể tiếp nhận được và tải 

lượng ô nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_047

51 Tính toán khả năng chịu tải đối với thông số tổng hoạt 

độ phóng xạ β trên cơ sở xác định tải lượng ô nhiễm 

sẵn có, tải lượng ô nhiễm tối đa chất ô nhiễm mà lưu 

vực sông Dương Đông có thể tiếp nhận được và tải 

lượng ô nhiễm có thể bổ sung

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_048

52 Phân tích, đánh giá đặc điểm các hoạt động tai biến tự 

nhiên (xói lở, bồi tụ, động đất, nứt đất, bão lũ, lụt lội, 

hạn hán,…), đánh giá tác động và dự báo sự ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_049

53 Phân tích hiện trạng và dự báo những tác động tổng 

hợp do ảnh hưởng của điều kiện địa lý tự nhiên tới trữ 

lượng và chất lượng nước lưu vực sông theo kịch bản 

phát triển kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_050

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 - 
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54 Phân tích hiện trạng phát sinh và dự báo tác động tới 

môi trường do hoạt động tích nước thủy lợi, tích nước 

phục vụ sinh hoạt của cộng đồng, sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_051

55 Phân tích hiện trạng phát triển, tác động của ngành du 

lịch tới phát triển kinh tế - xã hội và dự báo các tác 

động tới môi trường đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_052

56 Phân tích hiện trạng phát triển, tác động của ngành 

công nghiệp tới phát triển kinh tế - xã hội và dự báo 

các tác động tới môi trường đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_053

57 Phân tích hiện trạng phát triển, tác động của ngành 

tiểu thủ công nghiệp tới phát triển kinh tế - xã hội và 

dự báo các tác động tới môi trường đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_054

58 Phân tích hiện trạng phát triển, tác động của ngành 

nông nghiệp tới phát triển kinh tế - xã hội và dự báo 

các tác động tới môi trường đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_055

59 Phân tích hiện trạng phát triển, tác động của ngành 

lâm nghiệp tới phát triển kinh tế - xã hội và dự báo các 

tác động tới môi trường đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_056

60 Phân tích hiện trạng phát triển, tác động của ngành 

đánh bắt thủy sản tới phát triển kinh tế - xã hội và dự 

báo các tác động tới môi trường đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_057

61 Phân tích hiện trạng phát triển, tác động của ngành 

nuôi trồng thủy sản tới phát triển kinh tế - xã hội và dự 

báo các tác động tới môi trường đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_058

62 Phân tích hiện trạng phát triển, tác động của ngành 

khai thác khoáng sản tới phát triển kinh tế - xã hội và 

dự báo các tác động tới môi trường đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_059

63 Phân tích, dự báo các tác động tổng hợp tới môi 

trường đất theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện đảo Phú Quốc đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_060

64 Phân tích, dự báo các tác động tổng hợp tới môi 

trường nước theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện đảo Phú Quốc đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_061
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65 Phân tích, dự báo các tác động tổng hợp tới môi 

trường không khí theo kịch bản phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện đảo Phú Quốc đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_062

66 Phân tích, dự báo sự biến động về tài nguyên đất theo 

đối tượng sử dụng, quản lý đất đai theo các kịch bản 

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và những ảnh 

hưởng tới trữ lượng và chất lượng nước

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_063

67 Phân tích hiện trạng và những tác động của việc quản 

lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ sinh 

hoạt; dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng nước theo 

kịch bản phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_064

68 Phân tích hiện trạng và những tác động của việc quản 

lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; dự báo nhu cầu 

khai thác, sử dụng nước theo kịch bản phát triển kinh 

tế - xã hội đến năm 2020

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_065

69 Phân tích, dự báo diễn biến lớp phủ thực vật, đa dạng 

sinh học theo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội 

đến năm 2020 và những ảnh hưởng tới trữ lượng và 

chất lượng nước

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_066

70 Phân tích, dự báo dự biến động về tài nguyên khoáng 

sản theo quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản đến 

năm 2020 và những ảnh hưởng tới trữ lượng và chất 

lượng nước

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_067

71 Phân tích, dự báo xu thế biến động tài nguyên và môi 

trường theo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội 

huyện đảo Phú Quốc đến năm 2020 làm ảnh hưởng 

đến trữ lượng và chất lượng nước sông

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_068

72 Xây dựng, chuyển đổi số liệu, dữ liệu đầu vào phục vụ 

cho chạy mô hình MIKE11

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_069

73 Thiết lập các điều kiện biên, điều kiện ban đầu của mô 

hình theo các kịch bản khác nhau

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_070

74 Phân tích hệ thống các cơ sở dữ liệu đầu vào phục vụ 

chạy mô hình Mike

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_071

75 Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến từng thông số ô 

nhiễm dự báo dựa vào mô hình Mike 11

Chuyên đề (số) 18_01_02_CDS_072
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1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "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" - Năm 2016

Tổng hợp 

(giấy)

18_01_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "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" - Năm 2016

Tổng hợp (số) 18_01_03_THS_001

3 Báo cáo Tính toán cân bằng, sử dụng hợp lý tài 

nguyên nước lưu vực sông Dương Đông và báo cáo 

đánh giá khả năng chịu tải, dự báo nhu cầu khai thác 

sử dụng nước, dự báo diễn biến chất lượng nước theo 

các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội

Tư liệu khác 

(số)

18_01_03_BKS_001

4 Bản đồ quản lý chất lượng môi trường nước lưu vực 

sông Dương Đông tỷ lệ 1/10.000

Bản đồ (số) 18_01_03_BDS_001

5 Tính toán trữ lượng thực tế hữu ích của nguồn tài 

nguyên nước mặt (nước mưa, nước sông suối) trong 

lưu vực sông Dương Đông có thể khai thác sử dụng

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_001

6 Tính toán trữ lượng thực tế hữu ích của nguồn tài 

nguyên nước dưới đất trong lưu vực sông Dương 

Đông có thể khai thác sử dụng

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_002

7 Xác định tổng nhu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh 

hiện tại và tương lai (dựa trên mức độ gia tăng dân số, 

quy hoạch, dân cư, đô thị, khu công nghiệp, điểm du 

lịch, dịch vụ…)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_003

8 Xác định nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho các hoạt 

động của các ngành kinh tế hiện tại và tương lai (dựa 

trên quy hoạch phát triển các ngành nông, lâm nghiệp, 

công nghiệp, xây dựng, dịch vụ du lịch…)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_004

9 Xác định được giới hạn cho phép khai thác sử dụng 

cho các hoạt động kinh tế - xã hội không vượt quá khả 

năng các nguồn nước có thể cung cấp (trữ lượng hữu 

ích) để đảm bảo an toàn nguồn nước, phục vụ phát 

triển bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_005

10 Thu thập, tổng hợp một số chương trình, mô hình quản 

lý tổng hợp các lưu vực sông tại một số nước phát 

triển và các bài học kinh nghiệm

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_006

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 - 
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11 Thu thập, tổng hợp một số chương trình, mô hình quản 

lý tổng hợp các lưu vực sông tại một số nước có điều 

kiện tương đồng và các bài học kinh nghiệm

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_007

12 Thu thập, tổng hợp một số chương trình, mô hình quản 

lý tổng hợp các lưu vực sông tại Việt Nam và bài học 

kinh nghiệm

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_008

13 Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến cơ chế, 

chính sách quản lý lưu vực sông tại một số nước phát 

triển và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_009

14 Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến cơ chế, 

chính sách quản lý lưu vực sông tại một số nước có 

điều kiện tương đồng và bài học kinh nghiệm đối với 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_010

15 Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến cơ chế, 

chính sách quản lý lưu vực sông tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_011

16 Xác lập các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây 

dựng Chương trình quản lý tổng hợp lưu vực sông 

Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_012

17 Xây dựng các quan điểm, xác định các nguyên tắc và 

các mục tiêu khi xây dựng chương trình quản lý tổng 

hợp lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_013

18 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông Dương 

Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_014

19 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên đất lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_015

20 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên rừng lưu vực sông Dương 

Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_016

21 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản lưu vực sông 

Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_017

22 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên vị thế lưu vực sông Dương 

Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_018

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 - 
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77 23 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch quản lý chất 

đổ thải bảo vệ bền vững môi trường lưu vực sông 

Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_019

24 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch quan trắc 

diễn biến chất lượng môi trường không khí bảo vệ bền 

vững môi trường lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_020

25 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch quản lý quan 

trắc diễn biến chất lượng môi trường nước bảo vệ bền 

vững môi trường lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_021

26 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch quản lý quan 

trắc diễn biến chất lượng môi trường đất bảo vệ bền 

vững môi trường lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_022

27 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch quản lý môi 

trường sinh thái và đa dạng sinh học nhằm bảo vệ bền 

vững môi trường lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_023

28 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch dân cư đô 

thị phát triển hợp lý kinh tế-xã hội lưu vực sông 

Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_024

29 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch phát triển 

hợp lý các ngành nông-lâm nghiệp lưu vực sông 

Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_025

30 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch phát triển 

hợp lý các ngành công nghiệp lưu vực sông Dương 

Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_026

31 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch phát triển 

hợp lý các ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản 

lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_027

32 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch phát triển 

hợp lý ngành thương mại-dịch vụ lưu vực sông Dương 

Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_028

33 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch phát triển 

hợp lý ngành du lịch lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_029

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 - 
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34 Xây dựng nội dung chiến lược quy hoạch phát triển 

các công trình kinh tế - xã hội lưu vực sông Dương 

Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_030

35 Tổng hợp, xây dựng chương trình quản lý tổng hợp 

lưu vực sông Dương Đông và vùng phụ cận phục vụ 

khai thác hiệu quả các lợi ích kinh tế- xã hội và sử 

dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và  bảo 

vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_031

36 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện KTTV 

đến chế độ dòng chảy mùa lũ biên thượng lưu và khu 

giữa lưu vực sông Dương Đông phục vụ việc đánh giá 

chất lượng nước

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_032

37 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện KTTV 

đến chế độ dòng chảy mùa cạn biên thượng lưu và khu 

giữa lưu vực sông Dương Đông phục vụ việc đánh giá 

chất lượng nước

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_033

38 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện mặt đệm 

đến chế độ dòng chảy biên thượng lưu và khu giữa lưu 

vực sông Dương Đông  phục vụ việc đánh giá chất 

lượng nước mùa lũ

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_034

39 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện mặt đệm 

đến chế độ dòng chảy biên thượng lưu và khu giữa lưu 

vực sông Dương Đông  phục vụ việc đánh giá chất 

lượng nước mùa cạn

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_035

40 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

đến chế độ dòng chảy biên thượng lưu và khu giữa lưu 

vực sông Dương Đông phục vụ việc đánh giá chất 

lượng nước mùa lũ

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_036

41 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

đến chế độ dòng chảy biên thượng lưu và khu giữa lưu 

vực sông Dương Đông phục vụ việc đánh giá chất 

lượng nước mùa cạn

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_037

42 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số DO hạ lưu lưu vực sông Dương 

Đông (Phương án 1)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_038

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 - 
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43 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo các kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số DO hạ lưu lưu vực sông Dương 

Đông (Phương án 2)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_039

44 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội với số 

liệu giả định đối với thông số DO hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (phương án 3)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_040

45 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số BOD hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (phương án 1)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_041

46 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số BOD hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (phương án 2)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_042

47 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo các kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số BOD hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (Phương án 3)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_043

48 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số AMONI cho hạ lưu lưu vực 

sông Dương Đông (phương án 1)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_044

49 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số AMONI cho hạ lưu lưu vực 

sông Dương Đông (phương án 2)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_045

50 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số AMONI hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (Phương án 3)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_046

51 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số NITRATE hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (phương án 1)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_047

52 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số NITRATE hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (Phương án 2)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_048

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 - 
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53 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số NITRATE hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (phương án 3)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_049

54 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số PHOTPHO hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (phương án 1)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_050

55 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số Photpho hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (Phương án 2)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_051

56 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số Photpho hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (Phương án 3)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_052

57 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số Coliform hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (phương án 1)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_053

58 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số Coliform hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (phương án 2)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_054

59 Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường 

nước theo kịch bản biến đổi khí hậu với số liệu giả 

định đối với thông số Coliform hạ lưu lưu vực sông 

Dương Đông (Phương án 3)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_055

60 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng nước 

theo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội (kịch bản 

hiện tại)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_056

61 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng nước 

theo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội (kịch bản 

phát triển trung bình)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_057

62 Phân tích, đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng nước 

theo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội ( kịch bản 

phát triển cao)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_058

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 - 

Năm 2016

834/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

77

166



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
63 Ngiên cứu ứng dụng mô hình đánh giá ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hoạt động phát 

triển kinh tế xã hội đến điễn biến xâm nhập mặn hạ 

lưu lưu vực sông dương đông” (kịch bản hiện trạng)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_059

64 Ngiên cứu ứng dụng mô hình đánh giá ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hoạt động phát 

triển kinh tế xã hội đến điễn biến xâm nhập mặn hạ 

lưu lưu vực sông dương đông” (kịch bản trung bình)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_060

65 Nghiên cứu ứng dụng mô hình đánh giá ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hoạt động 

phát triển kinh tế xã hội đến điễn biến xâm nhập mặn 

hạ lưu lưu vực sông dương đông” (kịch bản cao)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_061

66 Tổng hợp kết quả phân tích đánh giá ảnh hưởng của 

điều kiện KTTV, mặt đệm, biến đổi khí hậu đến dòng 

chảy lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_062

67 Tổng hợp kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước 

sông Dương Đông theo các kịch bản phát triển kinh tế 

xã hội (phương án như hiện tại, phát triển du lịch và 

phát triển tiểu thu công nghiệp)

Chuyên đề (số) 18_01_03_CDS_063

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "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" - Năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_01_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "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" - Năm 2017

Tổng hợp (số) 18_01_04_THS_001

3 Quyết định phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp 

lưu vực sông Dương Đông giai đoạn đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030

Tư liệu khác 

(số)

18_01_04_BKS_001

4 Xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của Kế 

hoạch phòng chống ô nhiễm môi trường nước và phục 

hồi các nguồn nước bị ô nhiễm lưu vực sông Dương 

Đông

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_001

5 Xây dựng nội dung của Kế hoạch phòng chống ô 

nhiễm môi trường nước và phục hồi các nguồn nước 

bị ô nhiễm lưu vực

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_002

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 - 

Năm 2016

78

77

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 - 

Năm 2017

1745/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

834/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

167



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Xây dựng lộ trình thực hiện Kế hoạch phòng chống ô 

nhiễm môi trường nước và phục hồi các nguồn nước 

bị ô nhiễm lưu vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_003

7 Phân công thực hiện Kế hoạch phòng chống ô nhiễm 

môi trường nước và phục hồi các nguồn nước bị ô 

nhiễm lưu vực

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_004

8 Xây dựng các nhiệm vụ ưu tiên để khắc phục các điểm 

ô nhiễm môi trường nước hiện nay trên lưu vực sông 

Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_005

9 Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng 

trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo 

vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_006

10 Hoàn thiện các cơ chế chính sách về thúc đẩy hợp tác 

quốc tế nhằm thu hút nguồn lực đầu tư các dự án về 

khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nhiên 

thiên và bảo vệ môi trường,  phát triển kinh tế - xã hội 

bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_007

11 Hoàn thiện các cơ chế chính sách khuyến khích các cơ 

sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử 

dụng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường, sử 

dụng các nguồn năng lượng mới, giảm phát thải chất ô 

nhiễm ra môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_008

12 Hoàn thiện chính sách huy động tổng hợp khả năng 

tham gia của cộng đồng vào khai thác sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_009

13 Hoàn thiện các cơ chế chính sách khác có liên quan: 

Chính sách về đất đai, nâng cao năng lực quản lý lưu 

vực sông cho đội ngũ cán bộ quản lý

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_010

14 Điều chỉnh quy hoạch, nâng cấp cải tạo, xây dựng mới 

các công trình thủy lợi, bổ sung nước dưới đất trên lưu 

vực sông Dương Đông và vùng phụ cận

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_011

15 Giảm thiểu và phòng tránh xói lở bồi tụ lòng dẫn, sạt 

lở bờ và thoát lũ lưu vực sông Dương Đông và vùng 

phụ cận

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_012

16 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác, sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên nước

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_013

17 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác, sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_014

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 - 

Năm 2017

1745/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

78

168



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
18 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác, sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên đất

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_015

19 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác, sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên rừng, hệ sinh thái

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_016

20 Tăng cường vai trò giám sát của cộng động, tổ chức 

chính trị - xã hội trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_017

21 Xây dựng mô hình quản lý tài nguyên thiên nhiên và 

bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_018

22 Tăng cường thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, 

phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi 

phạm pháp luật; xác định và kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn thải, hoạt động gây tác hại lên môi trường lưu 

vực sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_019

23 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò của các 

cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và cộng 

đồng đối với công tác bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_020

24 Các dự án ưu tiên bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_021

25 Đề xuất các dự án đảm bảo chất lượng nước ngầm Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_022
26 Đề xuất các dự án đảm bảo về lưu lượng và chất lượng 

nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_023

27 Các dự án ưu tiên đảm bảo chất lượng nước mặt, đảm 

bảo nước tưới

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_024

28 Đề xuất các dự án khôi phục môi trường nước phục vụ 

sinh hoạt và các hộ sử dụng nước khác

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_025

29 Xây dựng nguyên tắc, quan điểm trong việc xác định 

các danh mục dự án ưu tiên nhằm bảo vệ và cải thiện 

chất lượng môi trường nước lưu vực sông Dương 

Đông và vùng phụ cận

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_026

30 Đề xuất dự án ưu tiên về huy động nguồn lực quốc tế 

để thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp lưu vực 

sông Dương Đông

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_027

31 Đề xuất dự án hoàn thiện mạng lưới quan trắc, giám 

sát chất lượng môi trường trên lưu vực; kiến nghị 

mạng lưới giám sát xả nước thải vào nguồn nước

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_028

32 Đề xuất dự án tổ chức khai thác, sử dụng hợp lý tài 

nguyên nước cho toàn lưu vực

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_029

33 Đề xuất các dự án phân vùng quản lý tổng hợp lưu vực 

sông

Chuyên đề (số) 18_01_04_CDS_030

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 - 

Năm 2017

1745/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

78

169



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ 

môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền 

vững" - Năm 2016

Tổng hợp 

(giấy)

18_01_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ 

môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền 

vững" - Năm 2016

Tổng hợp (số) 18_01_05_THS_001

3 Báo cáo phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách 

hiện hành và kinh nghiệm các nước về cộng đồng dân 

cư tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên, sản xuất và tiêu thụ bên 

vững

Tư liệu khác 

(số)

18_01_05_BKS_001

4 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quan điểm, chủ 

trương của Đảng tại các văn kiện đại hội Đảng, các 

Nghị quyết của Đảng... các cấp TW và địa phương về 

vai trò, trách nhiệm, cơ chế khuyến khích, bảo đảm 

cho cộng đồng dân cư trong việc tham gia bảo vệ môi 

trường.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_001

5 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quan điểm, chủ 

trương của Đảng tại các văn kiện đại hội Đảng, các 

Nghị quyết của Đảng... các cấp TW và địa phương về 

vai trò, trách nhiệm, cơ chế khuyến khích, bảo đảm 

cho cộng đồng dân cư trong việc tham gia bảo tồn và 

sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_002

6 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các quan điểm, chủ 

trương của Đảng tại các văn kiện đại hội Đảng, các 

Nghị quyết của Đảng... các cấp TW và địa phương về 

vai trò, trách nhiệm, cơ chế khuyến khích, bảo đảm 

cho cộng đồng dân cư trong việc xây dựng mô hình 

sản xuất, tiêu thụ bền vững.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_003

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2016

79 835/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

170



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

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

835/QĐ-

TCMT

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp 

luật của các cơ quan Trung ương (Luật Bảo vệ môi 

trường, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường, các đạo luật chuyên ngành và các văn bản 

có liên quan) về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng 

dân cư trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_004

8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp 

luật của các cơ quan Trung ương (Luật Bảo vệ môi 

trường, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường, các đạo luật chuyên ngành và các văn bản 

có liên quan) về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng 

dân cư trong việc bảo tồn và sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_005

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp 

luật của các cơ quan Trung ương (Luật Bảo vệ môi 

trường, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường, các đạo luật chuyên ngành và các văn bản 

có liên quan) về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng 

dân cư trong việc xây dựng mô hình sản xuất, tiêu thụ 

bền vững.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_006

10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách 

của địa phương trên phạm vi cả nước (được thể hiện 

trong các văn bản của Uỷ ban nhân dân, Hội đồng 

nhân dân các cấp) về vai trò, trách nhiệm của cộng 

đồng dân cư trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_007

11 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách 

của địa phương trên phạm vi cả nước (được thể hiện 

trong các văn bản của Uỷ ban nhân dân, Hội đồng 

nhân dân các cấp) về vai trò, trách nhiệm của cộng 

đồng dân cư trong việc bảo tồn và sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_008

12 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách 

của địa phương trên phạm vi cả nước (được thể hiện 

trong các văn bản của Uỷ ban nhân dân, Hội đồng 

nhân dân các cấp) về vai trò, trách nhiệm của cộng 

đồng dân cư trong việc xây dựng mô hình sản xuất, 

tiêu thụ bền vững.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_00979 Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2016
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13 Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá về 

cơ chế, chính sách khuyến khích cộng đồng dân cư 

tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất tiêu 

thụ, bền vững của Singapore.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_010

14 Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá về 

cơ chế, chính sách khuyến khích cộng đồng dân cư 

tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất tiêu 

thụ, bền vững của Hàn Quốc.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_011

15 Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá về 

cơ chế, chính sách khuyến khích cộng đồng dân cư 

tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất tiêu 

thụ, bền vững của Nhật Bản.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_012

16 Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá về 

cơ chế, chính sách khuyến khích cộng đồng dân cư 

tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất tiêu 

thụ, bền vững của Trung Quốc.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_013

17 Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá về 

cơ chế, chính sách khuyến khích cộng đồng dân cư 

tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý 

tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất tiêu 

thụ, bền vững của Thái Lan.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_014

18 Phân tích, tổng hợp kính nghiệm cho Việt Nam từ việc 

tham khảo, tiếp thu kết quả của quốc tế trong quá trình 

xây dựng chính sách khuyến khích cộng đồng dân cư 

tham gia bảo vệ môi trường , bảo tồn và sử dụng hợp 

lý tài nguyên, sản xuất và xây dựng mô hình tiêu thụ 

bền vững.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_015

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2016

172



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
19 Thu thập thông tin, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá kinh nghiệm của một số nước: mô hình trao 

cho cộng đồng quyền kiểm soát những đối tượng gây 

ô nhiễm.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_016

20 Thu thập thông tin, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá kinh nghiệm của một số nước: mô hình giám 

sát cộng đồng đối với môi trường, tài nguyên thiên 

nhiên.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_017

21 Thu thập thông tin, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá kinh nghiệm của một số nước: mô hình kinh 

tế sinh thái có sự giam gia đóng góp và quản lý của 

cộng đồng; mô hình tăng cường quyền lực cho cộng 

đồng.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_018

22 Thu thập thông tin, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá kinh nghiệm của một số nước: mô hình tăng 

cường quyền lực cho cộng đồng.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_019

23 Phân tích, đánh giá chung về những yếu tố thành công 

trong các mô hình giám sát có sự tham gia cộng đồng 

của quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_020

24 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cộng đồng dân cư để thực hiện vai trò phản 

biện trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, pháp 

luật.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_021

25 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cộng đồng dân cư để thực hiện vai trò phản 

biện trong quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cam kết, kế hoạch bảo 

vệ môi trường; báo cáo môi trường.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_022

26 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cho cộng đồng dân cư trong việc tìm hiểu, 

tiếp cận các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo 

tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_023

79 835/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2016
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
27 Phân tích, xây dựng cơ chế chính sách tăng cường 

năng lực cộng đồng dân cư trong việc tham gia giám 

sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, 

bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_024

28 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cộng đồng dân cư trong thu thập, tổng hợp, 

phân tích, đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của chủ 

dự án trong việc thực hiện các nội dung báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, 

kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_025

29 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cộng đồng dân cư trong thu thập, tổng hợp, 

phân tích, đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của chủ 

dự án trong thực hiện các biện pháp, các giấy phép có 

liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng 

dân cư theo quy định của pháp luật.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_026

30 Phân tích, xây dựng, tăng cường năng lực cộng đồng 

dân cư trong thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá 

kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 

trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo 

vệ môi trường.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_027

31 Phân tích, xây dựng cơ chế tăng cường năng lực cộng 

đồng dân cư trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích 

các qui định pháp luật về vai trò, trách nhiệm của cộng 

đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_028

32 Phân tích, xây dựng cơ chế tăng cường năng lực cộng 

đồng dân cư trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích 

các qui định pháp luật về vai trò, trách nhiệm của cộng 

đồng dân cư tham gia bảo tồn và sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_029

33 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cho cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng xa nơi 

dịch vụ môi trường không phát triển thành lập tổ chức 

tự quản để xử lý các vấn đề môi trường trên địa bàn.

Chuyên đề (số) 18_01_05_CDS_030

79 835/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2016
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ 

môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền 

vững" - Năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_01_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ 

môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên, xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền 

vững" - Năm 2017

Tổng hợp (số) 18_01_06_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, 

khảo sát

Tư liệu khác 

(số)

18_01_06_BKS_001

4 Dự thảo Quyết định và Tờ trình Quyết định ban hành 

cơ chế khuyến khích cộng đồng dân cự tham gia bảo 

vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên, sản xuất, tiêu thụ bền vững

Tư liệu khác 

(số)

18_01_06_BKS_002

5 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cho cộng đồng dân cư trong việc đề xuất các 

chương trình, dự án về bảo vệ môi trường; tham gia 

thực hiện thực hiện chương trình, dự án về bảo vệ môi 

trường có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_001

6 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cho cộng đồng dân cư trong việc đề xuất các 

chương trình, dự án về bảo vệ môi trường; tham gia 

thực hiện thực hiện chương trình, dự án về bảo vệ môi 

trường có nguồn vốn từ nguồn ngoài ngân sách

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_002

7 Phân tích, xây dựng cơ chế tuyên truyền, phổ biến, 

nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của cộng 

đồng dân cư trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi 

trường và giám sát hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_003

8 Phân tích, xây dựng cơ chế tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về quyền và trách nhiệm của cộng đồng dân 

cư khi tham gia xây dựng, giám sát, kiểm tra về quản 

lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_004

835/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

80 Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
9 Phân tích, xây dựng cơ chế tuyên truyền, phổ biến các 

chính sách đối với mô hình cộng đồng dân cư tham gia 

bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_005

10 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

cộng đồng xây dựng, thực hiện mô hình kết hợp hài 

hòa giữa bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thiên 

nhiên gắn với phát triển sinh kế cộng đồng dân cư

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_006

11 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

cộng đồng xây dựng, thực hiện mô hình cộng đồng 

dân cư trực tiếp tham gia bảo vệ, giữ gìn tài nguyên 

thiên nhiên

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_007

12 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

cộng đồng xây dựng, thực hiện mô hình cộng đồng 

dân cư tham gia xây dựng, tăng cường sử dụng kiến 

thức, văn hóa bản địa vào bảo tồn, sử dụng có hiệu 

quả tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_008

13 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

cộng đồng dân cư kiểm tra, đôn đốc hộ gia đình, cá 

nhân thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh và BVMT 

tại khu dân cư nơi công cộng

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_009

14 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

cộng đồng dân cư tổ chức thu gom, tập kết và xử lý 

chất thải

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_010

15 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

cộng đồng dân cư xây dựng và tổ chức thực hiện 

hương ước về BVMT

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_011

16 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

cộng đồng dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân 

xóa bỏ hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho sức 

khỏe và môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_012

17 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

cộng đồng dân cư tích cực, chủ động tham gia giám 

sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_013

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
18 Phân tích xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng xa nơi dịch 

vụ môi trường không phát triển thành lập, duy trì hoạt 

động tổ chức tự quản về môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_014

19 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng được cung cấp, tiếp cận báo cáo hiện trạng môi 

trường, các báo cáo chuyên đề về môi trường do cơ 

quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 

xây dựng; Các xuất bản phẩm, ấn phẩm theo chuyên 

đề về môi trường, tài liệu truyền thông về môi trường 

và các vấn đề liên quan ở Trung ương xây dựng và 

công bố

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_015

20 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng được cung cấp, tiếp cận báo cáo hiện trạng môi 

trường, các báo cáo chuyên đề về môi trường do cơ 

quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 

xây dựng; Các xuất bản phẩm, ấn phẩm theo chuyên 

đề về môi trường, tài liệu truyền thông về môi trường 

và các vấn đề liên quan ở địa phương xây dựng và 

công bố

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_016

21 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng được cung cấp, tiếp cận danh sách các cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các khu vực môi 

trường bị ô nhiễm, bị suy thoái nghiêm trọng, khu vực 

có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; danh sách, thông 

tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây 

hại đến sức khỏe con người và môi trường do cơ quan 

quản lý nhà nước ở Trung ương về tài nguyên và môi 

trường lập và công bố

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_017

835/QĐ-
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phòng 

Tổng cục 

Môi trường

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
22 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng được cung cấp, tiếp cận danh sách các cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các khu vực môi 

trường bị ô nhiễm, bị suy thoái nghiêm trọng, khu vực 

có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; danh sách, thông 

tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây 

hại đến sức khỏe con người và môi trường do cơ quan 

quản lý nhà nước ở địa phương về tài nguyên và môi 

trường lập và công bố

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_018

23 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng được cung cấp, tiếp cận kết quả thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ trên địa bàn dân cư do cơ quan quản lý môi 

trường ở Trung ương thực hiện

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_019

24 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng được cung cấp, tiếp cận kết quả thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ trên địa bàn dân cư do cơ quan quản lý môi 

trường ở địa phương thực hiện

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_020

25 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng được cung cấp, tiếp cận các hoạt động bảo vệ 

môi trường; các giấy phép liên quan đến khai thác, sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường của cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn dân cư

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_021

26 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được cung cấp, tiếp cận thông tin và tham 

gia ý kiến về xử lý, giải quyết những bức xúc về môi 

trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật do cơ 

quan Trung ương thực hiện

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_022

27 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được cung cấp, tiếp cận thông tin và tham 

gia ý kiến về xử lý, giải quyết những bức xúc về môi 

trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật do cơ 

quan địa phương thực hiện

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_023

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
28 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham gia phản biện trong quá trình 

xây dựng Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, đề án bảo vệ môi trường cấp quốc gia

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_024

29 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham gia phản biện trong quá trình 

xây dựng Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, đề án bảo vệ môi trường cấp vùng

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_025

30 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham gia phản biện trong quá trình 

xây dựng Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, đề án bảo vệ môi trường cấp, liên vùng

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_026

31 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham gia phản biện trong quá trình 

xây dựng Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, đề án bảo vệ môi trường cấp tỉnh

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_027

32 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham gia phản biện trong quá trình 

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường của cơ quan quản lý môi trường tại TW

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_028

33 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham gia phản biện trong quá trình 

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường của cơ quan quản lý môi trường tại địa 

phương

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_029

34 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được giám sát, phản biện trong quá trình 

xây dựng xác lập các chỉ tiêu về môi trường trong 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội cấp quốc gia, liên vùng và cấp tỉnh

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_030

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
35 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được giám sát, phản biện trong quá trình 

xây dựng xác lập các chỉ tiêu về môi trường trong 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội cấp liên vùng và cấp tỉnh

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_031

36 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham vấn ý kiến trong quá trình 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường thực hiện theo quy định của pháp luật về đánh 

giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường của Trung ương

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_032

37 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham vấn ý kiến trong quá trình 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường thực hiện theo quy định của pháp luật về đánh 

giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường của địa phương

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_033

38 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham vấn ý kiến trong quá trình đầu 

tư công về bảo vệ môi trường của cộng đồng được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công 

của Trung ương

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_034

39 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được tham vấn ý kiến trong quá trình đầu 

tư công về bảo vệ môi trường của cộng đồng được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công 

của địa phương

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_035

40 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được quyền cung cấp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền các thông tin về bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các 

vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_036

41 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được quyền cung cấp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền các thông tin về bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các 

vấn đề môi trường bức xúc liên vùng

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_037

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
42 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm cộng 

đồng dân cư được quyền cung cấp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền các thông tin về bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các 

vấn đề môi trường bức xúc liên tỉnh

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_038

43 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách bảo 

đảm cộng đồng dân cư được đề xuất các chương trình, 

dự án về bảo vệ môi trường; tham gia, phối hợp thực 

hiện chương trình, dự án về bảo vệ môi trường có 

nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_039

44 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách bảo 

đảm cộng đồng dân cư được đề xuất các chương trình, 

dự án về bảo vệ môi trường; tham gia, phối hợp thực 

hiện chương trình, dự án về bảo vệ môi trường có 

nguồn vốn ngoài ngân sách

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_040

45 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách bảo 

đảm cộng đồng dân cư thực hiện tốt các biện pháp để 

bảo vệ quyền và lợi ích khi tham gia bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_041

46 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách bảo 

đảm cộng đồng dân cư thực hiện tốt các biện pháp để 

bảo vệ quyền và lợi ích khi tham giabảo tồn và sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_042

47 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách bảo 

đảm cộng đồng dân cư thực hiện tốt các biện pháp để 

bảo vệ quyền và lợi ích khi tham gia ứng phó với biến 

đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_043

48 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách về tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, sự 

quan tâm của cộng đồng dân cư về  xây dựng mô hình 

sản xuất; tiêu thụ bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_044

49 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách tăng 

cường năng lực của cộng đồng dân cư trong hoạt động 

sản xuất bền vững (giảm tiêu dùng nguyên liệu và 

năng lượng trong toàn bộ khâu sản xuất sản phẩm) ở 

quy mô hộ gia đình

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_045

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
50 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách tăng 

cường năng lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng 

mô hình tiêu dùng bền vững nhằm đẩy mạnh sử dụng 

các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm 

được chứng nhận nhãn sinh thái; hạn chế sử dụng các 

sản phẩm có nguy cơ ô nhiễm môi trường, sản phẩm 

gây hại cho môi trường

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_046

51 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực của cộng đồng dân cư trong việc chủ động 

tiếp cận với các giải pháp xây dựng mô hình sản xuất 

và tiêu dùng bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_047

52 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kỹ thuật, 

chuyển giao khoa học công nghệ cho cộng đồng dân 

cư trong sản xuất bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_048

53 Phân tích, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng 

đồng dân cư xây dựng, thực hiện mô hình sản xuất, 

tiêu thụ bền vững; triển khai nhân rộng các mô hình có 

hiệu quả cao

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_049

54 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng dân cư và cơ quan quản lý nhà nước ở 

Trung ương

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_050

55 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng dân cư và cơ quan quản lý nhà nước ở 

địa phương

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_051

56 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp Trung ương, tỉnh, huyện (Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_052

57 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp Trung ương, tỉnh, huyện (Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_053

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017

835/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

80

182



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
58 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp Trung ương, tỉnh, huyện (Hội liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_054

59 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp Trung ương, tỉnh, huyện (Hội Nông dân Việt Nam)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_055

60 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp Trung ương, tỉnh, huyện (Tổng liên đoàn Lao 

động Việt Nam)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_056

61 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp Trung ương, tỉnh, huyện (Liên hiệp các Hội khoa 

học và kỹ thuật Việt Nam)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_057

62 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp Trung ương, tỉnh, huyện (Liên minh các hợp tác 

xã Việt)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_058

63 Phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm 

xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối thoại 

giữa cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp Trung ương, tỉnh, huyện (Hội Cựu Chiến binh 

Việt Nam)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_059

64 Xây dựng mục tiêu, yêu cầu, phạm vi và đối tượng của 

Quyết định ban hành  cơ chế khuyến khích cộng đồng 

dân cư tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài nguyên, xây dựng mô hình sản xuất và 

tiêu thụ bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_060

65 Xây dựng nội dung Tờ trình và Quyết định ban hành 

cơ chế khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia bảo 

vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên, 

xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_061

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017

835/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

80

183



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
66 Tổng hợp, xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường 

năng lực cho cộng đồng dân cư để tham gia bảo vệ 

môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_062

67 Tổng hợp, xây dựng quy định, cơ chế, chính sách bảo 

đảm cộng đồng được thực hiện quyền và lợi ích hợp 

pháp trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_063

68 Tổng hợp, xây dựng quy định, cơ chế, chính sách 

khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, 

bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên, thiên nhiên

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_064

69 Tổng hợp, xây dựng quy định, cơ chế, chính sách 

khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia xây dựng mô 

hình sản xuất, tiêu thụ bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_065

70 Tổng hợp, xây dựng quy định, cơ chế, chính sách 

nhằm thiết lập mối quan hệ phối hợp, hợp tác và đối 

thoại để hỗ trợ cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên, xây dựng mô hình sản xuất, tiêu thụ bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_066

71 Nghiên cứu, đề xuất nguồn lực từ ngân sách nhà nước 

và nguồn lực xã hội hóa để tổ chức triển khai thực 

hiện thành công Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành cơ chế khuyến khích cộng đồng dân cư tham 

gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài 

nguyên, xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền 

vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_067

72 Xây dựng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

nhằm triển khai thành công Quyết định của  Thủ tướng 

Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích cộng đồng 

dân cư tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài nguyên, xây dựng mô hình sản xuất và 

tiêu thụ bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_068

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017

835/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

80

184



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
73 Xây dựng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các 

Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư và các Bộ liên quan nhằm triển khai thành 

công Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

cơ chế khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia bảo 

vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên, 

xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_069

74 Phân tích, đánh giá, tổng hợp các kiến nghị nhằm bổ 

sung, hoàn thiện các quy định về khuyến khích cộng 

đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và 

sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô 

hình sản xuất, tiêu thụ bền vững trong các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan (Sở Tài nguyên và 

Môi trường)hích cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ 

môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên, xây 

dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_070

75 Phân tích, đánh giá, tổng hợp các kiến nghị nhằm bổ 

sung, hoàn thiện các quy định về khuyến khích cộng 

đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và 

sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô 

hình sản xuất, tiêu thụ bền vững trong các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan (tổ chức chính trị - 

xã hội)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_071

76 Phân tích, đánh giá, tổng hợp các kiến nghị nhằm bổ 

sung, hoàn thiện các quy định về khuyến khích cộng 

đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và 

sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, xây dựng mô 

hình sản xuất, tiêu thụ bền vững trong các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan (Bộ,ngành)

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_072

77 Báo cáo phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách 

hiện hành và kinh nghiệm các nước về cộng đồng dân 

cư tham gia bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên, sản xuất và tiêu thụ bền 

vừng

Chuyên đề (số) 18_01_06_CDS_073

Điều tra, khảo sát xây 

dựng cơ chế khuyến 

khích cộng đồng 

tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn và sử 

dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, 

xây dựng mô hình 

sản xuất và tiêu thụ 

bền vững - Năm 2017

835/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

80

185



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên truyền công tác 

bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục và các ấn phẩm; quản trị hệ thống thông tin 

tại trụ sở Tổng cục Môi trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_01_08_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên truyền công tác 

bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục và các ấn phẩm; quản trị hệ thống thông tin 

tại trụ sở Tổng cục Môi trường

Tổng hợp (số) 18_01_08_THS_001

3 Các tin bài Tư liệu khác 

(số)

18_01_08_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng, vận hành hệ 

thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường từ Trung ương 

đến địa phương

Tổng hợp 

(giấy)

18_01_09_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng, vận hành hệ 

thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường từ Trung ương 

đến địa phương

Tổng hợp (số) 18_01_09_THS_001

3 Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu phản ánh, kiến nghị của 

tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường; đề xuất nội 

dung tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý, phản hồi 

thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân 

về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng; đề 

xuất quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin 

phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thống nhất 

từ Trung ương đến địa phương

Chuyên đề (số) 18_01_09_CDS_001

4 Phóng sự: Giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường 

công nghiệp

Video 18_01_09_VDS_001

5 Dự thảo chỉ thị về tăng cường công tác tiếp nhận, xử 

lý, phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm 

môi trường thông qua đường dây nóng

Tư liệu khác 

(số)

18_01_09_BKS_001

6 Dự thảo quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin 

phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường từ Trung 

ương đến địa phương

Tư liệu khác 

(số)

18_01_09_BKS_002

84 Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

862/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền cho các 

mục tiêu phát triển 

bền vững trên các ấn 

phẩm của Bộ Tài 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên truyền cho các 

mục tiêu phát triển bền vững trên các ấn phẩm của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_01_10_THG_001

574/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền công 

tác bảo vệ môi 

trường trên Cổng 

thông tin điện tử của 

Tổng cục và các ấn 

phẩm; quản trị hệ 

thống thông tin tại trụ 

sở Tổng cục Môi 

trường

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

82

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

83 Xây dựng, vận hành 

hệ thống tiếp nhận, 

xử lý thông tin phản 

ánh, kiến nghị vi 

phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường từ 

Trung ương đến địa 

phương

903/QĐ-

TCMT

Xây dựng, vận hành 

hệ thống tiếp nhận, 

xử lý thông tin phản 

ánh, kiến nghị vi 

phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường từ 

Trung ương đến địa 

phương

903/QĐ-

TCMT

Văn 

phòng 

Tổng cục 

Môi trường

83

186



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo sát, xây 

dựng đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước 

giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế"

Tổng hợp 

(giấy)

18_14_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo sát, xây 

dựng đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước 

giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế"

Tổng hợp (số) 18_14_01_THS_001

3 Báo cáo Đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước 

giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế

Tư liệu khác 

(số)

18_14_01_BKS_001

4 Bối cảnh hội nhập quốc tế và xác định các vấn đề môi 

trường phát sinh

Chuyên đề (số) 18_14_01_CDS_001

5 Đánh giá thực trạng cơ chế phối hợp trong nước giải 

quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế

Chuyên đề (số) 18_14_01_CDS_002

6 Đề xuất giải pháp tăng cường cơ chế phối hợp giải 

quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế

Chuyên đề (số) 18_14_01_CDS_003

7 Xây dựng dự thảo Đề án tăng cường cơ chế phối hợp 

trong  nước giải quyết các vấn đề môi trường trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế

Chuyên đề (số) 18_14_01_CDS_004

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và công nghệ đề 

tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá khả năng áp 

dụng cơ chế ngân hàng đa dạng sinh học (biobanking) 

trong quản lý môi trường hệ sinh thái ở Việt Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_14_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và công nghệ đề 

tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá khả năng áp 

dụng cơ chế ngân hàng đa dạng sinh học (biobanking) 

trong quản lý môi trường hệ sinh thái ở Việt Nam

Tổng hợp (số) 18_14_02_THS_001

3 Đánh giá khả năng áp dụng cơ chế ngân hàng đan 

dạng sinh học và đề xuất điều kiện bảo đảm để tiến 

hành áp dụng cơ chế ngân hàng đa dạng sinh học trong 

hệ thống sinh thái tại Việt Nam d

Chuyên đề (số) 18_14_02_CDS_001

Viện Khoa 

học Môi 

trường

1338/QĐ-

TCMT

86 660/QĐ-

TCMT

85 Viện Khoa 

học Môi 

trường

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng đề án tăng 

cường cơ chế phối 

hợp trong nước giải 

quyết các vấn đề môi 

trường trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế

Nghiên cứu cơ sở lý 

luận và đánh giá khả 

năng áp dụng cơ chế 

ngân hàng đa dạng 

sinh học 

(biobanking) trong 

quản lý hệ sinh thái ở 

Việt Nam
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
4 Cơ sở lý luận cơ chế ngân hàng đa dạng sinh học Chuyên đề (số) 18_14_02_CDS_002

5 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về việc áp 

dụng ngân hàng đa dạn sinh học

Chuyên đề (số) 18_14_02_CDS_003

6 Đánh giá tổng quan thực trạng thực hiện và áp dụng 

cơ chế tài chính trong quản lý đa dạng sinh học tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_14_02_CDS_004

7 Đánh giá khả năng áp dụng cơ chế ngân hàng đa dạng 

sinh học (sự phù hợp với chính sách pháp luật; đa 

dạng cơ chế tài chính linh hoạt cho bảo tồn; yêu cầu 

thực tiễn của công tác quản lý hệ sinh thái) tại Việt 

Nam

Chuyên đề (số) 18_14_02_CDS_005

8 Đề xuất mô hình sơ bộ về cơ chế ngân hàng đa dạng 

sinh học trong quản lý sinh thái và đề xuất điều kiện 

đảm bảo để tiến hành áp dụng cơ chế ngân hàng đa 

dạn sinh học trong hệ sinh thái tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_14_02_CDS_006

9 Bài báo: Áp dụng cơ chế ngân hàng đa dạng sinh học 

của một số nước trên thế giới

Tư liệu khác 

(số)

18_14_02_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và công nghệ đề 

tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chí 

về môi trường trong việc xác định mô hình sản xuất 

sinh thái nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững tại Việt Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_14_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và công nghệ đề 

tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chí 

về môi trường trong việc xác định mô hình sản xuất 

sinh thái nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững tại Việt Nam

Tổng hợp (số) 18_14_03_THS_001

3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về mô hình 

sản xuất sinh thái và tiêu chí môi trường

Chuyên đề (số) 18_14_03_CDS_001

4 Đề xuất bộ tiêu chí về môi trường để xác định mô hình 

sản xuất sinh thái

Chuyên đề (số) 18_14_03_CDS_002

5 Bài báo: Kinh nghiệm quốc tế về tiêu chí bảo vệ môi 

trường trong khu công nghiệp sinh thái

Tư liệu khác 

(số)

18_14_03_BKS_001

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và xây 

dựng tiêu chí về môi 

trường trong việc xác 

định mô hình sản 

xuất sinh thái nhằm 

bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững 

tại Việt Nam

87 Viện Khoa 

học Môi 

trường

653/QĐ-

TCMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013: Điều 

tra, đánh giá và đề xuất định hướng, lộ trình thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế 

xanh tại Việt Nam, năm 2013

Tổng hợp 

(giấy)

18_14_04_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013: Điều 

tra, đánh giá và đề xuất định hướng, lộ trình thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế 

xanh tại Việt Nam, năm 2013

Tổng hợp (số) 18_14_04_THS_001

3 Phân tích, đánh giá sự cần thiết, nội dung, mục tiêu và 

các nguyên tắc thực hiện của kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá việc lồng ghép thực hiện Chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc 

gia về bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá tác động của kinh tế xanh đến 

công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá những khó khăn và thuận lợi của 

Việt Nam khi thực hiện kinh tế xanh

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_004

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và 

định hướng các quy định pháp luật về hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về 

bảo vệ môi trường trong việc thực hiện kinh tế xanh 

tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các chính sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh 

tế xanh tại Nghệ An

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các chính sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh 

tế xanh tại Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các chính sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh 

tế xanh tại Bình Dương

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các chính sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh 

tế xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_009

Điều tra, đánh giá và 

đề xuất định hướng, 

lộ trình thực hiện 

công tác bảo vệ môi 

trường nhằm thực 

hiện kinh tế xanh tại 

Việt Nam, năm 2013

687/QĐ-

TCMT

Viện Khoa 

học Môi 

trường

88

Điều tra, đánh giá và 

đề xuất định hướng, 

lộ trình thực hiện 

công tác bảo vệ môi 

trường nhằm thực 

hiện kinh tế xanh tại 

Việt Nam, năm 2013

687/QĐ-

TCMT

Viện Khoa 

học Môi 

trường

88
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
12 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách bảo 

vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh của một số 

nước trong khu vực Châu Á

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_010

13 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách bảo 

vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh của một số 

nước trong khu vực Châu Âu

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_011

14 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh 

tế xanh của một số nước trong khu vực Châu Mỹ

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_012

15 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh 

tế xanh trong khu vực Châu Úc

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_013

16 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thực 

hiện kinh tế xanh

Chuyên đề (số) 18_14_04_CDS_014

17 Báo cáo khảo sát năm 2013 Tư liệu khác 

(số)

18_14_04_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 2016: Điều tra, khảo sát, 

xây dựng hướng dẫn giám định thiệt hại về môi trường 

và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường

Tổng hợp (số) 18_14_05_THS_001

2 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về khái niệm, đặc 

điểm, mục đích, ý nghĩa của giám định tư pháp; xác 

định, giám định thiệt hại môi trường

Chuyên đề (số) 18_14_05_CDS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về giám định lại, giám 

định bổ sung

Chuyên đề (số) 18_14_05_CDS_002

4 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về thiệt hại môi 

trường, các nguyên nhân gây ra thiệt hại môi trường và 

phân loại các thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 18_14_05_CDS_003

5 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, rà soát các phương 

pháp phân tích và các tiêu chí lựa chọn đơn vị thực 

hiện quan trắc, phân tích, đo đạc, đánh giá phục vụ 

công tác thu thập dữ liệu, chứng cứ xác định thiệt hại 

Chuyên đề (số) 18_14_05_CDS_004

Viện Khoa 

học Môi 

trường

818/QĐ-

TCMT

Điều tra, khảo sát, 

xây dựng hướng dẫn 

giám định thiệt hại 

môi trường và bảo 

hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại về 

môi trường, năm 2016
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp và phân tích các 

phương pháp tính toán thiệt hại môi trường

Chuyên đề (số) 18_14_05_CDS_005

7 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, tổng hợp các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn trong hoạt động thu thập, phân tích dữ liệu, 

chứng cứ phục vụ công tác giám định thiệt hại về môi 

trường

Chuyên đề (số) 18_14_05_CDS_006

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2017 "Điều tra, khảo 

sát, đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ, 

ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ quan quyết định 

phê duyệt đầu tư, Chủ tịch Ủy  ban nhân dân các cấp 

Tổng hợp (số) 18_14_06_THS_001

2 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm 

quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương theo 

thẩm quyền được giao

Chuyên đề (số) 18_14_06_CDS_001

3 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm 

bảo vệ môi trường của chủ đầu tư, cơ quan phê duyệt 

đầu tư

Chuyên đề (số) 18_14_06_CDS_002

4 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm 

bảo vệ môi trường của Chủ tịch ủy ban nhân dân các 

cấp trong bảo vệ môi trường trên địa bàn và theo thẩm 

quyền được giao

Chuyên đề (số) 18_14_06_CDS_003

5 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các hình thức 

trách nhiệm đối với Bộ, ngành, địa phương nếu để xảy 

ra vi phạm

Chuyên đề (số) 18_14_06_CDS_004

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức về pháp luật chính sách bảo vệ 

môi trường trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng (các báo viết)

Tổng hợp (số) 18_17_01_THS_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tư liệu khác 

(số)

18_17_01_BKS_001

3 Báo cáo Xuất bản Tạp chí Môi trường - Tổ chức Khảo 

sát thực tế cho các phóng viên báo chí về công tác 

BVMT tại một số địa phương năm 2013

Tư liệu khác 

(số)

18_17_01_BKS_002

4 Báo cáo Kết quả các đợt Khảo sát thực tế cho các 

phóng viên báo chí tìm hiểu về các vấn đề môi trường 

tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_17_01_BKS_003

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo vệ 

môi trường trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng (các báo viết)

Tổng hợp (số) 18_17_02_THS_001Tạp chí 

môi trường

388/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận 

thức về chính sách, 

pháp luật bảo vệ môi 

90

Tạp chí 

môi trường

89 Tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận 

thức về pháp luật 

chính sách bảo vệ 

môi trường trên các 

phương tiện truyền 

thông đại chúng (các 

báo viết) (2013)

Điều tra, khảo sát, đề 

xuất quy định cụ thể 

trách nhiệm của Bộ, 

ngành, địa phương, 

chủ đầu tư, cơ quan 

quyết định phê duyệt 

đầu tư, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các cấp 

về vấn đề môi trường 

trên địa bàn và theo 

thẩm quyền được 

giao, năm 2017

Viện Khoa 

học Môi 

trường

274/QĐ-

TCMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp xuất bản 

các chuyên mục và chuyên trang về môi trường trên 

các báo năm 2014

Tư liệu khác 

(số)

18_17_02_BKS_001

3 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ xuất bản Tạp chí 

Môi trường - Khảo sát thực tế cho phóng viên báo chí 

năm 2014

Tư liệu khác 

(số)

18_17_02_BKS_002

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức về chính sách,  pháp luật bảo vệ 

môi trường trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng

Tổng hợp (số) 18_17_03_THS_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp xuất bản 

các chuyên mục và chuyên trang về môi trường trên 

các báo năm 2015

Tư liệu khác 

(số)

18_17_03_BKS_001

3 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xuất bản tạp chí 

môi trường; khảo sát thực tế cho phóng viên báo chí 

năm 2015

Tư liệu khác 

(số)

18_17_03_BKS_002

92 Tạp chí 

môi trường

621/QĐ-

TCMT

Tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận 

thức về chính sách, 

pháp luật bảo vệ môi 

trường trên các 

phương tiện truyền 

thông đại chúng 

(2016)

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo vệ 

môi trường trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng

Tổng hợp (số) 18_17_04_THS_001

1 Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chính 

sách, pháp luật bảo vệ môi trường trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng và Báo Tài nguyên & Môi 

trường

Tổng hợp (số) 18_17_05_THS_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền giáo 

dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng và Báo Tài 

nguyên và Môi trường năm 2017

Tư liệu khác 

(số)

18_17_05_BKS_001

pháp luật bảo vệ môi 

trường trên các 

phương tiện truyền 

thông đại chúng (các 

báo viết) (2014)

Tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận 

thức về chính sách,  

pháp luật bảo vệ môi 

trường trên các 

phương tiện truyền 

thông đại chúng 

(2015)

463/QĐ-

TCMT

91 Tạp chí 

môi trường

621/QĐ-

TCMT

93 Tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận 

thức về chính sách, 

pháp luật bảo vệ môi 

trường trên các 

phương tiện truyền 

thông đại chúng và 

Báo Tài nguyên & 

Môi trường (2017)

Tạp chí 

môi trường

192



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
3 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xuất bản Tạp chí 

Môi trường; Tổ chức khảo sát phóng viên các cơ quan 

thông tấn báo chí

Tư liệu khác 

(số)

18_17_05_BKS_002

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra đột xuất và giải 

quyết khiếu nại tố cáo về môi trường miền Bắc

Tổng hợp 

(giấy)

18_15_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra đột xuất và giải 

quyết khiếu nại tố cáo về môi trường miền Bắc

Tổng hợp (số) 18_15_01_THS_001

3 Báo cáo kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác 

(số)

18_15_01_BKS_001

4 Báo cáo tổng cục trưởng năm 2017 Tư liệu khác 

(số)

18_15_01_BKS_002

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng 

sinh học đối với các cơ sở bảo tồn, vườn quốc gia và 

khu bảo tồn thiên nhiên

Tổng hợp 

(giấy)

18_15_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng 

sinh học đối với các cơ sở bảo tồn, vườn quốc gia và 

khu bảo tồn thiên nhiên

Tổng hợp (số) 18_15_02_THS_001

3 Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về các đối 

tượng được thanh tra năm 2016 trên địa bàn 05 tỉnh: 

Lai Châu, Ninh Bình, Thái Bình,Yên Bái và Bình 

Phước

Chuyên đề (số) 18_15_02_CDS_001

4 Đánh giá sơ bộ sự phân bố và tác động của sinh vật 

ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại trong phạm 

vi các khu bảo tồn được thanh tra trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2016

Chuyên đề (số) 18_15_02_CDS_002

5 Đánh giá sơ bộ sự phân bố và tác động của sinh vật 

ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại trong phạm 

vi các khu bảo tồn được thanh tra trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình năm 2016

Chuyên đề (số) 18_15_02_CDS_003

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

Thanh tra đột xuất và 

giải quyết khiếu nại 

tố cáo về môi trường 

miền Bắc

1797/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường và 

bảo tồn đa dạng sinh 

học đối với các cơ sở 

bảo tồn, vườn quốc 

gia và khu bảo tồn 

thiên nhiên

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

95

94

1786/QĐ-

TCMT

193



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Đánh giá sơ bộ sự phân bố và tác động của sinh vật 

ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại trong phạm 

vi các khu bảo tồn được thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu năm 2016

Chuyên đề (số) 18_15_02_CDS_004

7 Đánh giá sơ bộ sự phân bố và tác động của sinh vật 

ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại trong phạm 

vi các khu bảo tồn được thanh tra trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái năm 2016

Chuyên đề (số) 18_15_02_CDS_005

8 Đánh giá sơ bộ sự phân bố và tác động của sinh vật 

ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại trong phạm 

vi các khu bảo tồn được thanh tra trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước năm 2016

Chuyên đề (số) 18_15_02_CDS_006

9 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác 

(số)

18_15_02_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu 

kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố 

thuộc các lưu vực sông (Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống 

sông Đồng Nai)

Tổng hợp 

(giấy)

18_15_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu 

kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố 

thuộc các lưu vực sông (Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống 

sông Đồng Nai)

Tổng hợp (số) 18_15_03_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ trường trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_002

5 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_003

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các     cơ sở, 

khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao và 

cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh/thành 

phố thuộc các LVS 

(Cầu, Nhuệ - Đáy và 

hệ thống sông Đồng 

Nai)

1787/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

96

194



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_004

7 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_005

8 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_006

9 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_007

10 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_008

11 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_009

12 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_010

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

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_011

14 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Long An năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_012

15 Báo cáo rà soát, thu thập thông tin liên quan đến các 

cơ sở được thanh tra năm 2016 trên địa bàn các tỉnh 

thuộc lưu vực sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_013

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các     cơ sở, 

khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao và 

cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh/thành 

phố thuộc các LVS 

(Cầu, Nhuệ - Đáy và 

hệ thống sông Đồng 

Nai)

1787/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

96

195



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
16 Báo cáo rà soát, thu thập thông tin liên quan đến các 

cơ sở được thanh tra năm 2016 trên địa bàn các tỉnh 

thuộc lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_014

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

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_015

18 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề (số) 18_15_03_CDS_016

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra đột xuất và giải 

quyết khiếu nại tố cáo về môi trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_15_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra đột xuất và giải 

quyết khiếu nại tố cáo về môi trường

Tổng hợp (số) 18_15_04_THS_001

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Hoạt động kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của các dự án do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_15_05_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Hoạt động kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của các dự án do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường

Tổng hợp (số) 18_15_05_THS_001

3 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “ Hoạt động kiểm 

tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường”

Tư liệu khác 

(số)

18_15_05_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Hoạt động kiểm tra, giám 

sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, khu công 

nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn - năm 2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_15_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Hoạt động kiểm tra, giám 

sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, khu công 

nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn - năm 2017

Tổng hợp (số) 18_15_06_THS_001

99

1744/QĐ-

TCMT

1774/QĐ-

TCMT

97 1961/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

Thanh tra đột xuất và 

giải quyết khiếu nại 

tố cáo về môi trường

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

Hoạt động kiểm tra, 

giám sát về bảo vệ 

môi trường đối với 

các dự án, khu công 

nghiệp thuộc Khu 

kinh tế Nghi Sơn - 

năm 2017

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 
98 Hoạt động kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ 

môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành 

của các dự án do Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động 

môi trường

196



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
3 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Hoạt động kiểm 

tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, 

khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn - năm 

2017”

Tư liệu khác 

(số)

18_15_06_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Tây 

Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên và phía Bắc

Tổng hợp 

(giấy)

18_15_08_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Tây 

Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên và phía Bắc

Tổng hợp (số) 18_15_08_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Thái Bình năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_001

4 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi 

phạm và tồn tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, các Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ sở được 

thanh tra năm 2016 trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, 

Đồng Tháp, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_002

5 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_003

6 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn thành phố Cần  Thơ

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_004

7 Thu thập, tổng hợp, rà soát thông tin về đối tượng 

thanh tra năm 2017 trên địa bàn 02 tỉnh Thanh Hóa, 

Hà Tĩnh

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_005

8 Thu thập, tổng hợp, rà soát thông tin về đối tượng 

thanh tra năm 2017 trên địa bàn 02 tỉnh Bình Định, 

Khánh Hòa

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_006

9 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Yên Bái năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_007

Thanh tra về bảo vệ 

môi trường trên địa 

bàn các tỉnh, thành 

phố khu vực Tây 

Nam Bộ, miền Trung 

và Tây Nguyên và 

phía Bắc

1783/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

101

197



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
10 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ năm 2016 và đề xuất, kiến 

nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_008

11 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_009

12 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_010

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

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_011

14 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 và đề xuất, kiến 

nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_012

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

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_013

16 Thu thập, tổng hợp, rà soát thông tin về đối tượng 

thanh tra năm 2017 trên địa bàn 02 tỉnh Đắk Lắk, Kon 

Tum

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_014

17 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi 

phạm và tồn tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, các Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ sở được 

thanh tra năm 2016 trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên, 

Thái Bình, Quảng Ninh, Lai Châu và Yên Bái

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_015

18 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_016

19 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_017

Thanh tra về bảo vệ 

môi trường trên địa 

bàn các tỉnh, thành 

phố khu vực Tây 

Nam Bộ, miền Trung 

và Tây Nguyên và 

phía Bắc

1783/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

101

198



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
20 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_018

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

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_019

22 Thu thập, tổng hợp, rà soát thông tin về đối tượng 

thanh tra năm 2017 trên địa bàn 02 tỉnh Điện Biên, 

Sơn La

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_020

23 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi 

phạm và tồn tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, các Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ sở được 

thanh tra năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 

thành phố Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_021

24 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_022

25 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_023

26 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_024

27 Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016 và đề xuất, kiến nghị

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_025

28 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_026

29 Thu thập, tổng hợp, rà soát thông tin về đối tượng 

thanh tra năm 2017 trên địa bàn 02 tỉnh Lạng Sơn, 

Tuyên Quang

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_027

Thanh tra về bảo vệ 

môi trường trên địa 

bàn các tỉnh, thành 

phố khu vực Tây 

Nam Bộ, miền Trung 

và Tây Nguyên và 

phía Bắc

1783/QĐ-

TCMT

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

101

199



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
30 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 

2016 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp 

và Tiền Giang

Chuyên đề (số) 18_15_08_CDS_028

31 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác 

(số)

18_15_08_BKS_001

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ trên phạm vi toàn quốc

Tổng hợp 

(giấy)

18_15_09_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: Thanh tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các 

cơ sở, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên phạm vi toàn 

quốc

Tư liệu khác 

(giấy)

18_15_09_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ trên phạm vi toàn quốc

Tổng hợp (số) 18_15_09_THS_001

4 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: Thanh tra việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các 

cơ sở, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên phạm vi toàn 

quốc

Tư liệu khác 

(số)

18_15_09_BKS_001

5 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác 

(số)

18_15_09_BKS_002

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Kiểm tra, giám sát các dự 

án Bauxite Tây Nguyên; giám sát việc thực hiện các 

yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án thép Thạch 

Khê, Hà Tĩnh" năm 2016

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Kiểm tra, giám sát các dự 

án Bauxite Tây Nguyên; giám sát việc thực hiện các 

yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án thép Thạch 

Khê, Hà Tĩnh" năm 2016

Tổng hợp (số) 18_09_01_THS_001

3 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát 

môi trường cho cả nhiệm vụ

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_001

4 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát 

đối với Dự án tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát 

đối với Dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_003

1787/QĐ-

TCMT

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, sản 

xuất kinh doanh, dịch 

vụ trên phạm vi toàn 

quốc

608/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

103 Hoạt động giám sát 

các dự án bauxite 

Tây Nguyên, dự án 

thép Thạch Khê, Hà 

Tĩnh - năm 2016

Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo 

vệ môi 

trường

102

200



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi 

trường trong quá trình xây dựng và vận hành đối với 

Dự án tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi 

trường trong quá trình xây dựng và vận hành đối với 

Dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan 

đến Dự án tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng (lập nhật 

ký bauxit)

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan 

đến Dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (lập 

nhật ký bauxit)

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_007

10 Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác 

kiểm tra giám sát và kiến nghị về các giải pháp tăng 

cường bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây 

dựng và giai đoạn vận hành của Dự án tổ hợp bauxite - 

 nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_008

11 Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác 

kiểm tra giám sát và kiến nghị về các giải pháp tăng 

cường bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây 

dựng và giai đoạn vận hành của Dự án Nhà máy sản 

xuất alumin Nhân Cơ

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích, kết quả đợt kiểm tra, giám sát 

môi trường đối với dự án  thép Thạch Khê

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường và đề xuất, kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi 

trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án 

thép Thạch Khê

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan 

đến thép Thạch Khê (lập nhật ký thép Thạch Khê)

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_012

15 Báo cáo Bộ TN&MT về tác động môi trường và 

những kiến nghị về các giải pháp tăng cường bảo vệ 

môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận 

hành Dự án sắt Thạch Khê năm 2016

Chuyên đề (số) 18_09_01_CDS_013

608/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

103 Hoạt động giám sát 

các dự án bauxite 

Tây Nguyên, dự án 

thép Thạch Khê, Hà 

Tĩnh - năm 2016

201



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
16 Báo cáo kết quả 06 đợt kiểm tra, giám sát môi trường 

đối với các dự án: Dự án ở Tân Rai, Dự án ở Nhân Cơ 

và Dự án Thép Thạch Khê (03 báo cáo về bauxite Tây 

nguyên và 03 báo cáo về dự án thép Thạch Khê)

Tư liệu khác 

(số)

18_09_01_BKS_001

17 Nhật ký bauxite nhằm hệ thống hóa, tổng hợp các 

thông tin tư liệu liên quan đến Dự án Dự án ở Tân Rai, 

Dự án ở Nhân Cơ và Dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh 

để phục vụ công tác kiểm tra giám sát, trao đổi thông 

tin, báo cáo định kỳ và đột xuất trình Lãnh đạo Bộ 

TNMT

Tư liệu khác 

(số)

18_09_01_BKS_002

18 Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tác động 

môi trường, kiến nghị về các giải pháp tăng cường 

BVMT trong quá trình thi công xây dựng và giai đoạn 

vận hành của các dự án nêu trên

Tư liệu khác 

(số)

18_09_01_BKS_003

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá, xây 

dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa 

chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản 

xuất trong thu hút đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư”

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá, xây 

dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa 

chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản 

xuất trong thu hút đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư”

Tổng hợp (số) 18_09_02_THS_001

3 Báo cáo phân tích, đánh giá kinh nghiệm của một số 

nước, tổ chức quốc tế trong việc xây dựng các tiêu chí 

môi trường nhằm sàng lọc các dự án đầu tư

Tư liệu khác 

(số)

18_09_02_BKS_001

4 Khung Bộ tiêu chí về môi trường đối với các ngành 

công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao 

nhằm sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản 

xuất trong thu hút đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư 

trên cơ sở tham khảo tài liệu quốc tế

Tư liệu khác 

(số)

18_09_02_BKS_002

5 Tài liệu hướng dẫn nhận diện các vấn đề môi trường 

theo tiêu chí đã được xây dựng đối với 15 loại hình 

công nghiệp

Tư liệu khác 

(số)

18_09_02_BKS_003

Hoạt động giám sát 

các dự án bauxite 

Tây Nguyên, dự án 

thép Thạch Khê, Hà 

Tĩnh - năm 2016

608/QĐ-

TCMT

103

Khảo sát, đánh giá, 

xây dựng hệ thống 

tiêu chí về môi 

trường làm cơ sở lựa 

chọn, sàng lọc loại 

hình sản xuất và công 

nghệ sản xuất trong 

thu hút đầu tư, phê 

duyệt các dự án đầu 

tư

1015/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

104

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

202



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Bộ tiêu chí về môi trường đối với các ngành công 

nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhằm 

sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất 

trong thu hút đầu, tư, phê duyệt các dự án đầu tư được 

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thông qua và 

trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

Tư liệu khác 

(số)

18_09_02_BKS_004

7 Báo cáo phân tích, đánh giá khả năng áp dụng của Bộ 

tiêu chí về môi trường

Tư liệu khác 

(số)

18_09_02_BKS_005

8 Rà soát đánh giá hệ thống các chính sách, các quy 

định của pháp luật về thu hút đầu tư, sàng lọc dự án 

đầu tư; xác định những tồn tại, khó khăn thách thức, 

những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý ĐTM 

tại Việt Nam

Tư liệu khác 

(số)

18_09_02_BKS_006

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng hướng dẫn kỹ 

thuật về ĐTM của 05 loại hình dự án: xây dựng công 

trình thủy lợi; xây dựng đường sắt trên cao; xây dựng 

cơ sở sản xuất tinh bột mỳ; xây dựng cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; xây dựng cơ sở xử lý, tái chế chất 

thải nguy hại năm 2013

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng hướng dẫn kỹ 

thuật về ĐTM của 05 loại hình dự án: xây dựng công 

trình thủy lợi; xây dựng đường sắt trên cao; xây dựng 

cơ sở sản xuất tinh bột mỳ; xây dựng cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; xây dựng cơ sở xử lý, tái chế chất 

thải nguy hại năm 2013

Tổng hợp (số) 18_09_03_THS_001

3 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thực tế, thu thập các 

thông tin số liệu phục vụ việc xây dựng 05 hướng dẫn 

kỹ thuật về đánh giá tác động môi trường tại các địa 

phương

Tư liệu khác 

(số)

18_09_03_BKS_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

106/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại  

 (Năm 2013)

105

Khảo sát, đánh giá, 

xây dựng hệ thống 

tiêu chí về môi 

trường làm cơ sở lựa 

chọn, sàng lọc loại 

hình sản xuất và công 

nghệ sản xuất trong 

thu hút đầu tư, phê 

duyệt các dự án đầu 

tư

1015/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

104

203



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng hướng dẫn kỹ 

thuật về ĐTM của 05 loại hình dự án: XD công trình 

thủy lợi; XD đường sắt trên cao; XD cơ sở sản xuất 

tinh bột mỳ; XD cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái chế chất thải nguy hại  (Năm 2014)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây dựng hướng dẫn kỹ 

thuật về ĐTM của 05 loại hình dự án: XD công trình 

thủy lợi; XD đường sắt trên cao; XD cơ sở sản xuất 

tinh bột mỳ; XD cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái chế chất thải nguy hại  (Năm 2014)

Tổng hợp (số) 18_09_04_THS_001

3 Đánh giá các hạn chế, tồn tại về chất lượng của các 

báo cáo ĐTM của các dự án xây dựng cơ sở xử lý, tái 

chế CTNH đã được thẩm định

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_001

4 Hướng dẫn kỹ thuật xác định các căn cứ pháp lý và kỹ 

thuật của việc thực hiện ĐTM; phương pháp áp dụng 

trong quá trình ĐTM đối với các dự án xây dựng cơ sở 

xử lý, tái chế CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_002

5 Hướng dẫn quy trình điều tra, lập báo cáo ĐTM cho 

loại hình dự án xây dựng cở sở xử lý, tái chế CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_003

6 Hướng dẫn kỹ thuật thưc hiện nội dung mô tả dự án: 

khối lượng và quy mô các hạng mục; công nghệ sản 

xuất, vận hành; danh mục máy móc thiết bị; nguyên 

nhiên vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra;…làm cở sở 

để ĐTM đối với các loại hình xử lý, tái chế: dầu thải; 

ắc quy chì thải;chất thải điện tử; bao bì, thùng phuy 

dính CTNH; dung môi thải; bóng đèn huỳnh quang 

thải; kim loại nhiễm CTNH; bùn thải chứa CTNH; 

chất thải lỏng chứa các thành phần CTNH; nhựa chứa 

CTNH;

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_004

7 Hướng dẫn kỹ thuật nội dung mô tả dự án làm cơ sở 

để ĐTM đối với các loại hình xử lý CTNH bằng 

phương pháp: chon lấp; hóa rắn (cố định CTNH)

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_005

8 Hướng dẫn kỹ thuật nội dung mô tả dự án làm cơ sở 

để ĐTM đối với các loại hình xử lý CTNH bằng 

phương pháp đồng xử lý

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_006

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

106 Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại  

 (Năm 2014)

106/QĐ-

TCMT

204



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
9 Hướng dẫn kỹ thuật nhận dạng các nguồn phát sinh 

chất thải và các yếu tố gây tác động khác không do 

chất thải có khả năng phát sinh trong quá trình thực 

hiện các loại hình dự án xử lý, tái chế: dầu thải; ắc quy 

chì thải; chất thải điện tử; bao bì, thùng phuy dính 

CTNH; dung môi thải; bóng đèn huỳnh quang thải; 

kim loại nhiễm CTNH; bùn thải chứa CTNH; chất thải 

lỏng chứa các thành phần CTNH; nhựa chứa CTNH;

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_007

10 Hướng dẫn phương pháp xác định điều kiện môi 

trường tự nhiên và kinh tế xã hội có khả năng bị tác 

động bởi dự án xây dựng cơ sở xử lý CTNH bằng 

phương pháp: chôn lấp; hóa rắn (cố định CTNH)

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_008

11 Hướng dẫn phương pháp xác định điều kiện môi 

trường tự nhiên và kinh tế xã hội có khả năng bị tác 

động bởi dự án xây dựng cơ sở xử lý CTNH bằng 

phương pháp: đồng xử lý

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_009

12 Hướng dẫn phương pháp xác định điều kiện môi 

trường tự nhiên và kinh tế xã hội có khả năng bị tác 

động bởi dự án xây dựng cơ sở tái chế CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_010

13 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá các tác động môi trường 

của các loại hình dự án xử lý, tái chế: dầu thải; ắc quy 

chì thải; chất thải điện tử; bao bì, thùng phuy dính 

CTNH; dung môi thải; bóng đèn huỳnh quang thải; 

kim loại nhiễm CTNH; bùn thải chứa CTNH; chất thải 

lỏng chứa các thành phần CTNH; nhựa chứa CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_011

14 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá các tác động môi trường 

của các loại hình dự án xử lý CTNH bằng phương 

pháp: chôn lấp, hóa rắn (cố định CTNH)

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_012

15 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá các tác động môi trường 

của các loại hình dự án xử lý CTNH bằng phương 

pháp: đồng xử lý

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_013

16 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác 

động tiêu cực do hoạt động xử lý, tái chế CTNH trong 

giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_014

17 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác 

động tiêu cực do hoạt động xử lý, tái chế CTNH trong 

giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_015

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

106 Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại  

 (Năm 2014)

106/QĐ-

TCMT

205



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
18 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp phòng chống, giảm 

thiểu sự cố, rủi ro môi trường của dự án xây dựng cơ 

sở xử lý, tái chế CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_016

19 Hướng dẫn phương pháp xây dựng chương trình quản 

lý và giám sát môi trường cho các giai đoạn chuẩn bị, 

xây dựng  của dự án xây dựng cơ sở xử lý, tái chế 

CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_017

20 Hướng dẫn phương pháp xây dựng chương trình quản 

lý và giám sát môi trường cho các giai đoạn vận hành 

của dự án xây dựng cơ sở xử lý, tái chế CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_018

21 Hướng dẫn kỹ thuật nội dung tham vấn cộng đồng của 

dự án xây dựng cơ sở xử lý, tái chế CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_019

22 Hướng dẫn kỹ thuật nội dung Kết luận, kiến nghị và 

cam kết trong ĐTM; phụ lục báo cáo ĐTM của dự án 

xây dựng cơ sở xử lý, tái chế CTNH

Chuyên đề (số) 18_09_04_CDS_020

1 Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM của 05 loại 

hình dự án: xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng 

đường sắt trên cao; xây dựng cơ sở sản xuất tinh bột 

mỳ; xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh; xây 

dựng cơ sở xử lý, tái chế chất thải nguy hại” giai đoạn 

năm 2013-2017 (Năm 2015)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_05_THG_001

2 Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM của 05 loại 

hình dự án: xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng 

đường sắt trên cao; xây dựng cơ sở sản xuất tinh bột 

mỳ; xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh; xây 

dựng cơ sở xử lý, tái chế chất thải nguy hại” giai đoạn 

năm 2013-2017 (Năm 2015)

Tổng hợp (số) 18_09_05_THS_001

3 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nội dung mô tả về các 

giải pháp công trình, giải pháp tưới tiêu và phòng 

chống lũ của hệ thống công trình thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_001

4 Hướng dẫn các biện pháp quản lý, kiểm soát các vấn 

đề môi trường vùng lòng hồ

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_002

5 Đánh giá những hạn chế, bất cập về chất lượng của 

các báo cáo ĐTM của dự án xây dựng công trình thủy 

lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_003

106/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

107

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại  

 (Năm 2014)

106/QĐ-

TCMT

106

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

(Năm 2015)

206



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
6 Hướng dẫn mô tả xuất xứ dự án; căn cứ pháp lý và kỹ 

thuật  của việc thực hiện ĐTM; phương pháp áp dụng 

trong quá trình ĐTM đối với các dự án xây dựng công 

trình hồ chứa và xây dựng công trình tưới, cấp nước, 

tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_004

7 Hướng dẫn quy trình điều tra, khảo sát, thu thập thông 

tin số liệu phục vụ lập báo cáo ĐTM cho loại hình dự 

án xây dựng công trình hồ chứa

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_005

8 Hướng dẫn quy trình điều tra, khảo sát, thu thập thông 

tin số liệu phục vụ lập báo cáo ĐTM cho loại hình dự 

án  xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát 

nước phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_006

9 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nội dung mô tả vị trí địa 

lý dự án, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng cơ sở hạ 

tầng khu vực thực hiện dự án XD công trình hồ chứa 

và xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước 

phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_007

10 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nội dung mô tả khối 

lượng và quy mô các hạng mục công trình chính và 

phụ trợ làm cơ sở để ĐTM đối với các dự án XD công 

trình hồ chứa và xây dựng công trình tưới, cấp nước, 

tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_008

11 Hướng dẫn phân tích, đánh giá, xác nhận các thông 

tin, dữ liệu về lưu lượng, chất lượng nước của hệ 

thống công trình thủy lợi phục vụ lập báo cáo ĐTM 

dự án xây dựng công trình thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_009

12 Hướng dẫn thực hiện các tính toán thủy văn, điều tiết 

hồ chứa phục vụ lập báo cáo ĐTM dự án xây dựng 

công trình thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_010

13 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nôi dung mô tả về điều 

kiện tự nhiên của dự án xây dựng công trình hồ chứa 

và xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước 

phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_011

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

107 106/QĐ-

TCMT

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
14 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nôi dung mô tả về kinh 

tế-xã hội của dự án xây dựng công trình hồ chứa và 

xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước 

phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_012

15 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nôi dung mô tả về hiện 

trạng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác 

động bởi dự án xây dựng công trình hồ chứa và xây 

dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục 

vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_013

16 Hướng dẫn nhận dạng các nguồn gây tác động và các 

đối tượng bị tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự 

án xây dựng công trình hồ chứa và xây dựng công 

trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, 

lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_014

17 Hướng dẫn nhận dạng các nguồn gây tác động và các 

đối tượng bị tác động trong các giai đoạn vận hành 

của dự án XD công trình hồ chứa và xây dựng công 

trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, 

lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_015

18 Hướng dẫn đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên 

và kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuẩn bị dự án xây 

dựng công trình hồ chứa và xây dựng công trình tưới, 

cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư 

nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_016

19 Hướng dẫn đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên 

và kinh tế - xã hội trong giai đoạn xây dựng dự án xây 

dựng công trình hồ chứa và xây dựng công trình tưới, 

cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư 

nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_017

20 Hướng dẫn đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên 

và kinh tế - xã hội trong giai đoạn vận hành dự án xây 

dựng công trình hồ chứa và xây dựng công trình tưới, 

cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư 

nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_018

106/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

107 Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

(Năm 2015)

208



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
21 Hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá tác động 

do rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai 

đoạn xây dựng dự án xây dựng công trình hồ chứa và 

xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước 

phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_019

22 Hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá tác động 

do rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai 

đoạn vận hành dự án xây dựng công trình hồ chứa và 

xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước 

phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_020

23 Hướng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng của dự án 

xây dựng công trình thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_021

24 Hướng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án 

xây dựng công trình thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_022

25 Hướng dẫn biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường trong giai đoạn vận hành của dự án xây dựng 

công trình thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_023

26 Hướng dẫn các biện pháp phòng chống lũ cho công 

trình và phòng lũ cho hạ du

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_024

27 Hướng dẫn các biện pháp chống xói mòn lưu vực và 

điều tiết dòng chảy đến hồ

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_025

28 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu tác hại đến hệ 

sinh thái

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_026

29 Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi 

ro, sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận 

hành đối với dự án xây dựng công trình thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_027

30 Hướng dẫn xây dựng và thực hiện chương trình quản 

lý  môi trường của dự án xây dựng công trình thủy lợi 

trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, giai đoạn thi công 

xây dựng và vận hành

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_028

31 Hướng dẫn xây dựng và thực hiện chương trình giám 

sát môi trường của dự án xây dựng công trình thủy lợi 

trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, giai đoạn thi công 

xây dựng và vận hành

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_029

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

(Năm 2015)

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

106/QĐ-

TCMT

107

209



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
32 Hướng dẫn các nội dung về tham vấn ý kiến cộng 

đồng (các đối tượng, các vấn đề cần tham vấn và 

phương pháp tham vấn) của dự án xây dựng công trình 

thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_030

33 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện các nội dung kết luận, 

kiến nghị và cam kết của báo cáo ĐTM dự án xây 

dựng công trình thủy lợi

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_031

34 Đánh giá các hạn chế, tồn tại về chất lượng của các 

báo cáo ĐTM của các dự án xây dựng cơ sở sản xuất 

và chế biến tinh bột mỳ

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_032

35 Hướng dẫn kỹ thuật xác định căn cứ pháp lý và kỹ 

thuật của thực hiện ĐTM; phương pháp áp dụng trong 

quá trìn ĐTM đối với các dự án xây dựng cơ sở chế 

biến tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_033

36 Hướng dẫn quy trình lập điều tra, lập báo cáo ĐTM 

cho loại hình dự án xây dựng cơ sở chế biến tinh bột 

mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_034

37 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nội dung mô tả dự án: 

vị trí địa lý, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng cơ sở hạ 

tầng khu vực thực hiện dự án; khối lượng và quy mô 

các hạng mục công trình làm cơ sở để ĐTM đối với 

các dự án cơ sở chế biến tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_035

38 Hướng dẫn kỹ thuật nội dung mô tả công nghệ sản 

xuất, chế biến tinh bột mì; nhu cầu sử dụng nước, năng 

lượng, nhiên liệu và nguyên vật liệu đầu vào, danh 

mục máy móc thiết bị làm cơ sở để ĐTM đối với các 

dự án sản xuất chế biến tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_036

39 Hướng dẫn nhận dạng các nguồn tác động có khả năng 

phát sinh trong quá trình xây dựng và vận hành dự án 

chế biến tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_037

40 Hướng dẫn xác định các đặc trưng cơ bản của nước 

thải phát sinh từ hoạt động sản xuất tinh bột mì làm cơ 

sở đền xuất các biện pháp quản lý, xử lý

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_038

41 Hướng dẫn xác định các đặc trưng cơ bản của chất 

thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải phát sinh từ hoạt 

động sản xuất tinh bột mì làm cơ sở đền xuất các biện 

pháp quản lý, xử lý

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_039

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

(Năm 2015)

106/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

107

210



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
42 Hướng dẫn phương pháp xác định điều kiện môi 

trường tự nhiên và kinh tế xã hội; hiện trạng chất 

lượng các thành phần môi trường có khả năng tác 

động bởi dự án xây dựng cơ sở sản xuất tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_040

43 Hướng dẫn phương pháp đánh giá các tác động môi 

trường trong các giai đoạn xây dựng  của dự án xây 

dựng cơ sở sản xuất tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_041

44 Hướng dẫn phương pháp đánh giá các tác động môi 

trường trong các giai đoạn vận hành của dự án xây 

dựng cơ sở sản xuất tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_042

45 Hướng dẫn các nội dung dự báo, đánh giá các rủi ro, 

sự cố môi trường của dự án xây dựng cơ sở sản xuất 

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_043

46 Hướng dẫn kỹ thuật nội dung quản lý, xử lý nước thải; 

CTR áp dụng cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất tinh 

bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_044

47 Hướng dẫn kỹ thuật nội dung quản lý, xử lý chất thải 

rắn áp dụng cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất tinh 

bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_045

48 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác 

động tiêu cực do hoạt động chế biến tinh bột mì trong 

giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_046

49 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu, quản lý, 

xử lý các tác động tiêu cực do hoạt động chế biến tinh 

bột mì trong giai đoạn vận hành (nước thải)

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_047

50 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu, quản lý, 

xử lý các tác động tiêu cực do hoạt động chế biến tinh 

bột mì trong giai đoạn vận hành (khí thải và chất thải 

rắn)

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_048

51 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp phòng chống, giảm 

thiểu tác động do sự cố, rủi ro môi trường của dự án 

xây dựng cơ sở sản xuất tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_049

52 Hướng dẫn phương pháp xây dựng chương trình quản 

lý và giám sát môi trường của dự án xây dựng cơ sở 

sản xuất tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_050

53 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện tham vấn cộng đồng 

trong quá trình lập báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ 

sở sản xuất tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_051

54 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nội dung kết luận, kiến 

nghị, cam kết, phụ lục trong báo cáo ĐTM dự án xây 

dựng cơ sở sản xuất tinh bột mì

Chuyên đề (số) 18_09_05_CDS_052

107 Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

(Năm 2015)

106/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo tổng hợp Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về 

ĐTM của 05 loại hình dự án: xây dựng công trình thủy 

lợi; xây dựng đường sắt trên cao; xây dựng cơ sở sản 

xuất tinh bột mỳ; xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh; xây dựng cơ sở xử lý, tái chế chất thải nguy 

hại” giai đoạn năm 2013-2017

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về 

ĐTM của 05 loại hình dự án: xây dựng công trình thủy 

lợi; xây dựng đường sắt trên cao; xây dựng cơ sở sản 

xuất tinh bột mỳ; xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh; xây dựng cơ sở xử lý, tái chế chất thải nguy 

hại” giai đoạn năm 2013-2017

Tổng hợp (số) 18_09_06_THS_001

3 Đánh giá các hạn chế, tồn tại về chất lượng của các 

báo cáo ĐTM của các dự án xây dựng đường sắt đô 

thị đã được thẩm định

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_001

4 Hướng dẫn phân tích, nhận dạng các vấn đề môi 

trường của các dự án xây dựng đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_002

5 Hướng dẫn quy trình điều tra, lập báo cáo ĐTM cho 

loại hình dự án xây dựng đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_003

6 Hướng dẫn phương pháp tiếp cận và đánh giá những 

cản trở, thuận lợi về môi trường đối với việc lựa chọn 

phương án tuyến xây dựng đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_004

7 Hướng dẫn mô tả nội dung chủ yếu của dự án, phạm vi 

đánh giá tác động môi trường đối với dự án xây dựng 

đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_005

8 Hướng dẫn các nội dung cần thể hiện về điều kiện địa 

chất, khí tượng, thủy văn của khu vực thực hiện dự án 

xây dựng đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_006

9 Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nội dung hiện trạng môi 

trường tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự 

án xây dựng đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_007

10 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá các tác động môi trường 

dự án đường sắt đô thị trong  giai đoạn chuẩn bị mặt 

bằng

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_008

11 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá các tác động môi trường 

dự án đường sắt đô thị trong giai đoạn thi công, xây 

dựng

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_009

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

giai đoạn 2013-2017

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
12 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá các tác động môi trường 

dự án đường sắt đô thị trong giai đoạn  vận hành dự án

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_010

13 Hướng dẫn đánh giá chi tiết tác động đối với kiến trúc 

cảnh quan khu vực thực hiện dự án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_011

14 Hướng dẫn đánh giá chi tiết tác động đến môi trường 

trong giai đoạn thi công xây dựng các đề pô (depot), 

cầu, hầm, các nhà ga trong dự án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_012

15 Hướng dẫn đánh giá chi tiết tác động đến môi trường 

trong giai đoạn vận hành các đề pô (depot), cầu, hầm, 

các nhà ga trong dự án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_013

16 Hướng dẫn đánh giá tác động đến môi trường do việc 

xây dựng và hoạt động của các xí nghiệp bảo dưỡng, 

sửa chữa tàu, toa xe

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_014

17 Hướng dẫn phương pháp xác định các rủi ro, sự cố 

môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn thi công và 

vận hành đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_015

18 Hướng dẫn đánh giá các rủi ro, sự cố môi trường có 

thể xảy ra trong giai đoạn thi công và vận hành đường 

sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_016

19 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động đối 

với môi trường trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng dự 

án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_017

20 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động đối 

với môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự 

án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_018

21 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động đối 

với môi trường trong giai đoạn vận hành dự án đường 

sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_019

22 Hướng dẫn chi tiết các biện pháp giảm thiểu các tác 

động môi trường trong quá trình xây dựng đề pô, cầu, 

hầm các nhà ga trong dự án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_020

23 Hướng dẫn chi tiết các biện pháp giảm thiểu các tác 

động môi trường trong quá trình vận hành đề pô, cầu, 

hầm các nhà ga trong dự án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_021

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

giai đoạn 2013-2017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
24 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các rủi 

ro, sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_022

25 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các rủi 

ro, sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn vận 

hành dự án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_023

26 Hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng chương 

trình quản lý và giám sát môi trường cho các giai đoạn 

thực hiện dự án đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_024

27 Hướng dẫn nội dung tham vấn cộng đồng, kết luận, 

kiến nghị, cam kết của báo cáo ĐTM đối với loại hình 

dự án xây dựng đường sắt đô thị của dự án xây dựng 

đường sắt đô thị

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_025

28 Đánh giá các hạn chế, tồn tại về chất lượng của các 

báo cáo ĐTM của các dự án xây dựng cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh đã được thẩm định

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_026

29 Hướng dẫn kỹ thuật xác định các căn cứ pháp lý và kỹ 

thuật của việc thực hiện ĐTM, phương pháp áp dụng; 

quy trình điều tra, lập báo cáo ĐTM cho loại hình dự 

án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_027

30 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nội dung mô tả dự án: 

vị trí địa lý, hiện trạng sử dụng dất, hiện trạng cơ sở hạ 

tầng khu vực thực hiện dự án; khối lượng và quy mô 

các hạng mục công trình làm cơ sở để ĐTM đối với 

các dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_028

31 Hướng dẫn kỹ thuật nội dung mô tả công nghệ sản 

xuất, chế biến phân vi sinh của dự án; danh mục máy 

móc thiết bị làm cơ sở để ĐTM đối với các dự án sản 

xuất phân hữu cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_029

32 Hướng dẫn xác định nhu cầu sử dụng năng lượng, 

nhiên liệu và nguyên vật đầu vào trong sản xuất phân 

hữu cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_030

33 Hướng dẫn kỹ thuật nhận dạng các nguồn tác động có 

khả năng phát sinh trong quá trình xây dựng và vận 

hành dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_031

108 Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

giai đoạn 2013-2017

106/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

214



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
34 Hướng dẫn xác định các đặc trưng cơ bản của nước 

thải phát sinh từ hoạt động sản xuất phân hữu cơ vi 

sinh làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_032

35 Hướng dẫn xác định các đặc trưng cơ bản của chất 

thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản 

xuất phân hữu cơ vi sinh làm cơ sở đề xuất các biện 

pháp quản lý, xử lý

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_033

36 Hướng dẫn xác định các đặc trưng cơ bản của  khí thải 

phát sinh từ hoạt động sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

làm cơ sở đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_034

37 Hướng dẫn phương pháp xác định điều kiện môi 

trường tự nhiên và kinh tế xã hội có khả năng bị tác 

động bởi dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_035

38 Hướng dẫn phương pháp xác định hiện trạng chất 

lượng các thành phần môi trường có khả năng bị tác 

động bởi dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_036

39 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá các tác động do hoạt 

động sản xuất phân hữu cơ vi sinh trong giai đoạn xây 

dựng  của dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_037

40 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá các tác động do hoạt 

động sản xuất phân hữu cơ vi sinh trong giai đoạn vận 

hành của dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_038

41 Hướng dẫn các nội dung dự báo rủi ro, sự cố môi 

trường của dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_039

42 Hướng dẫn kỹ thuật nôi dung quản lý, xử lý nước thải 

áp dụng cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu 

cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_040

43 Hướng dẫn kỹ thuật nôi dung quản lý, xử lý chất thải 

rắn, khí thải áp dụng cho dự án xây dựng cơ sở sản 

xuất phân hữu cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_041

44 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động 

tiêu cực do hoạt động sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

trong giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_042

108 Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

giai đoạn 2013-2017
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45 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động 

tiêu cực do hoạt động sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

trong giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_043

46 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó sự cố, rủi ro, môi trường của dự án xây dựng cơ 

sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_044

47 Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chương trình quản lý và 

giám sát môi trường dự án xây dựng cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_045

48 Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện tham vấn cộng đồng, 

nội dung kết luận, kiến nghị, cam kết, phụ lục trong 

báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu 

cơ vi sinh

Chuyên đề (số) 18_09_06_CDS_046

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Rà soát, giám sát việc 

thực hiện quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao 

xảy ra sự cố môi trường

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Rà soát, giám sát việc 

thực hiện quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao 

xảy ra sự cố môi trường

Tổng hợp (số) 18_09_07_THS_001

3 Danh sách 600 báo cáo ĐTM rà soát và 16 danh sách 

trích lọc thông tin của các loại hình báo cáo ĐTM

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_001

4 Danh sách phân loại danh mục 16 nhóm dự án theo 

mức độ nghiêm trọng về môi trường

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_002

5 Báo cáo về tác động môi trường, kiến nghị về các giải 

pháp tăng cường về bảo vệ môi trường trong quá trình 

thi công xây dựng và gia đoạn vận hành thử nghiệm 

của Dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ, Dự án 

Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_003

6 Công văn số 3607/TCMT-TĐ&ĐTM ngày 

29/12/2017 báo cáo về tác động môi trường, kiến nghị 

về các giải pháp tăng cường về bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công xây dựng và gia đoạn vận 

hành thử nghiệm của Dự án Nhà máy sản xuất alumin 

Nhân Cơ, Dự án Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_004

7 Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các dự án Bauxite 

Tây Nguyên đợt 1 năm 2017

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_005

Xây dựng hướng dẫn 

kỹ thuật về ĐTM của 

05 loại hình dự án: 

XD công trình thủy 

lợi; XD đường sắt 

trên cao; XD cơ sở 

sản xuất tinh bột mỳ; 

XD cơ sở sản xuất 

phân hữu cơ vi sinh; 

XD cơ sở xử lý, tái 

chế chất thải nguy hại 

giai đoạn 2013-2017

106/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

108

1622/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

109 Rà soát, giám sát việc 

thực hiện quyết định 

phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trường các dự án 

lớn, tiềm ẩn nguy cơ 

cao xảy ra sự cố môi 

trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
8 Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các dự án Bauxite 

Tây Nguyên đợt 2 năm 2017

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_006

9 Báo cáo tổng kết về kết quả kiểm tra, giám sát các dự 

án Bauxite Tây Nguyên năm 2017

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_007

10 Dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (Sản phẩm Tư liệu khác 18_09_07_BKG_008

11 Báo cáo hồ sơ môi trường của các dự án giám sát đặc 

biệt đối với trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_009

12 Báo cáo hồ sơ môi trường của các dự án giám sát đặc 

biệt đối với trung tâm nhiệt điện Thái Bình và Trung 

tâm nhiệt điện Duyên Hải

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_010

13 Báo cáo phân tích về các vấn đề môi trường, biện 

pháp bảo vệ môi trường, chương trình quản lý, giám 

sát môi trường và đề xuất chế độ giám sát đặc biệt của 

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_011

14 Báo cáo phân tích, đánh giá mức độ nghiêm trọng về 

môi trường đối với từng nhóm loại hình

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_012

15 Báo cáo xây dựng thang điểm đánh giá phân loại các 

dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_013

16 Báo cáo đánh giá khả năng áp dụng thang điểm đánh 

giá, phân loại các dự án có khả năng gây ô nhiễm môi 

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_014

17 Báo cáo hồ sơ môi trường của dự án liên hợp lọc hóa 

dầu Nghi Sơn

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_015

18 Báo cáo hồ sơ môi trường của dự án nhà máy lọc dầu 

Dung Quất (BSR)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_016

19 Báo cáo hồ sơ môi trường của công ty CP xi măng 

Xuân Thành

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_017

20 Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi 

trường chung đối với các dự án đầu tư

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_018

21 Dữ thảo hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của loại 

hình dự án sản xuất gang thép

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_019

22 Dữ thảo hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của loại 

hình dự án khai thác và chế biến khoáng sản

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_020

23 Dữ thảo hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của loại 

hình dự án nhiệt điện

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_021

24 Dữ thảo hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của loại 

hình dự án chế biến thủy sản

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_022

25 Dữ thảo hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của loại 

hình dự án sản xuất các sản phẩm hóa dầu

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_023

26 Dữ thảo hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của loại 

hình dự án nhà máy sản xuất xi măng

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_07_BKG_024

Rà soát, giám sát việc 

thực hiện quyết định 

phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trường các dự án 

lớn, tiềm ẩn nguy cơ 

cao xảy ra sự cố môi 

trường

1622/QĐ-

TCMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

109
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
110 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1035/QĐ-

BTNMT

Nghiên cứu xác lập 

cơ sở khoa học nhằm 

xây dựng bản hướng 

dẫn đánh giá môi 

trường chiến lược đối 

với Quy hoạch về 

1 Thuyết minh đề tài NCKH và công nghệ cấp Bộ 

"Nghiên cứu xác lập cơ sở khoc học nhằm xây dựng 

bản hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đối với 

Quy hoạch về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng 

sản"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_08_BKG_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư điều chỉnh xây dựng 

hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn (giai đoạn 1)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_09_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư điều chỉnh xây dựng 

hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn (giai đoạn 1)"

Tổng hợp (số) 18_09_09_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Khu liên hợp xử lý chất thải 

sinh hoạt (công suất 195 tấn/ngày), chất thải công 

nghiệp (công suất 255 tấn/ngày) và sản xuất phân hữu 

cơ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_10_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Khu liên hợp xử lý chất thải 

sinh hoạt (công suất 195 tấn/ngày), chất thải công 

nghiệp (công suất 255 tấn/ngày) và sản xuất phân hữu 

cơ"

Tổng hợp (số) 18_09_10_THS_001

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

hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh 

Vân, huyện Hoa Lư"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_11_THG_001

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

hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh 

Vân, huyện Hoa Lư"

Tổng hợp (số) 18_09_11_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng trạm xử lý 

nước thải lộ thiên khai trường 917"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_12_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng trạm xử lý 

nước thải lộ thiên khai trường 917"

Tổng hợp (số) 18_09_12_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác lộ thiên 

mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực Nam Đình Vũ, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_13_THG_001

2 Thiết kế cơ sở dự án Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ cát 

làm vật liệu san lấp khu vực Nam Đình Vũ, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_13_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác lộ thiên 

mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực Nam Đình Vũ, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_13_THS_001

2441/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng trạm xử lý nước 

thải lộ thiên khai 
115 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2950/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác lộ thiên mỏ cát 

làm vật liệu san lấp 

khu vực Nam Đình 

Vũ, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng"

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Khu liên hợp xử 

lý chất thải sinh hoạt 

(công suất 195 

tấn/ngày), chất thải 

công nghiệp (công 

suất 255 tấn/ngày) và 

sản xuất phân hữu cơ"
113 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

818/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công 

nghiệp đá mỹ nghệ 

Ninh Vân, huyện Hoa 

3211/QĐ-

BTNMT

112 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

114 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

111 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1014/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư điều 

chỉnh xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải 

thị xã Từ Sơn (giai 

đoạn 1)"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xi măng Sông 

Lam công suất 4.000.000 tấn/năm" tại xã Bài Sơn, 

huyện Đô Lương và xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_14_THG_001

2 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nhà máy 

xi măng Sông Lam công suất 4.000.000 tấn/năm

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_14_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xi măng Sông 

Lam công suất 4.000.000 tấn/năm" tại xã Bài Sơn, 

huyện Đô Lương và xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An

Tổng hợp (số) 18_09_14_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác lộ thiên 

mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông Văn Úc, 

Tp Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_15_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác lộ thiên 

mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực cửa sông Văn Úc, 

Tp Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_15_THS_001

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

"Xây dựng trạm xử lý nước Dương Nội, quận Hà 

Đông, công suất 30.000m3/ngđ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_16_THG_001

2 Tính toán thiết kế cơ sở của dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_16_BKG_001

3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

"Xây dựng trạm xử lý nước Dương Nội, quận Hà 

Đông, công suất 30.000m3/ngđ"

Tổng hợp (số) 18_09_16_THS_001

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

khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại 

xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_17_THG_001

2 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Bài Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_17_THG_002

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng công 

trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi 

măng tại xã Bài Sơn và xã Hồng Sơn, huyện Đô 

Lương tỉnh Nghệ An

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_17_BKG_001

118 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2726/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

trạm xử lý nước 

Dương Nội, quận Hà 

Đông, công suất 

30.000m3/ngđ"

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu sản xuất 

xi măng tại xã Bài 

Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An"

1683/QĐ-

BTNMT

116 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

297/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy xi 

măng Sông Lam công 

suất 4.000.000 

tấn/năm" tại xã Bài 

Sơn, huyện Đô 

Lương và xã Nghi 

Thiết, huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An

117 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2949/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác lộ thiên mỏ cát 

làm vật liệu san lấp 

khu vực cửa sông 

Văn Úc, Tp Hải 

Phòng"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

119
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
4 Thiết kế cơ sở công trình khai thác đá vôi làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng tại xã Bài Sơn và xã Hồng Sơn, 

huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_17_BKG_002

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

khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại 

xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_17_THS_001

6 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Bài Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_17_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy 

quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ km 

236+500 đến km 241+000 trên sông Hồng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_18_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy 

quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ km 

236+500 đến km 241+000 trên sông Hồng"

Tổng hợp (số) 18_09_18_THS_001

3 Hồ sơ đề xuất Dự án Nạo vét luồng đường thủy quốc 

gia kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ km 

236+500 đến km 241+000 trên sông Hồng. Tập 1: 

Thuyết minh

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_18_BKG_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô 

thị mới Phúc Ninh" tại phường Đại Phúc, phường Thị 

Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc 

Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_19_THG_001

2 Thuyết minh dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới 

Phúc Ninh" tại phường Đại Phúc, phường Thị Cầu, 

phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_19_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô 

thị mới Phúc Ninh" tại phường Đại Phúc, phường Thị 

Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc 

Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_19_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác tại khu II 

mỏ đá xây dựng Thường Tân VI, xã Thường Tân, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công suất 

khai thác 650.000 m3 nguyên khối/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_20_THG_001122

120 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

443/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nạo vét 

luồng đường thủy 

quốc gia kết hợp tận 

thu sản phẩm các 

đoạn cạn từ km 

236+500 đến km 

241+000 trên sông 

Hồng"

121 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu sản xuất 

xi măng tại xã Bài 

Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An"

1683/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

119

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

755/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác tại khu II mỏ đá 

xây dựng Thường 

378/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Khu đô thị mới 

Phúc Ninh" tại 

phường Đại Phúc, 

phường Thị Cầu, 

phường Vũ Ninh, 

thành phố Bắc Ninh - 

tỉnh Bắc Ninh
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Thuyết minh Thiết kế cơ sở khai thác tại khu II mỏ đá 

xây dựng Thường Tân VI, xã Thường Tân, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công suất khai thác 

650.000 m3 nguyên khối/năm

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_20_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác tại khu II 

mỏ đá xây dựng Thường Tân VI, xã Thường Tân, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công suất 

khai thác 650.000 m3 nguyên khối/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_20_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

nhà máy chế biến Mủ Cao su Xuân Lập từ 18.000 tấn 

sản phẩm/năm lên 22.000 tấn sản phẩm/năm" Địa 

điểm: Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_21_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

nhà máy chế biến Mủ Cao su Xuân Lập từ 18.000 tấn 

sản phẩm/năm lên 22.000 tấn sản phẩm/năm" Địa 

điểm: Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 18_09_21_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở 

đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu cũ trên cơ sở tận 

dụng vật chất kỹ thuật hiện có của Xí nghiệp Cơ khí 

Quang Trung" tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_22_THG_001

2 Thuyết minh Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, 

sửa chữa và phá dỡ tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất 

kỹ thuật hiện có của Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_22_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở 

đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu cũ trên cơ sở tận 

dụng vật chất kỹ thuật hiện có của Xí nghiệp Cơ khí 

Quang Trung" tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_22_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư điều chỉnh nâng 

công suất khai thác - chế biến khoáng sản đá xây dựng 

Mỏ đá Lô 11A núi Thị Vải, xã Tân Phước, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công suất 750.000 m3 

đá nguyên khối/năm)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_23_THG_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2749/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng, 

nâng công suất nhà 

máy chế biến Mủ 

Cao su Xuân Lập từ 

18.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 22.000 

tấn sản phẩm/năm" 

Địa điểm: Ấp Trung 

Tâm, xã Xuân Lập, 
Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

125

124

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

tác động 

môi trường

xây dựng Thường 

Tân VI, xã Thường 

Tân, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương, công suất 

khai thác 650.000 m3 

nguyên khối/năm"

123

723/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư điều 

chỉnh nâng công suất 

khai thác - chế biến 

khoáng sản đá xây 

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng cơ sở đóng 

mới, sửa chữa và phá 

dỡ tàu cũ trên cơ sở 

tận dụng vật chất kỹ 

thuật hiện có của Xí 

nghiệp Cơ khí Quang 

Trung" tại phường 

Phương Nam, TP. 

Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh

2812/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Dự án đầu tư của dự án "Đầu tư điều chỉnh nâng công 

suất khai thác - chế biến khoáng sản đá xây dựng Mỏ 

đá Lô 11A núi Thị Vải, xã Tân Phước, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công suất 750.000 m3 

đá nguyên khối/năm)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_23_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư điều chỉnh nâng 

công suất khai thác - chế biến khoáng sản đá xây dựng 

Mỏ đá Lô 11A núi Thị Vải, xã Tân Phước, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công suất 750.000 m3 

đá nguyên khối/năm)

Tổng hợp (số) 18_09_23_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án: "Tổ hợp Ánh Dương - 

Soleil" (Quy mô: 21.806m2) Tại: Phường Phước Mỹ, 

quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_24_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án: "Tổ hợp Ánh Dương - 

Soleil" (Quy mô: 21.806m2) Tại: Phường Phước Mỹ, 

quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Tổng hợp (số) 18_09_24_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng"Nhà máy 

nước mặt Sông Hồng" (Công suất 300.000m3/ngày 

đêm) Tại: Xã Liên Hồng, Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà, 

Liên Trung (H. Đan Phượng); Phường: Thượng Cát, 

Tây Tịu, MInh KHai, Thụy Phương, Cổ Nhuế 1, Đông 

Ngạc (Q. Bắc Từ Liêm) và Phường Phú Thượng (Q. 

Tây Hồ) - Thành phố Hà Nội.

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_25_THG_001

2 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_25_BKG_002

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (báo cáo 

giữa kỳ)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_25_BKG_003

4 Nội dung bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_25_BKG_004

127 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

158/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án đầu tư xây 

dựng"Nhà máy nước 

mặt Sông Hồng" 

(Công suất 

300.000m3/ngày 

đêm)

5 Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng"Nhà máy 

nước mặt Sông Hồng" (Công suất 300.000m3/ngày 

đêm) Tại: Xã Liên Hồng, Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà, 

Liên Trung (H. Đan Phượng); Phường: Thượng Cát, 

Tây Tịu, MInh KHai, Thụy Phương, Cổ Nhuế 1, Đông 

Ngạc (Q. Bắc Từ Liêm) và Phường Phú Thượng (Q. 

Tây Hồ) - Thành phố Hà Nội.

Tổng hợp (số) 18_09_25_THS_001

Báo cáo ĐTM của dự 

án đầu tư xây 

dựng"Nhà máy nước 

mặt Sông Hồng" 

(Công suất 

300.000m3/ngày 

đêm)

158/QĐ-

BTNMT

126 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

127

khoáng sản đá xây 

dựng Mỏ đá Lô 11A 

núi Thị Vải, xã Tân 

Phước, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (công suất 

750.000 m3 đá 

nguyên khối/năm)

Báo cáo ĐTM của 

Dự án: "Tổ hợp Ánh 

Dương - Soleil" (Quy 

mô: 21.806m2) Tại: 

Phường Phước Mỹ, 

quận Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng)

841/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bến xe miền Đông mới, 

quy mô diện tích:160.370,2 m2" tại phường Long 

Bình, quận 9, TP.HCM và phường Bình Thắng, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_26_THG_001

2 Báo cáo đầu tư Dự án "Bến xe miền Đông mới, quy 

mô diện tích:160.370,2 m2" tại phường Long Bình, 

quận 9, TP.HCM và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_26_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bến xe miền Đông mới, 

quy mô diện tích:160.370,2 m2" tại phường Long 

Bình, quận 9, TP.HCM và phường Bình Thắng, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_26_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường 991B từ QL 51 đến 

hạ lưu Cảng Cái Mép, huyện Tân Thành" tại xã Phước 

Hòa và xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_27_THG_001

2 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tập 1: Thuyết minh 

chung

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_27_BKG_001

3 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tập 2: Thuyết minh 

thiết kế cơ sở

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_27_BKG_002

4 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tập 4: Hiệu quả đầu 

tư và văn bản pháp lý

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_27_BKG_003

5 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường 991B từ QL 51 đến 

hạ lưu Cảng Cái Mép, huyện Tân Thành" tại xã Phước 

Hòa và xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Tổng hợp (số) 18_09_27_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải Bá 

Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_28_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải Bá 

Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_28_THS_001

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng khu 

trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A" (diện tích 

329.967ha) Tại: Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_29_THG_001

2 Thuyết minh dự án đầu tư của dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_29_BKG_001

131 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

986/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án 

"Đầu tư xây dựng hạ 

tầng khu trung tâm 

dân cư Tân Tạo - 

Khu A" (diện tích 

329.967ha) Tại: 

129 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2613/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường 991B 

từ QL 51 đến hạ lưu 

Cảng Cái Mép, huyện 

Tân Thành" tại xã 

Phước Hòa và xã Tân 

Hòa, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

130 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

979/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy xử 

lý chất thải Bá Phát 

tại xã Gia Huynh, 

huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận"

128 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

207/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Bến xe miền 

Đông mới, quy mô 

diện tích:160.370,2 

m2 tại phường Long 

Bình, quận 9, 

TP.HCM và phường 

Bình Thắng, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
3 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng khu 

trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A" (diện tích 

329.967ha) Tại: Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng hợp (số) 18_09_29_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nạo vét đảm bảo giao thông 

kênh Thị Đội - Ô Môn (Đoạn ngã ba kênh Thốt Nốt 

đến rạch Ô Môn) từ km 14+500 đến km 27+500"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_30_THG_001

2 Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu khả 

thi): Tập 1 - Thuyết minh Dự án

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_30_BKG_001

3 Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu khả 

thi): Tập 2 - Thiết kế cơ sở của Dự án

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_30_BKG_002

4 Báo cáo ĐTM của dự án "Nạo vét đảm bảo giao thông 

kênh Thị Đội - Ô Môn (Đoạn ngã ba kênh Thốt Nốt 

đến rạch Ô Môn) từ km 14+500 đến km 27+500"

Tổng hợp (số) 18_09_30_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm 

tấm Silic công suất 1500MW/năm và lắp ghép tấm pin 

năng lượng mặt trời công suất 1500MW/năm của công 

ty TNHH Ja Solar Việt Nam tại: Lô G, KCN Quang 

Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_31_THG_001

2 Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_31_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm 

tấm Silic công suất 1500MW/năm và lắp ghép tấm pin 

năng lượng mặt trời công suất 1500MW/năm của công 

ty TNHH Ja Solar Việt Nam tại: Lô G, KCN Quang 

Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_31_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng, nâng công 

suất hệ thống cáp treo I, II tại khu di tích lịch sử Yên 

Tử, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_32_THG_001

2 Thuyết minh dự án nâng công suất 02 tuyến cáp treo Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_32_BKG_001

133 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2795/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nhà máy sản 

xuất sản phẩm tấm 

Silic công suất 

1500MW/năm và lắp 

ghép tấm pin năng 

lượng mặt trời công 

suất 1500MW/năm 

của công ty TNHH Ja 

Solar Việt Nam tại: 

Lô G, KCN Quang 

Châu, xã Quang 

Châu, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang"

134 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

864/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng, 

nâng công suất hệ 

thống cáp treo I, II 

tại khu di tích lịch sử 

Yên Tử, thành phố 

329.967ha) Tại: 

Phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh.

132 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2807/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nạo vét đảm bảo 

giao thông kênh Thị 

Đội - Ô Môn (Đoạn 

ngã ba kênh Thốt Nốt 

đến rạch Ô Môn) từ 

km 14+500 đến km 

27+500"
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3 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng, nâng công 

suất hệ thống cáp treo I, II tại khu di tích lịch sử Yên 

Tử, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_32_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án: "Điều chỉnh Dự án đầu tư 

khai thác - chế biến mở rộng xuống sâu đến cote-20m 

Mỏ Đá xây dựng Phước Vĩnh, thị trấn Phước Vĩnh, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, công suất 

2.000.000 m3 đá nguyên khai/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_33_THG_001

2 Thiết kế cơ sở (Tập 1: thuyết minh) Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_33_BKG_001

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công 

trình Mỏ Lộ Thiên (Phần 1. Thuyết minh chung)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_33_BKG_002

4 Báo cáo ĐTM của dự án: "Điều chỉnh Dự án đầu tư 

khai thác - chế biến mở rộng xuống sâu đến cote-20m 

Mỏ Đá xây dựng Phước Vĩnh, thị trấn Phước Vĩnh, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, công suất 

2.000.000 m3 đá nguyên khai/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_33_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai 

thác - chế biến đá xây dựng mỏ lô 13 núi Thị Vải tại 

xã Tóc Tiên và thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công suất 700.000 m3/năm 

đá nguyên khối)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_34_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai 

thác - chế biến đá xây dựng mỏ lô 13 núi Thị Vải tại 

xã Tóc Tiên và thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công suất 700.000 m3/năm 

đá nguyên khối)"

Tổng hợp (số) 18_09_34_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án ""Đầu tư xây dựng công 

trình khai thác và chế biến đá granit làm ốp lát tại núi 

Cạt Xạt, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_35_THG_001

2 Phụ lục bản vẽ kèm theo phương án cải tạo Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_35_BKG_001

135 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1569/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án: "Điều chỉnh Dự 

án đầu tư khai thác - 

chế biến mở rộng 

xuống sâu đến cote-

20m Mỏ Đá xây 

dựng Phước Vĩnh, thị 

trấn Phước Vĩnh, 

huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương, công 

suất 2.000.000 m3 đá 

nguyên khai/năm"

136 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2530/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư nâng 

công suất khai thác - 

chế biến đá xây dựng 

mỏ lô 13 núi Thị Vải 

tại xã Tóc Tiên và thị 

trấn Phú Mỹ, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

(công suất 700.000 

m3/năm đá nguyên 

khối)"

Uông Bí, Quảng 

Ninh"

137 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

151/QĐ-

BTMNT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án ""Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác và chế biến 

đá granit làm ốp lát 
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3 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá 

granit làm ốp lát tại núi Cạt Xạt, xã Yên Hợp, huyện 

Quỳ Hợp, Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_35_THG_002

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến đá granit làm ốp lát tại núi Cạt 

Xạt, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_35_THS_001

5 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá 

granit làm ốp lát tại núi Cạt Xạt, xã Yên Hợp, huyện 

Quỳ Hợp, Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_35_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác đá Granite 

làm ốp lát tại khu vực Chư Pốt, xã Ea Sol, huyện Ea H 

Leo, tỉnh Đăk Lăk"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_36_THG_001

2 Thuyết minh của Dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_36_BKG_001

3 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác đá Granite 

làm ốp lát tại khu vực Chư Pốt, xã Ea Sol, huyện Ea H 

Leo, tỉnh Đăk Lăk"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_36_THG_002

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác đá Granite 

làm ốp lát tại khu vực Chư Pốt, xã Ea Sol, huyện Ea H 

Leo, tỉnh Đăk Lăk"

Tổng hợp (số) 18_09_36_THS_001

5 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác đá Granite 

làm ốp lát tại khu vực Chư Pốt, xã Ea Sol, huyện Ea H 

Leo, tỉnh Đăk Lăk"

Tổng hợp (số) 18_09_36_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác đá vôi Dolomit 

làm ốp lát tại khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và xã 

Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_37_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Khai thác đá vôi Dolomit 

làm ốp lát tại khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và xã 

Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_37_THG_002

138 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3183/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

khai thác đá Granite 

làm ốp lát tại khu vực 

Chư Pốt, xã Ea Sol, 

huyện Ea H Leo, tỉnh 

Đăk Lăk"

139 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

127/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Khai thác 

đá vôi Dolomit làm 

ốp lát tại khu vực 

Lèn Chu, xã Thọ 

Hợp và xã Minh 

đá granit làm ốp lát 

tại núi Cạt Xạt, xã 

Yên Hợp, huyện Quỳ 

Hợp, Nghệ An"".

 "
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3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác đá vôi Dolomit 

làm ốp lát tại khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và xã 

Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_37_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Khai thác đá vôi Dolomit 

làm ốp lát tại khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và xã 

Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_37_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác mỏ cao lanh tại 

thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng (công suất 156.800 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_38_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Khai thác mỏ cao lanh tại thôn 2, xã Lộc Châu, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (công suất 156.800 m3 

vật liệu nguyên khai/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_38_THG_002

3 Thiết kế cơ sở khai thác mỏ kaolin tại thôn 2, xã Lộc 

Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng công suất 

156.800 m3 vật liệu nguyên khai/năm (nguyên khai) 

(01 quyển)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_38_BKG_002

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác mỏ cao lanh tại 

thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng (công suất 156.800 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_38_THS_001

5 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Khai thác mỏ cao lanh tại thôn 2, xã Lộc Châu, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (công suất 156.800 m3 

vật liệu nguyên khai/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_38_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại 

khu vực Lam Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_39_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án " Đầu 

tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn, xã Hà 

Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_39_THG_002

140 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

926/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Khai thác 

mỏ cao lanh tại thôn 

2, xã Lộc Châu, 

thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng (công 

suất 156.800 m3 vật 

liệu nguyên 

khai/năm)"

141 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1341/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu sản xuất 

xi măng tại khu vực 

Lam Sơn, xã Hà 

Vinh, huyện Hà 

Hợp và xã Minh 

Hợp, huyện Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An"
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3 Báo cáo nghiên cứu khả thi " Đầu tư xây dựng công 

trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi 

măng tại khu vực Lam Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_39_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại 

khu vực Lam Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa"

Tổng hợp (số) 18_09_39_THS_001

5 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án " Đầu 

tư xây dựng công trình khai thác đá vôi làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn, xã Hà 

Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp (số) 18_09_39_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án đầu tư khai thác đá 

Granit làm ốp lát khu vực thôn cây Sung, xã Diên Tân, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, công suất 10.000 

m3/năm

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_40_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu 

tư khai thác đá Granit làm ốp lát khu vực thôn cây 

Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa, công suất 10.000 m3/năm

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_40_THG_002

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Phần I) Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_40_BKG_001

4 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Phần II) Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_40_BKG_002

5 Phụ lục bản vẽ kèm theo Phương án đầu tư khai thác 

đá Granit làm ốp lát khu vực thôn cây Sung, xã Diên 

Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, công suất 

10.000m3/năm

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_40_BKG_003

6 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án đầu tư khai thác đá 

Granit làm ốp lát khu vực thôn cây Sung, xã Diên Tân, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, công suất 10.000 

m3/năm

Tổng hợp (số) 18_09_40_THS_001

Vinh, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh 

Hóa"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

142

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

142

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường  

"Đầu tư khai thác đá 

Granit làm ốp lát khu 

vực thôn cây Sung, 

xã Diên Tân, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa, công 

suất 10.000 m3/năm".

3484/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường  

"Đầu tư khai thác đá 

Granit làm ốp lát khu 

vực thôn cây Sung, 

xã Diên Tân, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa, công 

3484/QĐ-

BTNMT
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7 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu 

tư khai thác đá Granit làm ốp lát khu vực thôn cây 

Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa, công suất 10.000 m3/năm

Tổng hợp (số) 18_09_40_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công 

nghiệp tại khu vực phía tây núi đá Kẹp, xã Liên Khê 

và xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_41_THG_001

2 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án Tổng hợp 

(giấy)

18_09_41_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công 

nghiệp tại khu vực phía tây núi đá Kẹp, xã Liên Khê 

và xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_41_THS_001

4 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án Tổng hợp (số) 18_09_41_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng tổng hợp Cái Mép 

cho tàu trọng tải dến 80.000 DWT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_42_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng tổng hợp Cái Mép 

cho tàu trọng tải dến 80.000 DWT"

Tổng hợp (số) 18_09_42_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Cần Thơ (quy mô 500 giường)" tại số 150A, 

đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_43_THG_001

2 Thuyết minh thiết kế cơ sở "Bệnh viện đa khoa quốc 

tế Vinmec Cần Thơ (quy mô 500 giường)"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_43_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Vinmec Cần Thơ (quy mô 500 giường)" tại số 150A, 

đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ"

Tổng hợp (số) 18_09_43_THS_001

145 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

735/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Bệnh viện đa 

khoa quốc tế Vinmec 

Cần Thơ (quy mô 

500 giường)" tại số 

150A, đường 3 tháng 

2, phường Xuân 

Khánh, quận Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ"

143 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3371/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi 

làm nguyên liệu sản 

xuất vôi công nghiệp 

tại khu vực phía tây 

núi đá Kẹp, xã Liên 

Khê và xã Lưu Kỳ, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

144 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

533/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cảng tổng 

hợp Cái Mép cho tàu 

trọng tải dến 80.000 

DWT"

Khánh Hòa, công 

suất 10.000 m3/năm".
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1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " BOO 

nhà máy nước Phú Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_44_THG_001

2 Báo cáo các hạng mục đã thi công và tình hình bảo vệ 

môi trường trong thời gian qua

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_44_BKG_001

3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " BOO 

nhà máy nước Phú Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_44_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng thay thế Khối 

điều trị nội trú của Bệnh viện nhân dân Gia Định" 

(Quy mô 700 giường), tại số 1, Nơ Trang Long, 

phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_45_THG_001

2 Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng công trình: Xây dựng thay thế Khối điều trị nội 

trú của Bệnh viện nhân dân Gia Định

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_45_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng thay thế Khối 

điều trị nội trú của Bệnh viện nhân dân Gia Định" 

(Quy mô 700 giường), tại số 1, Nơ Trang Long, 

phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tổng hợp (số) 18_09_45_THS_001

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác mỏ Granit tảng lăn làm 

ốp lát tại khu vực Tân Dân 2, xã Vạn Khánh, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_46_THG_001

2 Phương án cải tạo phục hồi môi trường dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác mỏ Granit tảng lăn làm 

ốp lát tại khu vực Tân Dân 2, xã Vạn Khánh, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_46_THG_002

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Phần I. 

Thuyết minh chung

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_46_BKG_001

4 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Phần II. 

Thiết kế cơ sở

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_46_BKG_002

5 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác mỏ Granit tảng lăn làm 

ốp lát tại khu vực Tân Dân 2, xã Vạn Khánh, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp (số) 18_09_46_THS_001

147 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1439/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

thay thế Khối điều trị 

nội trú của Bệnh viện 

nhân dân Gia Định" 

(Quy mô 700 

giường), tại số 1, Nơ 

Trang Long, phường 

7, quận Bình Thạnh, 

TP.HCM

148 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2579/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác mỏ Granit 

tảng lăn làm ốp lát tại 

khu vực Tân Dân 2, 

xã Vạn Khánh, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa"

146 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1128/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường Dự 

án " BOO nhà máy 

nước Phú Ninh"
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6 Phương án cải tạo phục hồi môi trường dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác mỏ Granit tảng lăn làm 

ốp lát tại khu vực Tân Dân 2, xã Vạn Khánh, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp (số) 18_09_46_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh công suất khai 

thác - Chế biến mỏ đá Puzơlan Vĩnh Tân tại xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai".

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_47_THG_001

2 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án. Tổng hợp 

(giấy)

18_09_47_THG_002

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án 

điều chỉnh công suất khai thác - chế biến mỏ đá 

Puzơlan Vĩnh tân, tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai. Công suất khai thác: 200.000 tấn/năm 

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_47_BKG_001

4 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án 

điều chỉnh công suất khai thác - chế biến mỏ đá 

Puzơlan Vĩnh tân, tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai. Công suất khai thác: 200.000 tấn/năm 

(Phần II: Thiết kế cơ sở)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_47_BKG_002

5 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh công suất khai 

thác - Chế biến mỏ đá Puzơlan Vĩnh Tân tại xã Vĩnh 

Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai".

Tổng hợp (số) 18_09_47_THS_001

6 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án. Tổng hợp (số) 18_09_47_THS_002
1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại 

khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_48_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường "Đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu 

sản xuất xi măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_48_THG_002

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng công 

trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi 

măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Phần I. Báo cáo 

nghiên cứu khả thi - Tập 1. Thuyết minh

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_48_BKG_001

150 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1626/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi 

làm nguyên liệu sản 

xuất xi măng tại khu 

vực Thanh Nghị 3, xã 

Thanh Nghị, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam"

149 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1607/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Điều 

chỉnh công suất khai 

thác - Chế biến mỏ 

đá Puzơlan Vĩnh Tân 

tại xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai".
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4 Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng công 

trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi 

măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Phần II. Thiết kế cơ 

sở - Tập 1. Thuyết minh

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_48_BKG_002

5 Tập bản đồ giấy Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_48_BKG_003

6 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại 

khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_48_THS_001

7 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường "Đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu 

sản xuất xi măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_48_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, mở rộng diện tích 

khai thác mỏ đá hoa trắng Châu Cường, xã Châu 

Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (Công suất 

270.000 tấn/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_49_THG_001

2 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án Tổng hợp 

(giấy)

18_09_49_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, mở rộng diện tích 

khai thác mỏ đá hoa trắng Châu Cường, xã Châu 

Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (Công suất 

270.000 tấn/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_49_THS_001

4 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án Tổng hợp (số) 18_09_49_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, mở rộng diện tích 

khai thác mỏ đá hoa trắng Châu Cường, xã Châu 

Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_50_THG_001152 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1525/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Cải tạo, 

mở rộng diện tích 

151 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1629/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án " Khai 

thác sét làm nguyên 

liệu xi măng tại khu 

vực Khe Non 2 thuộc 

các xã Thanh Hương, 

Thanh Lưu và Liêm 

Sơm, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam".
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2 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án 

"Cải tạo, mở rộng diện tích khai thác mỏ đá hoa trắng 

Châu Cường, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_50_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, mở rộng diện tích 

khai thác mỏ đá hoa trắng Châu Cường, xã Châu 

Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_50_THS_001

4 Phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án 

"Cải tạo, mở rộng diện tích khai thác mỏ đá hoa trắng 

Châu Cường, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_50_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thiết kế mở rộng, nâng 

công suất khai thác mỏ than Tây Khe Sim"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_51_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thiết kế mở rộng, nâng 

công suất khai thác mỏ than Tây Khe Sim"

Tổng hợp (số) 18_09_51_THS_001

1 Báo cáo ĐTM  của Dự án "Đầu tư khai thác quặng sắt 

tại khu vực núi 300 xã Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Yên 

Bái"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_52_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác quặng sắt tại khu vực núi 300 xã 

Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Yên Bái"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_52_THG_002

3 Tập bản đồ giấy Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_52_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM  của Dự án "Đầu tư khai thác quặng sắt 

tại khu vực núi 300 xã Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Yên 

Bái"

Tổng hợp (số) 18_09_52_THS_001

5 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác quặng sắt tại khu vực núi 300 xã 

Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Yên Bái"

Tổng hợp (số) 18_09_52_THS_002

154 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1112/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

khai thác quặng sắt 

tại khu vực núi 300 

xã Hưng Thịnh, 

Hưng Khánh, Yên 

Bái"

môi trường mở rộng diện tích 

khai thác mỏ đá hoa 

trắng Châu Cường, 

xã Châu Cường, 

huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An (Công suất 

270.000 tấn/năm)".

153 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1289/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thiết kế mở 

rộng, nâng công suất 

khai thác mỏ than 

Tây Khe Sim"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM  của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ Núi Khiết, xã Suối Kiết, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận (công suất khai thác 1.742.555 

m3 vật liệu nguyên khai/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_53_THG_001

2 Dự án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ Núi Khiết, xã 

Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (công 

suất khaithacs 1.742.555 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_53_THG_002

3 Dự án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án, phần II: 

các phụ lục; phụ lục 1: phụ lục bản vẽ

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_53_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM  của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ Núi Khiết, xã Suối Kiết, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận (công suất khai thác 1.742.555 

m3 vật liệu nguyên khai/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_53_THS_001

5 Dự án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ Núi Khiết, xã 

Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (công 

suất khaithacs 1.742.555 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_53_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng khu Núi 

Ngà Voi ( ông Hậu), xã Minh Tân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_54_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng khu Núi 

Ngà Voi ( ông Hậu), xã Minh Tân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_54_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

cải tạo khai thác quặng apatit khai trường 10 khu Cam 

Đường 1"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_55_THG_001157 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

718/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và dự 

án cải tạo, phục hồi 

môi trường của Dự 

án "Đầu tư xây dựng 

công trình cải tạo 

khai thác quặng 

apatit khai trường 10 

155 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

319/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ Núi 

Khiết, xã Suối Kiết, 

huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận 

(công suất khai thác 

1.742.555 m3 vật 

liệu nguyên 

khai/năm)"

156 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1110/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình khai 

thác mỏ đá vôi làm 

nguyên liệu xi măng 

khu Núi Ngà Voi ( 

ông Hậu), xã Minh 

Tân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố 

Hải Phòng"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác của 

Dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác 

quặng apatit khai trường 10 khu Cam Đường 1, xã 

Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_55_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

cải tạo khai thác quặng apatit khai trường 10 khu Cam 

Đường 1"

Tổng hợp (số) 18_09_55_THS_001

4 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác của 

Dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác 

quặng apatit khai trường 10 khu Cam Đường 1, xã 

Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai"

Tổng hợp (số) 18_09_55_THS_002

1 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Tây núi Cô Lô, 

công suất khai thác 2.000.641 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm (bao gồm 1.680.000 m3 đá xây dựng và 

320.641 m3 đất phủ) tại xã Công Hải, huyện Thuận 

Bắc, tỉnh Ninh Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_56_THG_001

2 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Tây núi Cô Lô, 

công suất khai thác 2.000.641 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm (bao gồm 1.680.000 m3 đá xây dựng và 

320.641 m3 đất phủ) tại xã Công Hải, huyện Thuận 

Bắc, tỉnh Ninh Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_56_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng mới Nhà 

máy nước Sài Gòn - Mê Kông, công suất 50.000 

m3/ngày đêm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_57_THG_001159 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

1312/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

mới Nhà máy nước 

Sài Gòn - Mê Kông, 

apatit khai trường 10 

khu Cam Đường 1"

158 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

170/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư khai thác, 

chế biến đá xây dựng 

mỏ đá Tây núi Cô 

Lô, c/suất khai thác 

2.000.641 m3 VL 

nguyên khai/năm 

(bao gồm 1.680.000 

m3 đá xd và 320.641 

m3 đất phủ), xã Công 

Hải, h.Thuận Bắc, 

t.Ninh Thuận"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng mới Nhà 

máy nước Sài Gòn - Mê Kông, công suất 50.000 

m3/ngày đêm"

Tổng hợp (số) 18_09_57_THS_001

1 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Khai 

thác hầm lò phần giếng mỏ than Nam Mẫu" (CT than 

Nam Mẫu - TKV)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_58_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Khai 

thác hầm lò phần giếng mỏ than Nam Mẫu" (CT than 

Nam Mẫu - TKV)

Tổng hợp (số) 18_09_58_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy chế biến nước giải khát (công suất từ 5.360 tấn 

sản phẩm/năm lên 19.257 tấn sản phẩm/năm)" tại Khu 

công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_59_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy chế biến nước giải khát (công suất từ 5.360 tấn 

sản phẩm/năm lên 19.257 tấn sản phẩm/năm)" tại Khu 

công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_59_THG_002

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Quang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_60_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Quang"

Tổng hợp (số) 18_09_60_THS_001

1 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành "Dự án 

đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 - 175 Khu 

Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh" (01 Quyển)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_61_THG_001

tác động 

môi trường

Sài Gòn - Mê Kông, 

công suất 50.000 

m3/ngày đêm"

161 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

160 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

163 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

162 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2176/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp Minh 

Quang"

970/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư nâng 

công suất Nhà máy 

chế biến nước giải 

khát (công suất từ 

5.360 tấn sản 

phẩm/năm lên 19.257 

tấn sản phẩm/năm)" 

tại Khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, huyện 

671/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và đề 

án cải tạo phục hồi 

môi trường của Dự 

án "Khai thác hầm lò 

phần giếng mỏ than 

Nam Mẫu ( CT than 

Nam Mẫu - TKV)" 

25/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận 

hành của Dự án " 

Đầu tư khai thác 

phần lò giếng mức 0 - 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành "Dự án 

đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0 - 175 Khu 

Vàng Danh - Mỏ than Vàng Danh" (01 Quyển)

Tổng hợp (số) 18_09_61_THS_001

1 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Xi 

măng Bình Phước bao gồm Nhà máy xi măng Bình 

Phước tại ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, huyện 

Bình Long và khai thác mỏ Tà Thiết tại ấp Tà Thiết, 

xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_62_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Xi 

măng Bình Phước bao gồm Nhà máy xi măng Bình 

Phước tại ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, huyện 

Bình Long và khai thác mỏ Tà Thiết tại ấp Tà Thiết, 

xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước"

Tổng hợp (số) 18_09_62_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Đầu tư mở 

rộng nâng cấp mỏ đá xây dựng Phước Vĩnh, thị trấn 

Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_63_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Đầu tư mở 

rộng nâng cấp mỏ đá xây dựng Phước Vĩnh, thị trấn 

Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_63_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Trạm xử lý 

nước thải Vàng Danh - Giai đoạn 1, TP Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_64_THG_001

165 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

55/GXN-

TCMT 

BCKQTH các công 

trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành 

Dự án "Đầu tư mở 

rộng nâng cấp mỏ đá 

xây dựng Phước 

Vĩnh, thị trấn Phước 

Vĩnh, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình 

Dương"

764/QĐ-

TCMT 

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT trong giai 

đoạn vận hành Dự án 

"Xi măng Bình 

Phước bao gồm Nhà 

máy xi măng Bình 

Phước tại ấp Thanh 

Bình, xã Thanh 

Lương, huyện Bình 

Long và khai thác mỏ 

Tà Thiết tại tỉnh Bình 

Phước

164

166 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

phần lò giếng mức 0 - 

 175 khu Vàng Danh - 

 mỏ than Vàng Danh"

1616/QĐ-

BTNMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành 

Dự án "Trạm xử lý 

nước thải Vàng Danh 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành Dự án "Trạm xử lý 

nước thải Vàng Danh - Giai đoạn 1, TP Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_64_THS_001

1 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành "Dự án 

đầu tư phát triển Mỏ Than Hà Tu công ty cổ phẩn than 

Hà Tu - TKV"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_65_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành "Dự án 

đầu tư phát triển Mỏ Than Hà Tu công ty cổ phẩn than 

Hà Tu - TKV"

Tổng hợp (số) 18_09_65_THS_001

1 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án: 

"Khai thác và chế biến quặng - mỏ sắt Tiến Bộ thuộc 

dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II công ty 

Gang thép Thái Nguyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_66_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án: 

"Khai thác và chế biến quặng - mỏ sắt Tiến Bộ thuộc 

dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II công ty 

Gang thép Thái Nguyên"

Tổng hợp (số) 18_09_66_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công 

suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Thiện Tân 2, 

xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, công 

suất: 2.500.000 m3 đá nguyên khối/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_67_THG_001143/QĐ-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT trong giai 

đoạn vận hành của 

Dự án "Đầu tư mở 

rộng, nâng công suất 

khai thác chế biến 

mỏ đá xây dựng 

168 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

169 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

167 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

- Giai đoạn 1, TP 

Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh"

457/QĐ-

TCMT

Báo cáo kết quả thực 

hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai 

đoạn vận hành "Dự 

án đầu tư phát triển 

Mỏ Than Hà Tu công 

ty cổ phẩn than Hà 

Tu - TKV"

68/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành 

Dự án "Khai thác chế 

biến quặng - Mỏ sắt 

Tiến Bộ"
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2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công 

suất khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Thiện Tân 2, 

xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, công 

suất: 2.500.000 m3 đá nguyên khối/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_67_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư khai thác và chế 

biến đá xây dựng mỏ Thạnh Phú 2, công suất 

1.367.005 m3 vật liệu/năm tại xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_68_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư khai thác và chế 

biến đá xây dựng mỏ Thạnh Phú 2, công suất 

1.367.005 m3 vật liệu/năm tại xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_68_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án "Khai thác 

hầm lò xuống sâu dưới mức -35 kho Lộ trí công ty 

Than Thống nhất - TKV"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_69_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án "Khai thác 

hầm lò xuống sâu dưới mức -35 kho Lộ trí công ty 

Than Thống nhất - TKV"

Tổng hợp (số) 18_09_69_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy xử lý rác thải” tại 

xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_70_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy xử lý rác thải” tại 

xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_70_THS_001

58/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận 

hành Dự án "Khai 

thác hầm lò xuống 

sâu dưới mức -35 

kho Lộ trí công ty 

Than Thống nhất - 

TKV"

172 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2407/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nhà máy xử lý 

rác thải” tại xã Đồng 

Tâm, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình"

mỏ đá xây dựng 

Thiện Tân 2, xã 

Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai, công suất: 

2.500.000 m3 đá 

nguyên khối/năm" 

170 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

112/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành 

Dự án "Đầu tư khai 

thác và chế biến đá 

xây dựng mỏ Thạnh 

Phú 2, công suất 

1.367.005 m3 vật 

liệu/năm tại xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai"

171 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường
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1 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_71_THG_001

2 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020"

Tổng hợp (số) 18_09_71_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch hệ thống khu 

bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_72_THG_001

2 Báo cáo hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 

2020

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_72_BKG_001

3 Hồ sơ 16 khu bảo tồn biển Việt Nam Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_72_BKG_002

4 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch hệ thống khu 

bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020"

Tổng hợp (số) 18_09_72_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020"

18_09_73_THG_001

2 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020"

Tổng hợp (số) 18_09_73_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch phát triển công 

nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và 

định hướng đến năm 2030"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_74_THG_001

2 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch phát triển công 

nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và 

định hướng đến năm 2030"

Tổng hợp (số) 18_09_74_THS_001

1 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án 

"Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng BTB và 

Duyên hải TB đến năm 2020 "

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_75_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển KT-

XH vùng BTB và Duyên hải TB đến năm 2020

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_75_BKG_001

176 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2277/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

phát triển công 

nghiệp xi măng Việt 

Nam giai đoạn 2011 - 

2020 và định hướng 

đến năm 2030"

177 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1926/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

tổng thể phát triển 

KT-XH vùng BTB 

và Duyên hải TB đến 

năm 2020"

173 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2421/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh 

Trà Vinh đến năm 

2020"

174 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2493/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch hệ 

thống khu bảo tồn 

biển Việt Nam đến 

năm 2020"

175 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

80/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh 

Quảng Bình đến năm 

2020"
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3 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án 

"Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng BTB và 

Duyên hải TB đến năm 2020"

Tổng hợp (số) 18_09_75_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_76_THG_001

2 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020"

Tổng hợp (số) 18_09_76_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch thủy lợi chống 

ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh"

18_09_77_THG_001

2 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch thủy lợi chống 

ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh"

Tổng hợp (số) 18_09_77_THS_001

1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược dự 

án "Quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế - xã hội 

vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_78_THG_001

2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược dự 

án "Quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế - xã hội 

vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"

Tổng hợp (số) 18_09_78_THS_001

1 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án 

"Quy hoạch tổng thể thủy lợi khu vực Nam Trung Bộ 

trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_79_THG_001

2 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án 

"Quy hoạch tổng thể thủy lợi khu vực Nam Trung Bộ 

trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng"

Tổng hợp (số) 18_09_79_THS_001

181 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

179

180 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

178 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1002/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

chiến lược dự án 

"Quy hoạch tổng thể 

và phát triển kinh tế - 

xã hội vùng kinh tế 

trọng điểm vùng 

đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2020 

và định hướng đến 

năm 2030"

Thiếu QĐ Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

thủy lợi chống ngập 

úng khu vực thành 

phố Hồ Chí Minh"

1178/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh 

Gia Lai đến năm 

2020"

314/QĐ-

BTNMT

Báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược 

của Dự án "Quy 

hoạch tổng thể thủy 

lợi khu vực Nam 

Trung Bộ trong điều 

kiện biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng"
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1 Báo cáo ĐMC của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_80_THG_001

2 Báo cáo ĐMC của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Tổng hợp (số) 18_09_80_THS_001

1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết " Trạm xử lý nước 

thải Vàng Danh - giai đoạn 1 tại phường Vàng danh, 

TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_81_THG_001

2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết " Trạm xử lý nước 

thải Vàng Danh - giai đoạn 1 tại phường Vàng danh, 

TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_81_THS_001

1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Công trình 

đường dây 500 kV Bắc - Nam cung đoạn Đà Nẵng - 

Hà Tĩnh mạch 1, mạch 2; cung đoạn Đà Nẵng - Pleiku 

và cung đoạn Pleiku - Dốc Sỏi - Đà Nẵng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_82_THG_001

2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Công trình 

đường dây 500 kV Bắc - Nam cung đoạn Đà Nẵng - 

Hà Tĩnh mạch 1, mạch 2; cung đoạn Đà Nẵng - Pleiku 

và cung đoạn Pleiku - Dốc Sỏi - Đà Nẵng"

Tổng hợp (số) 18_09_82_THS_001

1 Báo cáo tổng hợp ĐMC Dự án Điều chỉnh, bổ sung 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_83_THG_001

2 Dự thảo báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_83_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp ĐMC Dự án Điều chỉnh, bổ sung 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Tổng hợp (số) 18_09_83_THS_001

184 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1074/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của 

"Công trình đường 

dây 500 kV Bắc - 

Nam cung đoạn Đà 

Nẵng - Hà Tĩnh mạch 

1, mạch 2; cung đoạn 

Đà Nẵng - Pleiku và 

cung đoạn Pleiku - 

Dốc Sỏi - Đà Nẵng"

185 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3295/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của dự 

án "Điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - 

 xã hội tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2020, 

định hướng đến năm 

2030"

182 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

81/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bình Dương 

đến năm 2020

183 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1561/QĐ-

BTNMT

Trạm xử lý nước thải 

Vàng Danh - giai 

đoạn 1 tại phường 

Vàng danh, TP Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án 

"Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 

Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_84_THG_001

2 Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 

Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_84_BKG_001

3 Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án 

"Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 

Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Tổng hợp (số) 18_09_84_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch phát triển công 

nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2035"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_85_THG_001

2 Báo cáo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng 

Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_85_BKG_001

3 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch phát triển công 

nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2035"

Tổng hợp (số) 18_09_85_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Mỹ II"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_86_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Mỹ II"

Tổng hợp (số) 18_09_86_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Nhà 

máy Điện Vĩnh Tân - Tháp Chàm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_87_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Nhà 

máy Điện Vĩnh Tân - Tháp Chàm"

Tổng hợp (số) 18_09_87_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Nhà 

máy Điện Vĩnh Tân - Tháp Chàm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_88_THG_001

187 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

519/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

phát triển công 

nghiệp xi măng Việt 

Nam đến năm 2025 

và định hướng đến 

năm 2035"

188 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2866/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp Yên Mỹ 

II"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

190

186 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

189 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2622/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án: "Đường dây 

220kV Thượng Kon 

Tum - Quảng Ngãi"

14/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của dự 

án "Điều chỉnh quy 

hoạch phát triển hệ 

thống cảng cạn Việt 

Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 

2030"

2060/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

220 kV Nhà máy 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Nhà 

máy Điện Vĩnh Tân - Tháp Chàm"

Tổng hợp (số) 18_09_88_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng tiết diện đường dây 

110kV TBA 220  kV Hòa Khánh - TBA 220 kV Huế 

1" Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_89_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng tiết diện đường dây 

110kV TBA 220  kV Hòa Khánh - TBA 220 kV Huế 

1" Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Tổng hợp (số) 18_09_89_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mạch 2 đường dây 110kV 

Dốc Sỏi - Kỳ Hà"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_90_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mạch 2 đường dây 110kV 

Dốc Sỏi - Kỳ Hà"

Tổng hợp (số) 18_09_90_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng tiết diện đường dây 

110kV TBA 220  kV Hòa Khánh - TBA 220 kV Huế 

1" Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_91_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng tiết diện đường dây 

110kV TBA 220  kV Hòa Khánh - TBA 220 kV Huế 

1" Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Tổng hợp (số) 18_09_91_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng nâng công suất 

trạm xử lý nước thải mỏ than Dương Huy"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_92_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng nâng công suất 

trạm xử lý nước thải mỏ than Dương Huy"

Tổng hợp (số) 18_09_92_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác khoáng sản 

cát làm vật liệu san lấp tại khu vực Cồn Mục, cửa sông 

Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_93_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác khoáng sản 

cát làm vật liệu san lấp tại khu vực Cồn Mục, cửa sông 

Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_93_THS_001

193 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2762/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng tiết 

diện đường dây 

110kV TBA 220  kV 

Hòa Khánh - TBA 

220 kV Huế 1" Tổng 

công ty Điện lực 

Miền Trung

194 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

244/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng 

nâng công suất trạm 

xử lý nước thải mỏ 

than Dương Huy"

191 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2762/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng khả 

năng tải đường dây 

220 kV Hòa Bình - 

Hà Đông" Tổng 

Công Ty Truyền Tải 

Điện Quốc Gia

192 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1354/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mạch 2 

đường dây 110kV 

Dốc Sỏi - Kỳ Hà"

195

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

220 kV Nhà máy 

Điện Vĩnh Tân - 

Tháp Chàm"

97/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư khai thác 

khoáng sản cát làm 

vật liệu san lấp tại 

khu vực Cồn Mục, 

cửa sông Văn Úc, 

huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM dự án "Đường bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy, phục vụ quốc phòng an ninh và phát triển 

du lịch trong khu du lịch văn hóa tâm linh núi Bà Rá - 

Tổng chiều dài 4.886,34 m"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_94_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án "Đường bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy, phục vụ quốc phòng an ninh và phát triển 

du lịch trong khu du lịch văn hóa tâm linh núi Bà Rá - 

Tổng chiều dài 4.886,34 m"

Tổng hợp (số) 18_09_94_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác lộ thiên kết hợp 

với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_95_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Khai 

thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng 

Bạch"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_95_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác lộ thiên kết hợp 

với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch"

Tổng hợp (số) 18_09_95_THS_001

4 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Khai 

thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng 

Bạch"

Tổng hợp (số) 18_09_95_THS_002

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

khai thác quặng apatit khai trường 23 - khu Vườn 

Cam, công ty Apatit Việt Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_96_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác quặng apatit khai trường 

23 - khu Vườn Cam, công ty Apatit Việt Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_96_THG_002

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

khai thác quặng apatit khai trường 23 - khu Vườn 

Cam, công ty Apatit Việt Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_96_THS_001

4 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác quặng apatit khai trường 

23 - khu Vườn Cam, công ty Apatit Việt Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_96_THS_002

198 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2274/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và đề 

án cải tạo, phục hồi 

môi trường của dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

quặng apatit khai 

trường 23 - khu 

Vườn Cam, công ty 

Apatit Việt Nam"

196 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

159/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đường bảo vệ 

rừng, phòng cháy 

chữa cháy, phục vụ 

quốc phòng an ninh 

và phát triển du lịch 

trong khu du lịch văn 

hóa tâm linh núi Bà 

Rá - Tổng chiều dài 

4.886,34 m"

197 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1704/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và đề 

án cải tạo, phục hồi 

môi trường của dự án 

"Khai thác lộ thiên 

kết hợp với cải tạo 

các hồ mỏ Nam 

Tràng Bạch"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến thô sa khoáng titan tại khu vực 

Vũng Môn xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình - tỉnh 

Bình Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_97_THG_001

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

khai thác và chế biến thô sa khoáng titan tại khu vực 

Vũng Môn xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình - tỉnh 

Bình Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_97_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác đá mỏ đá 

xây dựng mỏ Thạnh Phú 3 công suất khai thác 

1808500 m3 nguyên khai/năm (bao gồm 1500000m3 

đá xây dựng, 120000 m3 đá bán phong hóa, 188500 

m3 đất phủ) tại xã Thạnh Phú - xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai "

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_98_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác đá mỏ đá 

xây dựng mỏ Thạnh Phú 3 công suất khai thác 

1808500 m3 nguyên khai/năm (bao gồm 1500000m3 

đá xây dựng, 120000 m3 đá bán phong hóa, 188500 

m3 đất phủ) tại xã Thạnh Phú - xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai "

Tổng hợp (số) 18_09_98_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác phần lò 

giếng mức +0+-175 khu Vàng Danh - mỏ than Vàng 

Danh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_99_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác phần lò 

giếng mức +0+-175 khu Vàng Danh - mỏ than Vàng 

Danh"

Tổng hợp (số) 18_09_99_THS_001

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng KCN Long Khánh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_100_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng KCN Long Khánh"

Tổng hợp (số) 18_09_100_THS_001

201 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2252/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư khai thác 

phần lò giếng mức 

+0+-175 khu Vàng 

Danh - mỏ than Vàng 

Danh"

202 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

598/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án 

"Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng 

KCN Long Khánh"

199 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

650/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

và chế biến thô sa 

khoáng titan tại khu 

vực Vũng Môn xã 

Hòa Thắng - huyện 

Bắc Bình - tỉnh Bình 

Thuận"

200 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

288/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM dự án "Đầu tư 

khai thác đá mỏ đá 

xây dựng mỏ Thạnh 

Phú 3 công suất khai 

thác 1808500 m3 

nguyên khai/năm 

(bao gồm 

1500000m3 đá xây 

dựng, 120000 m3 đá 

bán phong hóa, 

188500 m3 đất phủ, 

tỉnh Đồng Nai"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư khai thác - chế biến nâng 

công suất khai thác 607.500 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_101_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư khai thác - chế biến nâng 

công suất khai thác 607.500 m3 vật liệu nguyên 

khai/năm tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_101_THS_001

1 Báo cáo CPM của dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá xây 

dựng và sét gạch ngói Đồi Chùa 2, xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_102_THG_001

2 Báo cáo CPM của dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá xây 

dựng và sét gạch ngói Đồi Chùa 2, xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_102_THS_001

1 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Các đường dây 220kV do Công ty Truyền tải 

điện 3 quản lý, vận hành"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_103_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Các đường dây 220kV do Công ty Truyền tải 

điện 3 quản lý, vận hành"

Tổng hợp (số) 18_09_103_THS_001

1 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Rạch Giá 2 - 

 Cà Mau - Bạc Liêu 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_104_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Rạch Giá 2 - 

 Cà Mau - Bạc Liêu 2"

Tổng hợp (số) 18_09_104_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá 

cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Vissai" tại 

xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_105_THG_001207 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

2692/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư khai thác mỏ 

đá cung cấp nguyên 

205 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1463/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của 

Dự án "Các đường 

dây 220kV do Công 

ty Truyền tải điện 3 

quản lý, vận hành"

206 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2442/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây 

truyền tải điện 220 

kV Rạch Giá 2 - Cà 

Mau - Bạc Liêu 2"

203 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1701/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án 

"Đầu tư khai thác - 

chế biến nâng công 

suất khai tahcs 

607.500 m3 vật liệu 

nguyên khai/năm tại 

xã Tân Hà, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận"

204 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1112/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án "Đầu 

tư khai thác mỏ đá 

xây dựng và sét gạch 

ngói Đồi Chùa 2, xã 

Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai"
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2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá 

cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Vissai" tại 

xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_105_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá 

cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Vissai" tại 

xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp (số) 18_09_105_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá 

cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Vissai" tại 

xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp (số) 18_09_105_THS_002

1 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Cao Lãnh - 

Rạch Giá 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_106_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Cao Lãnh - 

Rạch Giá 2"

Tổng hợp (số) 18_09_106_THS_001

1 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Rạch Giá 2 - 

 Trà Nóc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_107_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây truyền tải điện 220 kV Rạch Giá 2 - 

 Trà Nóc"

Tổng hợp (số) 18_09_107_THS_001

1 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Mạch 1 đường dây 220 kV Hàm Thuận - Bảo 

Lộc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_108_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Mạch 1 đường dây 220 kV Hàm Thuận - Bảo 

Lộc"

Tổng hợp (số) 18_09_108_THS_001

210 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2711/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của 

Dự án "Mạch 1 

đường dây 220 kV 

Hàm Thuận - Bảo 

Lộc"

tác động 

môi trường

đá cung cấp nguyên 

liệu cho Nhà máy xi 

măng Vissai" tại xã 

Gia Hòa, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình

209 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2443/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây 

truyền tải điện 220 

kV Rạch Giá 2 - Trà 

Nóc"

208 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2493/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của 

Dự án "Đường dây 

truyền tải điện 220 

kV Cao Lãnh - Rạch 

Giá 2"
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1 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn nằm trên địa 

bàn huyện K'bang tỉnh Gia Lai và huyện Vĩnh Thạnh 

tỉnh Bình Định"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_109_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 

Dự án "Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn nằm trên địa 

bàn huyện K'bang tỉnh Gia Lai và huyện Vĩnh Thạnh 

tỉnh Bình Định"

Tổng hợp (số) 18_09_109_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi, 

cung cấp nguyên liệu cho dây chuyền 2 Nhà máy xi 

măng Duyên Hà tại phường Tân Bình và xã Yên Sơn, 

thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_110_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi, 

cung cấp nguyên liệu cho dây chuyền 2 Nhà máy xi 

măng Duyên Hà tại phường Tân Bình và xã Yên Sơn, 

thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_110_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi, 

cung cấp nguyên liệu cho dây chuyền 2 Nhà máy xi 

măng Duyên Hà tại phường Tân Bình và xã Yên Sơn, 

thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_110_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi, 

cung cấp nguyên liệu cho dây chuyền 2 Nhà máy xi 

măng Duyên Hà tại phường Tân Bình và xã Yên Sơn, 

thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_110_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư chuyển đổi công 

nghệ sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion 

công suất 30.000 tấn/năm" tại phường Thọ Sơn, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_111_THG_001

212 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2382/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM  và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư khai thác mỏ 

đá vôi, cung cấp 

nguyên liệu cho dây 

chuyền 2 Nhà máy xi 

măng Duyên Hà tại 

phường Tân Bình và 

xã Yên Sơn, thị xã 

Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình"

213 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2494/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư 

chuyển đổi công 

nghệ sản xuất xút 

theo công nghệ màng 

trao đổi ion công suất 

211 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

134/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của 

Dự án "Nhà máy 

Thủy điện Vĩnh Sơn 

nằm trên địa bàn 

huyện K'bang tỉnh 

Gia Lai và huyện 

Vĩnh Thạnh tỉnh 

Bình Định"
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư chuyển đổi công 

nghệ sản xuất xút theo công nghệ màng trao đổi ion 

công suất 30.000 tấn/năm" tại phường Thọ Sơn, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tổng hợp (số) 18_09_111_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư và nâng công suất 

Nhà máy sản xuất các sản phẩm hóa dùng trong xây 

dựng và công nghiệp từ 28.815 lên 48.275 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện  

 Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_112_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư và nâng công suất 

Nhà máy sản xuất các sản phẩm hóa dùng trong xây 

dựng và công nghiệp từ 28.815 lên 48.275 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện  

 Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 18_09_112_THS_001

1 Đề án BVMT chi tiết của Dự án Công ty Cổ phần 

Phân lân Ninh Bình tại xã Ninh An, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_113_THG_001

2 Đề án BVMT chi tiết của Dự án Công ty Cổ phần 

Phân lân Ninh Bình tại xã Ninh An, huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp (số) 18_09_113_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy tái chế phế liệu 

Matsuda Sangyo (Việt Nam)" tại Khu công nghiệp 

Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_114_THG_001

214 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1855/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư và 

nâng công suất Nhà 

máy sản xuất các sản 

phẩm hóa dùng trong 

xây dựng và công 

nghiệp từ 28.815 lên 

48.275 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Nhơn 

Trạch 1, huyện  

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

216 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

198/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy tái 

chế phế liệu Matsuda 

Sangyo (Việt Nam)" 

tại Khu công nghiệp 

Thăng Long II, huyện 

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

215

trao đổi ion công suất 

30.000 tấn/năm" tại 

phường Thọ Sơn, 

thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

2691/QĐ-

BTNMT

Đề án BVMT chi tiết 

của Dự án "Công ty 

Cổ phần Phân lân 

Ninh Bình tại xã 

Ninh An, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình"
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy tái chế phế liệu 

Matsuda Sangyo (Việt Nam)" tại Khu công nghiệp 

Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tổng hợp (số) 18_09_114_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư lắp đặt dây chuyền 

sản xuất chất tẩy rửa gia dụng cho gia đình có công 

suất 121.373 tấn/năm" tại Khu công nghiệp Tây Bắc 

Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_115_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư lắp đặt dây chuyền 

sản xuất chất tẩy rửa gia dụng cho gia đình có công 

suất 121.373 tấn/năm" tại Khu công nghiệp Tây Bắc 

Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_115_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất phốt pho vàng công suất 20.000 tấn/năm" tại 

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_116_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất phốt pho vàng công suất 20.000 tấn/năm" tại 

Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai

Tổng hợp (số) 18_09_116_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng mới Khối ngoại 

Bệnh viện Nguyễn Trãi (tổng quy mô Bệnh viện 700 

giường)" tại số 314 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_117_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng mới Khối ngoại 

Bệnh viện Nguyễn Trãi (tổng quy mô Bệnh viện 700 

giường)" tại số 314 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_117_THS_001

219 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3043/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

mới Khối ngoại Bệnh 

viện Nguyễn Trãi 

(tổng quy mô Bệnh 

viện 700 giường)" tại 

số 314 Nguyễn Trãi, 

phường 8, quận 5, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

217 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

790/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư lắp 

đặt dây chuyền sản 

xuất chất tẩy rửa gia 

dụng cho gia đình có 

công suất 121.373 

tấn/năm" tại Khu 

công nghiệp Tây Bắc 

Củ Chi, huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

218 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

536/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất phốt pho vàng 

công suất 20.000 

tấn/năm" tại Khu 

công nghiệp Tằng 

Loỏng, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai

Thăng Long II, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng và nâng công suất 

Nhà máy sản xuất và chế biến mì ăn liền+cháo từ 

112.500 tấn sản phẩm/năm lên 177.300 tấn sản 

phẩm/năm, nước mắm từ 276 triệu lít/năm lên 342 

triệu lít/năm, nước tương từ 60 triệu lít/năm lên 264 

triệu lít/năm, hạt nêm từ 6.000 tấn sản phẩm/năm lên 

13.200 tấn sản phẩm/năm, nước giải khát 337 triệu 

lít/năm" tại KCN Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_118_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng và nâng công suất 

Nhà máy sản xuất và chế biến mì ăn liền+cháo từ 

112.500 tấn sản phẩm/năm lên 177.300 tấn sản 

phẩm/năm, nước mắm từ 276 triệu lít/năm lên 342 

triệu lít/năm, nước tương từ 60 triệu lít/năm lên 264 

triệu lít/năm, hạt nêm từ 6.000 tấn sản phẩm/năm lên 

13.200 tấn sản phẩm/năm, nước giải khát 337 triệu 

lít/năm" tại KCN Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_118_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khu dịch vụ làng nghề và công trình công cộng xã 

Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_119_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khu dịch vụ làng nghề và công trình công cộng xã 

Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_119_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất cồn thực 

phẩm công suất 100.000 lít/ngày" tại xã Tân Hưng, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_120_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất cồn thực 

phẩm công suất 100.000 lít/ngày" tại xã Tân Hưng, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_120_THS_001

222 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1495/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất cồn thực phẩm 

công suất 100.000 

lít/ngày" tại xã Tân 

Hưng, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh

221 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

502/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Khu 

dịch vụ làng nghề và 

công trình công cộng 

xã Hương Mạc, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

220 3033/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng và 

nâng công suất Nhà 

máy sản xuất và chế 

biến mì ăn liền+cháo 

từ 112.500 lên 

177.300 tấn sp/năm, 

nước mắm từ 276 lên 

342 triệu lít/năm,..., 

nước giải khát 337 

triệu lít/năm" tại 

KCN Tân Đông Hiệp 

A, TX.Dĩ An, 

T.BDương
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

Nhà máy sản xuất NPK công suất 360.000 tấn/năm" 

tại Khu công nghiệp Hiệp Phước - giai đoạn 2, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_121_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

Nhà máy sản xuất NPK công suất 360.000 tấn/năm" 

tại Khu công nghiệp Hiệp Phước - giai đoạn 2, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_121_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất từ 300.000 

tấn/năm thành 400.000 tấn/năm của Nhà máy Phân 

bón Hiệp Phước" tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_122_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất từ 300.000 

tấn/năm thành 400.000 tấn/năm của Nhà máy Phân 

bón Hiệp Phước" tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_122_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp mở rộng Bệnh 

viện đa khoa tỉnh, quy mô từ 500 giường lên 700 

giường" tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_123_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp mở rộng Bệnh 

viện đa khoa tỉnh, quy mô từ 500 giường lên 700 

giường" tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_123_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

CO2 thương phẩm, công suất 47.520 tấn/năm" tại Khu 

công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

 Vũng Tàu

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_124_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

CO2 thương phẩm, công suất 47.520 tấn/năm" tại Khu 

công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

 Vũng Tàu

Tổng hợp (số) 18_09_124_THS_001

226 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1493/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy CO2 

thương phẩm, công 

suất 47.520 tấn/năm" 

tại Khu công nghiệp 

Phú Mỹ I, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

224 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2122/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng công 

suất từ 300.000 

tấn/năm thành 

400.000 tấn/năm của 

Nhà máy Phân bón 

Hiệp Phước" tại Khu 

công nghiệp Hiệp 

Phước, huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

225 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2788/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cấp mở 

rộng Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, quy mô từ 

500 giường lên 700 

giường" tại thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

223 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1394/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình Nhà 

máy sản xuất NPK 

công suất 360.000 

tấn/năm" tại Khu 

công nghiệp Hiệp 

Phước - giai đoạn 2, 

huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Saehan Green 

Vina sản xuất than hoạt tính với công suất 4.800 

tấn/năm" tại Cụm công nghiệp Ba Hàng, xã Nam 

Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_125_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Saehan Green 

Vina sản xuất than hoạt tính với công suất 4.800 

tấn/năm" tại Cụm công nghiệp Ba Hàng, xã Nam 

Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tổng hợp (số) 18_09_125_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm 

chăm sóc gia đình của Công ty TNHH quốc tế 

Unilever Việt Nam tại Bắc Ninh (công suất 250.000 

tấn/năm)" tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ 

VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_126_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm 

chăm sóc gia đình của Công ty TNHH quốc tế 

Unilever Việt Nam tại Bắc Ninh (công suất 250.000 

tấn/năm)" tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ 

VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_126_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền II – Nhà máy xi măng Thành Thắng, công suất 

2,3 triệu tấn xi măng/năm" tại xã Thanh Nghị, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_127_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền II – Nhà máy xi măng Thành Thắng, công suất 

2,3 triệu tấn xi măng/năm" tại xã Thanh Nghị, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Tổng hợp (số) 18_09_127_THS_001

228 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2284/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất sản phẩm chăm 

sóc gia đình của 

Công ty TNHH quốc 

tế Unilever Việt Nam 

tại Bắc Ninh (công 

suất 250.000 

tấn/năm)" tại Khu 

công nghiệp, đô thị 

và dịch vụ VSIP Bắc 

Ninh, xã Phù Chẩn, 

thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh

229 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1611/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng dây chuyền II – 

Nhà máy xi măng 

Thành Thắng, công 

suất 2,3 triệu tấn xi 

măng/năm" tại xã 

Thanh Nghị, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam

227 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1142/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

Saehan Green Vina 

sản xuất than hoạt 

tính với công suất 

4.800 tấn/năm" tại 

Cụm công nghiệp Ba 

Hàng, xã Nam Đồng, 

thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất phân bón tổng hợp NPK công suất 15.000 

tấn/năm" tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_128_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất phân bón tổng hợp NPK công suất 15.000 

tấn/năm" tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

Tổng hợp (số) 18_09_128_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng Nhà máy 

sản xuất dầu, mỡ bôi trơn" tại Khu công nghiệp Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_129_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng Nhà máy 

sản xuất dầu, mỡ bôi trơn" tại Khu công nghiệp Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp (số) 18_09_129_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến 

Quốc lộ 30 (Km1+200 - Km34+230) qua địa bàn hai 

tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo hình thức hợp 

đồng BOT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_130_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến 

Quốc lộ 30 (Km1+200 - Km34+230) qua địa bàn hai 

tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo hình thức hợp 

đồng BOT"

Tổng hợp (số) 18_09_130_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

Lix Bắc Ninh, công suất 65.000 tấn sản phẩm/năm" tại 

Khu công nghiệp Quế Võ II, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_131_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

Lix Bắc Ninh, công suất 65.000 tấn sản phẩm/năm" tại 

Khu công nghiệp Quế Võ II, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_131_THS_001

232 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2618/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cấp, mở 

rộng tuyến Quốc lộ 

30 (Km1+200 - 

Km34+230) qua địa 

bàn hai tỉnh Tiền 

Giang và Đồng Tháp 

theo hình thức hợp 

đồng BOT"

233 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1527/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy Lix 

Bắc Ninh, công suất 

65.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Quế Võ 

II, huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh

230 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2665/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất phân bón tổng 

hợp NPK công suất 

15.000 tấn/năm" tại 

xã Khánh An, huyện 

Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình
231 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3067/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư mở 

rộng Nhà máy sản 

xuất dầu, mỡ bôi 

trơn" tại Khu công 

nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất xưởng sản 

xuất phân bón vô cơ từ 900 tấn sản phẩm/năm lên 

10.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Biên 

Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_132_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất xưởng sản 

xuất phân bón vô cơ từ 900 tấn sản phẩm/năm lên 

10.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Biên 

Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 18_09_132_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trường đại học Y khoa 

Vinmec" tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_133_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trường đại học Y khoa 

Vinmec" tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên

Tổng hợp (số) 18_09_133_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư bổ sung dây chuyền 

sản xuất rượu công suất 2 triệu lít/năm tại Nhà máy 

nước khoáng Vital, Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_134_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư bổ sung dây chuyền 

sản xuất rượu công suất 2 triệu lít/năm tại Nhà máy 

nước khoáng Vital, Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_134_THS_001

234 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2893/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng công 

suất xưởng sản xuất 

phân bón vô cơ từ 

900 tấn sản 

phẩm/năm lên 10.000 

tấn sản phẩm/năm" 

tại Khu công nghiệp 

Biên Hòa 1, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

235 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

639/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trường đại 

học Y khoa Vinmec" 

tại xã Long Hưng, 

huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

236 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3070/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư bổ 

sung dây chuyền sản 

xuất rượu công suất 2 

triệu lít/năm tại Nhà 

máy nước khoáng 

Vital, Khu công 

nghiệp Tiền Hải, 

huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất hệ thống tái 

chế Dimethylformamide (nồng độ 25%) từ 40.000 

tấn/năm lên 60.500 tấn/năm tại Nhà máy sản xuất da 

tổng hợp" tại Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam 

An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_135_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất hệ thống tái 

chế Dimethylformamide (nồng độ 25%) từ 40.000 

tấn/năm lên 60.500 tấn/năm tại Nhà máy sản xuất da 

tổng hợp" tại Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam 

An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 18_09_135_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất axit photphoric thực phẩm công suất 20.000 

tấn/năm và các muối phốt phát công suất 40.000 

tấn/năm" tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_136_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất axit photphoric thực phẩm công suất 20.000 

tấn/năm và các muối phốt phát công suất 40.000 

tấn/năm" tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai

Tổng hợp (số) 18_09_136_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất ắc quy axit chì kín, công suất 2.000.000 

kWh/năm" tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - giai 

đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_137_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất ắc quy axit chì kín, công suất 2.000.000 

kWh/năm" tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - giai 

đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 18_09_137_THS_001

238 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

425/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất axit photphoric 

thực phẩm công suất 

20.000 tấn/năm và 

các muối phốt phát 

công suất 40.000 

tấn/năm" tại Khu 

công nghiệp Tằng 

Loỏng, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai

239 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

640/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất ắc quy axit chì 

kín, công suất 

2.000.000 kWh/năm" 

tại Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch 3 - giai 

đoạn 2, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

237 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

36/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng công 

suất hệ thống tái chế 

Dimethylformamide 

(nồng độ 25%) từ 

40.000 tấn/năm lên 

60.500 tấn/năm tại 

Nhà máy sản xuất da 

tổng hợp" tại Khu 

công nghiệp Long 

Thành, xã Tam An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

vô cơ 20.000 tấn sản phẩm/năm" tại Cụm công nghiệp 

sản xuất vật liệu xây dựng Hố Nai 3, xaz Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_138_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

vô cơ 20.000 tấn sản phẩm/năm" tại Cụm công nghiệp 

sản xuất vật liệu xây dựng Hố Nai 3, xaz Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 18_09_138_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất axit sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết 

hợp phát điện" tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_139_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất axit sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết 

hợp phát điện" tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Tổng hợp (số) 18_09_139_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất keo công 

nghiệp, chất kết dính, sản phẩm cán dán, công suất 

100.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Đại 

Đăng, thành phố Thủ Dầu một, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_140_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất keo công 

nghiệp, chất kết dính, sản phẩm cán dán, công suất 

100.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Đại 

Đăng, thành phố Thủ Dầu một, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_140_THS_001

240 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

758/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất phân bón vô cơ 

20.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Cụm 

công nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng Hố 

Nai 3, xaz Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

241 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

160/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất axit sunfuric 

công suất 300.000 

tấn/năm kết hợp phát 

điện" tại huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

242 1190/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất keo công 

nghiệp, chất kết dính, 

sản phẩm cán dán, 

công suất 100.000 

tấn sản phẩm/năm" 

tại Khu công nghiệp 

Đại Đăng, thành phố 

Thủ Dầu một, tỉnh 

Bình Dương"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Bông Sen, công 

suất 68.500 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp 

thăng Long II, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_141_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Bông Sen, công 

suất 68.500 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp 

thăng Long II, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tổng hợp (số) 18_09_141_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An 985,5 ha" tại 

huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 

Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_142_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An 985,5 ha" tại 

huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 

Nam

Tổng hợp (số) 18_09_142_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng và nâng 

công suất xưởng sản xuất xút - axit từ 159.600 tấn sản 

phẩm/năm lên 198.000 tấn sản phẩm/năm của Công ty 

cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam" tại xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_143_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng và nâng 

công suất xưởng sản xuất xút - axit từ 159.600 tấn sản 

phẩm/năm lên 198.000 tấn sản phẩm/năm của Công ty 

cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam" tại xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 18_09_143_THS_001

244 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1324/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khu nghỉ dưỡng Nam 

Hội An 985,5 ha" tại 

huyện Duy Xuyên và 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

245 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

975/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư mở 

rộng và nâng công 

suất xưởng sản xuất 

xút - axit từ 159.600 

tấn sản phẩm/năm lên 

198.000 tấn sản 

phẩm/năm của Công 

ty cổ phần hữu hạn 

Vedan Việt Nam" tại 

xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

243 2010/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

Bông Sen, công suất 

68.500 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp thăng 

Long II, huyện Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường 

Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II)" tại phường Ninh 

Khánh, thành phố Ninh Bình và các xã Ninh Mỹ, Ninh 

Khang, Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_144_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường 

Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II)" tại phường Ninh 

Khánh, thành phố Ninh Bình và các xã Ninh Mỹ, Ninh 

Khang, Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp (số) 18_09_144_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy 

phối trộn phân NPK từ 9.000 tấn/năm lên 50.000 

tấn/năm tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh Long"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_145_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy 

phối trộn phân NPK từ 9.000 tấn/năm lên 50.000 

tấn/năm tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh Long"

Tổng hợp (số) 18_09_145_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án  "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa dạng lỏng, mỹ phẩm, 

công suất 99.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công 

nghiệp VSIP II - A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_146_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án  "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa dạng lỏng, mỹ phẩm, 

công suất 99.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công 

nghiệp VSIP II - A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_146_THS_001

248 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2546/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án  "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất bột giặt, chất tẩy 

rửa dạng lỏng, mỹ 

phẩm, công suất 

99.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp VSIP II - 

 A, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

246 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2772/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

tuyến đường Đinh 

Tiên Hoàng (giai 

đoạn II)" tại phường 

Ninh Khánh, thành 

phố Ninh Bình và các 

xã Ninh Mỹ, Ninh 

Khang, Ninh Giang, 

huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

247 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

135/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng công 

suất Nhà máy phối 

trộn phân NPK từ 

9.000 tấn/năm lên 

50.000 tấn/năm tại ấp 

An Hương 1, xã Mỹ 

An, huyện Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh Long"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn, đóng 

gói phân bón Công ty cổ phần phân bón Phúc Vương 

Việt Nam, công suất 25.000 tấn/năm" tại Khu Công 

Nghiệp Thuận Thành 3, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_147_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn, đóng 

gói phân bón Công ty cổ phần phân bón Phúc Vương 

Việt Nam, công suất 25.000 tấn/năm" tại Khu Công 

Nghiệp Thuận Thành 3, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_147_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

Nhà máy sản xuất xút 20.000 tấn/năm và các thương 

phẩm khác" tại Khu công nghiệp Việt Hưng, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_148_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

Nhà máy sản xuất xút 20.000 tấn/năm và các thương 

phẩm khác" tại Khu công nghiệp Việt Hưng, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_148_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu nghỉ dưỡng Nam Hội 

An, giai đoạn 1-A: casino, khách sạn, căn hộ, nhà ở 

nhân viên" tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_149_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu nghỉ dưỡng Nam Hội 

An, giai đoạn 1-A: casino, khách sạn, căn hộ, nhà ở 

nhân viên" tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Tổng hợp (số) 18_09_149_THS_001

251 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1203/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu nghỉ 

dưỡng Nam Hội An, 

giai đoạn 1-A: 

casino, khách sạn, 

căn hộ, nhà ở nhân 

viên" tại huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam

442/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình Nhà 

máy sản xuất xút 

20.000 tấn/năm và 

các thương phẩm 

khác" tại Khu công 

nghiệp Việt Hưng, 

thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

249

250

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

232/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

phối trộn, đóng gói 

phân bón Công ty cổ 

phần phân bón Phúc 

Vương Việt Nam, 

công suất 25.000 

tấn/năm" tại Khu 

Công Nghiệp Thuận 

Thành 3, huyện 

Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

261



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

NPK công suất 50.000 tấn/năm" tại Cụm công nghiệp 

Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_150_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

NPK công suất 50.000 tấn/năm" tại Cụm công nghiệp 

Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng hợp (số) 18_09_150_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

NPK (nâng công suất từ 9.600 tấn/năm lên 60.000 

tấn/năm)" tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, huyện 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_151_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

NPK (nâng công suất từ 9.600 tấn/năm lên 60.000 

tấn/năm)" tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, huyện 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Tổng hợp (số) 18_09_151_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn và đóng 

gói phân bón vô cơ, công suất 20.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng 

Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_152_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn và đóng 

gói phân bón vô cơ, công suất 20.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng 

Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Tổng hợp (số) 18_09_152_THS_001

253 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3511/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất phân bón NPK 

(nâng công suất từ 

9.600 tấn/năm lên 

60.000 tấn/năm)" tại 

Khu công nghiệp 

Hòa Hiệp 1, huyện 

Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

254 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

196/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

phối trộn và đóng gói 

phân bón vô cơ, công 

suất 20.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Cụm 

công nghiệp Vật liệu 

xây dựng Hố Nai 3, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

252 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

170/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất phân bón NPK 

công suất 50.000 

tấn/năm" tại Cụm 

công nghiệp Đồng 

Sóc, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc

262



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Ritar Power 

(VIETNAM), sản xuất ắc quy axit chì (công suất 

50.000 tấn/năm)" tại Khu công nghiệp Thành Thành 

Công, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_153_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Ritar Power 

(VIETNAM), sản xuất ắc quy axit chì (công suất 

50.000 tấn/năm)" tại Khu công nghiệp Thành Thành 

Công, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_153_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

NPK Bình Điền - Ninh Bình, công suất 400.000 

tấn/năm" tại Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh 

Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_154_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

NPK Bình Điền - Ninh Bình, công suất 400.000 

tấn/năm" tại Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh 

Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Tổng hợp (số) 18_09_154_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường nối từ Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia 

Minh đến Nhà máy xi măng Hải Phòng" tại các xã Gia 

Minh, Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_155_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường nối từ Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia 

Minh đến Nhà máy xi măng Hải Phòng" tại các xã Gia 

Minh, Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Tổng hợp (số) 18_09_155_THS_001

255 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1707/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

Ritar Power 

(VIETNAM), sản 

xuất ắc quy axit chì 

(công suất 50.000 

tấn/năm)" tại Khu 

công nghiệp Thành 

Thành Công, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh

257 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2864/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cấp, cải 

tạo tuyến đường nối 

từ Khu liên hiệp xử 

lý chất thải rắn Gia 

Minh đến Nhà máy xi 

măng Hải Phòng" tại 

các xã Gia Minh, Gia 

Đức, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

256 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

584/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất phân bón NPK 

Bình Điền - Ninh 

Bình, công suất 

400.000 tấn/năm" tại 

Khu công nghiệp 

Khánh Phú, xã 

Khánh Phú, huyện 

Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình

263



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy NPP Power (Việt 

Nam), sản xuất ắc quy axit chì công suất 60.000 

tấn/năm, tương đương 2.400.000 kWh/năm" tại Khu 

công nghiệp Thành Thành Công, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_156_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy NPP Power (Việt 

Nam), sản xuất ắc quy axit chì công suất 60.000 

tấn/năm, tương đương 2.400.000 kWh/năm" tại Khu 

công nghiệp Thành Thành Công, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_156_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Công ty TNHH 

Taitan Việt Nam, công suất sản xuất bình ắc quy 

20.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.200.000 

kWh/năm)" tại Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_157_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Công ty TNHH 

Taitan Việt Nam, công suất sản xuất bình ắc quy 

20.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.200.000 

kWh/năm)" tại Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_157_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân 

bón, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_158_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân 

bón, công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tổng hợp (số) 18_09_158_THS_001

258 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

217/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

NPP Power (Việt 

Nam), sản xuất ắc 

quy axit chì công suất 

60.000 tấn/năm, 

tương đương 

2.400.000 kWh/năm" 

tại Khu công nghiệp 

Thành Thành Công, 

huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

259 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

260

486/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

Công ty TNHH 

Taitan Việt Nam, 

công suất sản xuất 

bình ắc quy 

20.000.000 sản 

phẩm/năm (tương 

đương 2.200.000 

kWh/năm)" tại Khu 

công nghiệp Bàu 

Bàng mở rộng, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình 
Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất phân bón, công 

suất 150.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Thái 

Hòa, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An

441/QĐ-

BTNMT

264



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nghiên cứu, sản 

xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công suất 

50.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Long 

Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_159_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nghiên cứu, sản 

xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công suất 

50.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Long 

Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tổng hợp (số) 18_09_159_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp 

Masan" tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_160_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp 

Masan" tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_160_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất của Dự án 

Nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm chất dính, 

chất pha loãng (chất xử lý) đạt công suất 18.625.405 

kg sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Đại Đăng, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_161_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất của Dự án 

Nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm chất dính, 

chất pha loãng (chất xử lý) đạt công suất 18.625.405 

kg sản phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Đại Đăng, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_161_THS_001

263 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng công 

suất của Dự án Nhà 

máy sản xuất gia 

công các sản phẩm 

chất dính, chất pha 

loãng (chất xử lý) đạt 

công suất 18.625.405 

kg sản phẩm/năm" tại 

Khu công nghiệp Đại 

Đăng, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

2120/QĐ-

BTNMT

261 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

518/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

nghiên cứu, sản xuất 

phân bón thông minh, 

giai đoạn 2, công 

suất 50.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Long 

Đức, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh

262 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3107/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư nâng 

công suất Nhà máy 

Công ty TNHH một 

thành viên Công 

nghiệp Masan" tại 

Khu công nghiệp Tân 

Đông Hiệp A, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương

265



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng Khu liên hợp công nghiệp - dịch 

vụ Sơn Mỹ 1 quy mô 1.070 ha" tại xã Sơn Mỹ, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_162_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng Khu liên hợp công nghiệp - dịch 

vụ Sơn Mỹ 1 quy mô 1.070 ha" tại xã Sơn Mỹ, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Tổng hợp (số) 18_09_162_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy chế biến sữa 

Nutifood Việt Nam II" tại Khu công nghiệp Phố Nối 

A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_163_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy chế biến sữa 

Nutifood Việt Nam II" tại Khu công nghiệp Phố Nối 

A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Tổng hợp (số) 18_09_163_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng Nhà máy sản 

xuất phân bón sinh học, phân bón hỗn hợp, phân bón 

chuyên dụng, phân bón hữu cơ và thuốc phân tại Khu 

công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_164_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng Nhà máy sản 

xuất phân bón sinh học, phân bón hỗn hợp, phân bón 

chuyên dụng, phân bón hữu cơ và thuốc phân tại Khu 

công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_164_THS_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

266

265 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1166/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy chế 

biến sữa Nutifood 

Việt Nam II" tại Khu 

công nghiệp Phố Nối 

A, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên

264 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

586/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu 

liên hợp công nghiệp 

- dịch vụ Sơn Mỹ 1 

quy mô 1.070 ha" tại 

xã Sơn Mỹ, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận

2204/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

Nhà máy sản xuất 

phân bón sinh học, 

phân bón hỗn hợp, 

phân bón chuyên 

dụng, phân bón hữu 

cơ và thuốc phân tại 

Khu công nghiệp 

Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình"

266



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Bột giặt và Hóa 

chất Đức Giang công suất 26.100 tấn/năm" tại Khu 

công nghiệp dệt may Phố Nối B, huyện Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_165_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy Bột giặt và Hóa 

chất Đức Giang công suất 26.100 tấn/năm" tại Khu 

công nghiệp dệt may Phố Nối B, huyện Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên

Tổng hợp (số) 18_09_165_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất phân bón công suất 10.000 tấn/năm" tại xã 

An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_166_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất phân bón công suất 10.000 tấn/năm" tại xã 

An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_166_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn, sản 

xuất phân bón NPK công suất 12.000 tấn/năm" tại 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_167_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy phối trộn, sản 

xuất phân bón NPK công suất 12.000 tấn/năm" tại 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (số) 18_09_167_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư Nhà máy sản xuất 

phân bón Quế Lâm Biotech công suất 100.000 

tấn/năm" tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_168_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư Nhà máy sản xuất 

phân bón Quế Lâm Biotech công suất 100.000 

tấn/năm" tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Tổng hợp (số) 18_09_168_THS_001

270 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1789/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư Nhà 

máy sản xuất phân 

bón Quế Lâm 

Biotech công suất 

100.000 tấn/năm" tại 

xã Đạo Đức, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

269 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

268 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2257/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất phân bón công 

suất 10.000 tấn/năm" 

tại xã An Điền, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương

1129/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

phối trộn, sản xuất 

phân bón NPK công 

suất 12.000 tấn/năm" 

tại Khu công nghiệp 

Phú Mỹ 1, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

267 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1817/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy Bột 

giặt và Hóa chất Đức 

Giang công suất 

26.100 tấn/năm" tại 

Khu công nghiệp dệt 

may Phố Nối B, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên

267



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất và gia 

công polimer poliurethane A (PUA) với công suất 

5.000 tấn/năm, ...urethane thickener với công suất 

1.000 tấn/năm" tại Khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore II-A, thị xã Tân Uyên, tình Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_169_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất và gia 

công polimer poliurethane A (PUA) với công suất 

5.000 tấn/năm, ...urethane thickener với công suất 

1.000 tấn/năm" tại Khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore II-A, thị xã Tân Uyên, tình Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_169_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

Nhà máy sản xuất và kinh doanh hóa chất phục vụ 

ngành môi trường và công nghiệp" tại Khu công 

nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_170_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

Nhà máy sản xuất và kinh doanh hóa chất phục vụ 

ngành môi trường và công nghiệp" tại Khu công 

nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_170_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án"Đầu tư mở rộng nâng công 

suất Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi từ 264 triệu 

lít/năm lên 300 triệu lít/năm" tại khu công nghiệp Tây 

Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ 

Chí Minh "

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_171_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án"Đầu tư mở rộng nâng công 

suất Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi từ 264 triệu 

lít/năm lên 300 triệu lít/năm" tại khu công nghiệp Tây 

Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ 

Chí Minh "

Tổng hợp (số) 18_09_171_THS_001

273 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1024/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư mở 

rộng nâng công suất 

Nhà máy bia Sài Gòn 

- Củ Chi từ 264 triệu 

lít/năm lên 300 triệu 

lít/năm" tại khu công 

nghiệp Tây Bắc Củ 

Chi, xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, TP Hồ 

Chí Minh 

271 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1176/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất và gia công 

polimer poliurethane 

A (PUA) với công 

suất 5.000 tấn/năm,... 

và phụ gia acrylic 

thickener, urethane 

thickener với công 

suất 1.000 tấn/năm" 

tại KCN VN - 

Singapore II-A, TX 

Tân Uyên, T.Bình 

Dương

272 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2419/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng, 

nâng công suất Nhà 

máy sản xuất và kinh 

doanh hóa chất phục 

vụ ngành môi trường 

và công nghiệp" tại 

Khu công nghiệp Đại 

Đồng - Hoàn Sơn, 

huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh

268



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy sản xuất vải thành 

phẩm, quy mô 450.000.000 m2/năm" tại khu công 

nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_172_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy sản xuất vải thành 

phẩm, quy mô 450.000.000 m2/năm" tại khu công 

nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_172_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng hệ thống thu 

gom, xử lý và thoát nước thải Khu đô thị mới Phú Mỹ, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_173_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng hệ thống thu 

gom, xử lý và thoát nước thải Khu đô thị mới Phú Mỹ, 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

Tổng hợp (số) 18_09_173_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy 

sản xuất nước giải khát Coca - Cola từ 820 triệu 

lít/năm lên 1 tỷ lít/năm tại phường Linh Trung, quận 

Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_174_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy 

sản xuất nước giải khát Coca - Cola từ 820 triệu 

lít/năm lên 1 tỷ lít/năm tại phường Linh Trung, quận 

Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh"

Tổng hợp (số) 18_09_174_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án " Đầu tư xây dựng Nhà máy 

xử lý nước Hà Thanh, công suất 29.300 m3/ngày.đêm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_175_THG_001

2767/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất vải thành phẩm, 

quy mô 450.000.000 

m2/năm" tại khu 

công nghiệp Phước 

Đông, xã Phước 

Đông, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh

276 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

275 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

274 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

277 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

1529/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng Nhà máy xử lý 

2981/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng công 

suất Nhà máy sản 

xuất nước giải khát 

Coca - Cola từ 820 

triệu lít/năm lên 1 tỷ 

lít/năm tại phường 

Linh Trung, quận 

Thủ Đức, Tp Hồ Chí 

Minh"

908/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án" Xây dựng hệ 

thống thu gom, xử lý 

và thoát nước thải 

Khu đô thị mới Phú 

Mỹ, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu"

269



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án " Đầu tư xây dựng Nhà máy 

xử lý nước Hà Thanh, công suất 29.300 m3/ngày.đêm"

Tổng hợp (số) 18_09_175_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng Nhà máy 

bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam từ 35 triệu 

lít/năm lên 150 triệu lít/năm tại khu công nghiệp Điện 

Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_176_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng Nhà máy 

bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam từ 35 triệu 

lít/năm lên 150 triệu lít/năm tại khu công nghiệp Điện 

Nam-Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_176_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đường nối 

dẫn cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với 

quốc lộ 37, từ Km4+485,68 - Km10+760,83)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_177_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đường nối 

dẫn cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với 

quốc lộ 37, từ Km4+485,68 - Km10+760,83)"

Tổng hợp (số) 18_09_177_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy 

nước giải khát Suntory Pepsico tại Đồng Nai từ 400 

triệu lít/năm lên 811 triệu lít/năm" tại Khu công 

nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_178_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy 

nước giải khát Suntory Pepsico tại Đồng Nai từ 400 

triệu lít/năm lên 811 triệu lít/năm" tại Khu công 

nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_178_THS_001

842/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nâng công 

suất Nhà máy nước 

giải khát Suntory 

Pepsico tại Đồng Nai 

từ 400 triệu lít/năm 

lên 811 triệu lít/năm" 

tại Khu công nghiệp 

Amata, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai"

279 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

327/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng đường nối dẫn 

cầu Hàn với quốc lộ 

37 (đoạn nối đường 

5B với quốc lộ 37, từ 

Km4+485,68 - 

Km10+760,83)"

278

Đánh giá 

tác động 

môi trường

280 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

dựng Nhà máy xử lý 

nước Hà Thanh, công 

suất 29.300 

m3/ngày.đêm"
Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư mở 

rộng Nhà máy bia 

Heineken Việt Nam - 

Quảng Nam từ 35 

triệu lít/năm lên 150 

triệu lít/năm tại khu 

công nghiệp Điện 

Nam-Điện Ngọc, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

3040/QĐ-

BTNMT

270



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng công suất 

Nhà máy bia Heineken Việt Nam từ 520 triệu lít/năm 

lên 680 triệu lít/năm' tại phường Thới An, quận 12, TP 

Hồ Chí Minh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_179_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng công suất 

Nhà máy bia Heineken Việt Nam từ 520 triệu lít/năm 

lên 680 triệu lít/năm' tại phường Thới An, quận 12, TP 

Hồ Chí Minh"

Tổng hợp (số) 18_09_179_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy bia Sài Gòn - Kiên Giang từ 50 triệu lít/năm lên 

100 triệu lít/năm" tại Khu công nghiệp Thạch Lộc, xã 

Thạch Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_180_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy bia Sài Gòn - Kiên Giang từ 50 triệu lít/năm lên 

100 triệu lít/năm" tại Khu công nghiệp Thạch Lộc, xã 

Thạch Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_180_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

bia Sài Gòn - Ninh Thuận Sagota công suất 49 triệu 

lít/năm" tại khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_181_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

bia Sài Gòn - Ninh Thuận Sagota công suất 49 triệu 

lít/năm" tại khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_181_THS_001

282 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

281 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

283

179/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư mở 

rộng công suất Nhà 

máy bia Heineken 

Việt Nam từ 520 

triệu lít/năm lên 680 

triệu lít/năm' tại 

phường Thới An, 

quận 12, TP Hồ Chí 

Minh

421/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư nâng 

công suất Nhà máy 

bia Sài Gòn - Kiên 

Giang từ 50 triệu 

lít/năm lên 100 triệu 

lít/năm" tại Khu công 

nghiệp Thạch Lộc, xã 

Thạch Lộc, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng Nhà máy bia 

Sài Gòn - Ninh 

Thuận Sagota công 

suất 49 triệu lít/năm" 

tại khu công nghiệp 

Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, 

761/QĐ-

BTNMT

271



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất, sang 

chai và đóng gói phân bón lá 17.000 tấn sản 

phẩm/năm, thuốc bảo vệ thực vật 8.000 tấn sản 

phẩm/năm, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong 

gia dụng và y tế 5.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_182_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất, sang 

chai và đóng gói phân bón lá 17.000 tấn sản 

phẩm/năm, thuốc bảo vệ thực vật 8.000 tấn sản 

phẩm/năm, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong 

gia dụng và y tế 5.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An"

Tổng hợp (số) 18_09_182_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy Ajinomoto Biên Hòa tại Khu công nghiệp Biên 

Hòa 1, tỉnh Đồng Nai (bột ngọt từ 120.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 150.000 tấn sản phẩm/năm; phân bón 

sinh học Ami-Ami® từ 288.000 m3 sản phẩm/năm lên 

350.000 m3 sản phẩm/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_183_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy Ajinomoto Biên Hòa tại Khu công nghiệp Biên 

Hòa 1, tỉnh Đồng Nai (bột ngọt từ 120.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 150.000 tấn sản phẩm/năm; phân bón 

sinh học Ami-Ami® từ 288.000 m3 sản phẩm/năm lên 

350.000 m3 sản phẩm/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_183_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư Nhà máy bia Sài 

Gòn - Đồng Tháp công suất 45 triệu lít/năm" tại Khu 

công nghiệp Trần Quốc Toản, phường 11, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_184_THG_001286 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2175/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư Nhà 

máy bia Sài Gòn - 

Đồng Tháp công suất 

45 triệu lít/năm" tại 

Khu công nghiệp 

285 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2145/QĐ-

BTNMT

284 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2328/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư nâng 

công suất Nhà máy 

Ajinomoto Biên Hòa 

tại Khu công nghiệp 

Biên Hòa 1, tỉnh 

Đồng Nai (bột ngọt 

từ 120.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 

150.000 tấn sản 

phẩm/năm; phân bón 

sinh học Ami-Ami®

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất, sang chai và 

đóng gói phân bón lá 

17.000 tấn sản 

phẩm/năm, thuốc bảo 

vệ thực vật 8.000 tấn 

sản phẩm/năm, chế 

phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn trong gia 

dụng và y tế 5.000 

tấn sản phẩm/năm" 

272



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư Nhà máy bia Sài 

Gòn - Đồng Tháp công suất 45 triệu lít/năm" tại Khu 

công nghiệp Trần Quốc Toản, phường 11, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp"

Tổng hợp (số) 18_09_184_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sữa Sài Gòn, nâng 

công suất từ 64.800 tấn sản phẩm/năm lên 300.000 tấn 

sản phẩm/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_185_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sữa Sài Gòn, nâng 

công suất từ 64.800 tấn sản phẩm/năm lên 300.000 tấn 

sản phẩm/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_185_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án" Mở rộng, nâng công suất 

của Nhà máy hóa sợi, dệt, nhuộm - giai đoạn 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_186_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án" Mở rộng, nâng công suất 

của Nhà máy hóa sợi, dệt, nhuộm - giai đoạn 2"

Tổng hợp (số) 18_09_186_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng nâng cấp, mở 

rộng quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân 

Mai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_187_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng nâng cấp, mở 

rộng quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân 

Mai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT"

Tổng hợp (số) 18_09_187_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, đầu tư dây 

chuyền sản xuất mới nâng công suất sản xuất các sản 

phẩm dinh dưỡng, công suất từ 174.500 tấn sản 

phẩm/năm lên 402.500 tấn sản phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_188_THG_001

2246/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Xây dựng 

nâng cấp, mở rộng 

quốc lộ 21 đoạn từ 

Sơn Tây - Hòa Lạc - 

Xuân Mai theo hình 

thức PPP, loại hợp 

đồng BOT

290 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

579/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Mở rộng, đầu 

tư dây chuyền sản 

xuất mới nâng công 

suất sản xuất các sản 

phẩm dinh dưỡng, 

công suất từ 174.500 

tấn sản phẩm/năm lên 

289 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2603/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy sữa 

Sài Gòn, nâng công 

suất từ 64.800 tấn 

sản phẩm/năm lên 

300.000 tấn sản 

phẩm/năm

288 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

984/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Mở rộng, 

nâng công suất của 

Nhà máy hóa sợi, dệt, 

nhuộm - giai đoạn 2

Khu công nghiệp 

Trần Quốc Toản, 

phường 11, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

287 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

273



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, đầu tư dây 

chuyền sản xuất mới nâng công suất sản xuất các sản 

phẩm dinh dưỡng, công suất từ 174.500 tấn sản 

phẩm/năm lên 402.500 tấn sản phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_188_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh Nhà máy sản 

xuất ắc quy công suất 600.000 KWh/năm" tại Khu 

công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Nam Định"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_189_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh Nhà máy sản 

xuất ắc quy công suất 600.000 KWh/năm" tại Khu 

công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh, tỉnh Nam Định"

Tổng hợp (số) 18_09_189_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy 

sản xuất cồn Công ty Huy Việt Tây Đô" tại phường 

Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_190_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng công suất Nhà máy 

sản xuất cồn Công ty Huy Việt Tây Đô" tại phường 

Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ"

Tổng hợp (số) 18_09_190_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng công suất 

Nhà máy sản xuất phân bón NPK lên 100.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước 

Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_191_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng công suất 

Nhà máy sản xuất phân bón NPK lên 100.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước 

Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"

Tổng hợp (số) 18_09_191_THS_001

293 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

299/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Cải tạo, nâng 

công suất Nhà máy 

sản xuất phân bón 

NPK lên 100.000 tấn 

sản phẩm/năm" tại 

Khu công nghiệp 

Long Mỹ, xã Phước 

Mỹ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

291 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2252/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Điều chỉnh 

Nhà máy sản xuất ắc 

quy công suất 

600.000 KWh/năm" 

tại Khu công nghiệp 

Khánh Phú, xã 

Khánh Phú, huyện 

Yên Khánh, tỉnh 

Nam Định

292 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

507/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nâng công 

suất Nhà máy sản 

xuất cồn Công ty 

Huy Việt Tây Đô" tại 

phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ

tấn sản phẩm/năm lên 

402.500 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Mỹ 

Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương

274



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

công suất 80.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công 

nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_192_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón 

công suất 80.000 tấn sản phẩm/năm" tại Khu công 

nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An"

Tổng hợp (số) 18_09_192_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_193_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_193_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất 

Formalin; sản xuất keo Phenol; sản xuất keo 

Melamin" tại Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_194_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất 

Formalin; sản xuất keo Phenol; sản xuất keo 

Melamin" tại Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_194_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trang trại bò sữa Vinamilk 

Đà Nẵng" tại thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện 

Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_195_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trang trại bò sữa Vinamilk 

Đà Nẵng" tại thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện 

Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Tổng hợp (số) 18_09_195_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy sữa Bình Định, nâng công suất từ 180.000 lên 

252.000 tấn sản phẩm/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_196_THG_001

297 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1862/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trang trại bò 

sữa Vinamilk Đà 

Nẵng"

298 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1759/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư nâng 

công suất Nhà máy 

sữa Bình Định, nâng 

công suất từ 180.000 

295 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1940/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Cải tạo, nâng 

cấp Quốc lộ 37 đoạn 

qua địa phận thành 

phố Hải Phòng"

296 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

988/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy sản 

xuất Formalin; sản 

xuất keo Phenol; sản 

xuất keo Melamin" 

tại Khu công nghiệp 

Tam Điệp, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình

294 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1809/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy sản 

xuất phân bón công 

suất 80.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp Thái 

Hòa, xã Đức Lập hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất Nhà 

máy sữa Bình Định, nâng công suất từ 180.000 lên 

252.000 tấn sản phẩm/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_196_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới 

tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2017-2020)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_197_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới 

tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2017-2020)"

Tổng hợp (số) 18_09_197_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần đầu tư 

xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án 

xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến 

Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_198_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần đầu tư 

xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án 

xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến 

Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020"

Tổng hợp (số) 18_09_198_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện hạ tầng giao 

thông thành phố Đà Nẵng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_199_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện hạ tầng giao 

thông thành phố Đà Nẵng"

Tổng hợp (số) 18_09_199_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng nâng công 

suất Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng từ 

240 triệu lít/năm lên 330 triệu lít/năm" tại Khu công 

nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_200_THG_001302 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1811/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư mở 

rộng nâng công suất 

Nhà máy Bia 

Heineken Việt Nam - 

Đà Nẵng từ 240 triệu 

lít/năm lên 330 triệu 

lít/năm" tại Khu công 

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường tuần 

tra biên giới tỉnh Tây 

Ninh (giai đoạn 2017-

2020)"

300 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2502/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dự án thành 

phần đầu tư xây dựng 

đoạn Vĩnh Hảo - 

Phan Thiết thuộc Dự 

án xây dựng một số 

đoạn đường bộ cao 

tốc trên tuyến Bắc - 

Nam phía Đông giai 

đoạn 2017 - 2020"

299 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

môi trường công suất từ 180.000 

lên 252.000 tấn sản 

phẩm/năm"

301 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1949/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải thiện hạ 

tầng giao thông thành 

phố Đà Nẵng"

1381/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng nâng công 

suất Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng từ 

240 triệu lít/năm lên 330 triệu lít/năm" tại Khu công 

nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Tổng hợp (số) 18_09_200_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

Nhà máy sản xuất phân bón Phạm Hoàng từ 800 tấn 

sản phẩm/năm lên 15.000 tấn sản phẩm/năm" tại xã 

An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_201_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

Nhà máy sản xuất phân bón Phạm Hoàng từ 800 tấn 

sản phẩm/năm lên 15.000 tấn sản phẩm/năm" tại xã 

An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổng hợp (số) 18_09_201_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

Nhà máy sản xuất phân bón Thiên Phú Điền từ 800 

tấn sản phẩm/năm lên 15.000 tấn sản phẩm/năm" tại 

xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_202_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

Nhà máy sản xuất phân bón Thiên Phú Điền từ 800 

tấn sản phẩm/năm lên 15.000 tấn sản phẩm/năm" tại 

xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổng hợp (số) 18_09_202_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với 

đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi 

Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_203_THG_001

304 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1804/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng, 

nâng công suất Nhà 

máy sản xuất phân 

bón Thiên Phú Điền 

từ 800 tấn sản 

phẩm/năm lên 15.000 

tấn sản phẩm/năm" 

tại xã Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

305 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1744/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình 

đường từ trung tâm 

thành phố Thanh Hóa 

nối với đường giao 

thông từ Cảng hàng 

lít/năm" tại Khu công 

nghiệp Hòa Khánh, 

phường Hòa Khánh 

Bắc, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng

303 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1757/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng, 

nâng công suất Nhà 

máy sản xuất phân 

bón Phạm Hoàng từ 

800 tấn sản 

phẩm/năm lên 15.000 

tấn sản phẩm/năm" 

tại xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với 

đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi 

Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp (số) 18_09_203_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

Bia Sài Gòn - Lâm Đồng công suất 100 triệu lít/năm" 

tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_204_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

Bia Sài Gòn - Lâm Đồng công suất 100 triệu lít/năm" 

tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Tổng hợp (số) 18_09_204_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng hàng không quốc tế 

Vân Đồn điều chỉnh, mở rộng" tại xã Đoàn Kết, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_205_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng hàng không quốc tế 

Vân Đồn điều chỉnh, mở rộng" tại xã Đoàn Kết, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_205_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án của Công ty TNHH 

Deneast Việt Nam tại VSIP II-A (sản xuất sữa và các 

sản phẩm từ sữa), công suất 210 triệu lít sản 

phẩm/năm" tại Khu công nghiệp VSIP II-A, xã Vĩnh 

Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_206_THG_001308 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1805/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dự án của 

Công ty TNHH 

Deneast Việt Nam tại 

VSIP II-A (sản xuất 

sữa và các sản phẩm 

từ sữa), công suất 

306 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1812/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy Bia 

Sài Gòn - Lâm Đồng 

công suất 100 triệu 

lít/năm" tại Khu công 

nghiệp Lộc Sơn, 

phường Lộc Sơn, 

thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng

307 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1772/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cảng hàng 

không quốc tế Vân 

Đồn điều chỉnh, mở 

rộng"

thông từ Cảng hàng 

không Thọ Xuân đi 

Khu kinh tế Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa"
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án của Công ty TNHH 

Deneast Việt Nam tại VSIP II-A (sản xuất sữa và các 

sản phẩm từ sữa), công suất 210 triệu lít sản 

phẩm/năm" tại Khu công nghiệp VSIP II-A, xã Vĩnh 

Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tổng hợp (số) 18_09_206_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

bia Sài Gòn - Bến Tre công suất 100 triệu lít/năm" tại 

xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_207_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy 

bia Sài Gòn - Bến Tre công suất 100 triệu lít/năm" tại 

xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Tổng hợp (số) 18_09_207_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần 1: Đầu tư 

xây dựng đường cao tốc đoạn Biên Hòa - Tân Thành - 

cụm cảng Cái Mép, Thị Vải (giai đoạn 1) thuộc dự án 

đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 

theo hình thức Hợp đồng BOT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_208_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần 1: Đầu tư 

xây dựng đường cao tốc đoạn Biên Hòa - Tân Thành - 

cụm cảng Cái Mép, Thị Vải (giai đoạn 1) thuộc dự án 

đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 

theo hình thức Hợp đồng BOT"

Tổng hợp (số) 18_09_208_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án nâng cấp tuyến 

đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên 

địa phận tỉnh Phú Yên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_209_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án nâng cấp tuyến 

đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên 

địa phận tỉnh Phú Yên"

Tổng hợp (số) 18_09_209_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án kết nối giao thông 

các tỉnh miền núi phía Bắc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_210_THG_001312 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

2276/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dự án kết nối 

giao thông các tỉnh 

310 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1465/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dự án thành 

phần 1: Đầu tư xây 

dựng đường cao tốc 

đoạn Biên Hòa - Tân 

Thành - cụm cảng 

Cái Mép, Thị Vải 

(giai đoạn 1) thuộc 

dự án đầu tư xây 

dựng đường cao tốc 

Biên Hòa - Vũng Tàu 

theo hình thức Hợp 

đồng BOT"

311 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2463/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dự án nâng 

cấp tuyến đường bộ 

nối hai tỉnh Phú Yên 

và Gia Lai, đoạn trên 

địa phận tỉnh Phú 

Yên"

210 triệu lít sản 

phẩm/năm" tại Khu 

công nghiệp VSIP II-

A, xã Vĩnh Tân, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương

309 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

243/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Nhà máy bia 

Sài Gòn - Bến Tre 

công suất 100 triệu 

lít/năm" tại xã An 

Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án kết nối giao thông 

các tỉnh miền núi phía Bắc"

Tổng hợp (số) 18_09_210_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng khu đô thị mới 

phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_211_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng khu đô thị mới 

phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định"

Tổng hợp (số) 18_09_211_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tuyến đường liên tỉnh nối 

đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội đoạn trên địa 

phận tỉnh Thái Bình với Quốc lộ 38B và cao tốc Hà 

Nội- Hải Phòng trên đia phận tỉnh Hưng Yên, đoạn 

trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_212_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tuyến đường liên tỉnh nối 

đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội đoạn trên địa 

phận tỉnh Thái Bình với Quốc lộ 38B và cao tốc Hà 

Nội- Hải Phòng trên đia phận tỉnh Hưng Yên, đoạn 

trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến"

Tổng hợp (số) 18_09_212_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường phía Tây tỉnh Bình 

Định (ĐT 639B), đoạn Km 130+00 - Km 137+580"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_213_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường phía Tây tỉnh Bình 

Định (ĐT 639B), đoạn Km 130+00 - Km 137+580"

Tổng hợp (số) 18_09_213_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tín dụng ngành cải tạo cầu 

yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay 

EDCF - giai đoạn 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_214_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tín dụng ngành cải tạo cầu 

yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay 

EDCF - giai đoạn 2"

Tổng hợp (số) 18_09_214_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường giao thông làng 

Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa (thuộc Chương trình Nghị quyết 30a)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_215_THG_001

1955/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tín dụng 

ngành cải tạo cầu yếu 

và cầu kết nối trên 

các quốc lộ sử dụng 

vốn vay EDCF - giai 

đoạn 2"

317 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1600/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường giao 

thông làng Mài, xã 

Bình Lương, huyện 

Như Xuân, tỉnh 

316 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1993/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tuyến đường 

liên tỉnh nối đường 

vành đai V vùng thủ 

đô Hà Nội đoạn trên 

địa phận tỉnh Thái 

Bình với Quốc lộ 

38B và cao tốc Hà 

Nội- Hải Phòng trên 

đia phận tỉnh Hưng 

Yên, đoạn trên địa 

phận tỉnh Thái Bình 
315 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1950/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường phía 

Tây tỉnh Bình Định 

(ĐT 639B), đoạn Km 

130+00 - Km 

137+580"

Đánh giá 

tác động 

môi trường

giao thông các tỉnh 

miền núi phía Bắc"

313 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2376/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

khu đô thị mới phía 

Nam sông Đào, thành 

phố Nam Định"

314 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường giao thông làng 

Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa (thuộc Chương trình Nghị quyết 30a)"

Tổng hợp (số) 18_09_215_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án cầu Nguyễn Trãi, 

thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_216_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án cầu Nguyễn Trãi, 

thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_216_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu dân cư số 2, làn 2, QL 31, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_217_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu dân cư số 2, làn 2, QL 31, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_217_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cầu Cửa 

Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_218_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cầu Cửa 

Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh"

Tổng hợp (số) 18_09_218_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường giao thông Ba Chẽ - 

Hạ Long, đoạn từ trung tâm xã Đồn Đạc đến tuyến 

đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_219_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường giao thông Ba Chẽ - 

Hạ Long, đoạn từ trung tâm xã Đồn Đạc đến tuyến 

đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long"

Tổng hợp (số) 18_09_219_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường nối khu công 

nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt 

(Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam 

tỉnh Quảng Trị)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_220_THG_001

320 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1806/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng cầu Cửa Hội 

bắc qua sông Lam, 

tỉnh Nghệ An và Hà 

Tĩnh"

321 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1885/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường giao 

thông Ba Chẽ - Hạ 

Long, đoạn từ trung 

tâm xã Đồn Đạc đến 

tuyến đường vành đai 

phía Bắc thành phố 

Hạ Long"

318 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1947/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dự án cầu 

Nguyễn Trãi, thành 

phố Hải Phòng"

319 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1825/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khu dân cư số 2, làn 

2, QL 31, thị trấn Đồi 

Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang"

môi trường Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa (thuộc 

Chương trình Nghị 

quyết 30a)"

322 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

671/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường nối 

khu công nghiệp 

Đông Nam Quảng 

Trị đến cảng Cửa 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường nối khu công 

nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt 

(Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam 

tỉnh Quảng Trị)"

Tổng hợp (số) 18_09_220_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần 1 xây 

dựng đường cao tốc Dầu Giây- Tan Phú (Km 0 - Km 

59+594) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc 

Dầu Giây - Liên Khương theo hình thức BOT

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_221_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án thành phần 1 xây 

dựng đường cao tốc Dầu Giây- Tan Phú (Km 0 - Km 

59+594) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc 

Dầu Giây - Liên Khương theo hình thức BOT

Tổng hợp (số) 18_09_221_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đường bộ 

cao tốc, đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) - Thanh Hóa 

(Quốc lộ 45) theo hình thức Hợp đồng BOT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_222_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đường bộ 

cao tốc, đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) - Thanh Hóa 

(Quốc lộ 45) theo hình thức Hợp đồng BOT"

Tổng hợp (số) 18_09_222_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường trung tâm huyện Vĩnh Tường - Tuyến quốc lộ 2 

(Cụm KTXH Đại Đồng) đến QL2C (cụm CN Đồng 

Sóc, xã Vu Di), huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_223_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường trung tâm huyện Vĩnh Tường - Tuyến quốc lộ 2 

(Cụm KTXH Đại Đồng) đến QL2C (cụm CN Đồng 

Sóc, xã Vu Di), huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc"

Tổng hợp (số) 18_09_223_THS_001

323 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

325

324 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1623/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng đường bộ cao 

tốc, đoạn Ninh Bình 

(Mai Sơn) - Thanh 

Hóa (Quốc lộ 45) 

theo hình thức Hợp 

đồng BOT"

1200/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dự án thành 

phần 1 xây dựng 

đường cao tốc Dầu 

Giây- Tan Phú (Km 0 

- Km 59+594) thuộc 

Dự án đầu tư xây 

dựng đường cao tốc 

Dầu Giây - Liên 

Khương theo hình 

thức BOT

Trị đến cảng Cửa 

Việt (Đường trung 

tâm trục dọc Khu 

kinh tế Đông Nam 

tỉnh Quảng Trị)"

934/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình 

đường trung tâm 

huyện Vĩnh Tường - 

Tuyến quốc lộ 2 

(Cụm KTXH Đại 

Đồng) đến QL2C 

(cụm CN Đồng Sóc, 

xã Vu Di), huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đoạn Cao 

Bồ - Mai Sơn tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc dự 

án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_224_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đoạn Cao 

Bồ - Mai Sơn tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc dự 

án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020"

Tổng hợp (số) 18_09_224_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường bộ 

trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy 

đến ngã tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch 

phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã tư vọng theo 

hình thức BT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_225_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường bộ 

trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy 

đến ngã tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch 

phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã tư vọng theo 

hình thức BT"

Tổng hợp (số) 18_09_225_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tuyến nối QL 91 và tuyến 

tránh thành phố Long Xuyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_226_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tuyến nối QL 91 và tuyến 

tránh thành phố Long Xuyên"

Tổng hợp (số) 18_09_226_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến 

đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_227_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến 

đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_227_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng cầu Kênh Vàng 

và đường hai đầu cầu, tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_228_THG_001330 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

329 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

328 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

327 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

326 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1256/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

tuyến đường bộ trên 

cao dọc đường vành 

đai 2, đoạn từ cầu 

Vĩnh Tuy đến ngã tư 

Sở, kết hợp với mở 

rộng theo quy hoạch 

phần đi bằng đoạn từ 

Vĩnh Tuy đến ngã tư 

vọng theo hình thức 

BT"

1624/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng đoạn Cao Bồ - 

Mai Sơn tỉnh Nam 

Định và Ninh Bình 

thuộc dự án cao tốc 

Bắc Nam phía Đông 

giai đoạn 2017 - 

2020"

1106/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng cầu 

Kênh Vàng và đường 

hai đầu cầu, tỉnh Hải 

1349/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng tuyến đường bộ 

ven biển tỉnh Thái 

Bình"

472/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tuyến nối 

QL 91 và tuyến tránh 

thành phố Long 

Xuyên"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng cầu Kênh Vàng 

và đường hai đầu cầu, tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_228_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đường bộ 

cao tốc, đoạn QL 45 - Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo 

hình thức BOT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_229_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng đường bộ 

cao tốc, đoạn QL 45 - Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo 

hình thức BOT"

Tổng hợp (số) 18_09_229_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến 

đường Bái Đính - Ba Sao, đoạn qua địa phận tỉnh 

Ninh Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_230_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến 

đường Bái Đính - Ba Sao, đoạn qua địa phận tỉnh 

Ninh Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_230_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư bổ sung một số 

đoạn trên QL 26 vào dự án xây dựng tuyến tránh thị 

xã Ninh Hòa (Km 0+00 - Km 2+897) và cải tạo, nâng 

cấp tuyến QL26 đoạn Km 3+411 - Km 11+504 (tỉnh 

Khánh Hòa) và đoạn Km 91+383 - Km 98 +800 (tỉnh 

Đắk Lắk)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_231_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư bổ sung một số 

đoạn trên QL 26 vào dự án xây dựng tuyến tránh thị 

xã Ninh Hòa (Km 0+00 - Km 2+897) và cải tạo, nâng 

cấp tuyến QL26 đoạn Km 3+411 - Km 11+504 (tỉnh 

Khánh Hòa) và đoạn Km 91+383 - Km 98 +800 (tỉnh 

Đắk Lắk)"

Tổng hợp (số) 18_09_231_THS_001

332 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

292/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng tuyến đường 

Bái Đính - Ba Sao, 

đoạn qua địa phận 

tỉnh Ninh Bình"

333 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

834/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư bổ 

sung một số đoạn 

trên QL 26 vào dự án 

xây dựng tuyến tránh 

thị xã Ninh Hòa (Km 

0+00 - Km 2+897) 

và cải tạo, nâng cấp 

tuyến QL26 đoạn Km 

3+411 - Km 11+504 

(tỉnh Khánh Hòa) và 

đoạn Km 91+383 - 

Km 98 +800 (tỉnh 

Đắk Lắk)"

331 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

tác động 

môi trường

hai đầu cầu, tỉnh Hải 

Dương và Bắc Ninh"

1621/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng đường bộ cao 

tốc, đoạn QL 45 - 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa theo hình thức 

BOT"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường sắt 

đô thị TP hà Nội - tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - 

Thượng Đình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_232_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng tuyến đường sắt 

đô thị TP hà Nội - tuyến 2, đoạn Trần Hưng Đạo - 

Thượng Đình"

Tổng hợp (số) 18_09_232_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng đường vành đai 

1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, quận Đống Đa và Ba 

Đình, thành phố Hà Nội"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_233_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng đường vành đai 

1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, quận Đống Đa và Ba 

Đình, thành phố Hà Nội"

Tổng hợp (số) 18_09_233_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế 

Nghi Sơn (giai đoạn 1)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_234_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế 

Nghi Sơn (giai đoạn 1)"

Tổng hợp (số) 18_09_234_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường kết nối giao 

thông khu vực Tây Nguyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_235_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường kết nối giao 

thông khu vực Tây Nguyên"

Tổng hợp (số) 18_09_235_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới 

tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2017 - 2020)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_236_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới 

tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2017 - 2020)"

Tổng hợp (số) 18_09_236_THS_001

337 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1255/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tăng cường 

kết nối giao thông 

khu vực Tây Nguyên"

338 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2696/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường tuần 

tra biên giới tỉnh Đắk 

Lắk (giai đoạn 2017 - 

2020)"

334 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1074/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

tuyến đường sắt đô 

thị TP hà Nội - tuyến 

2, đoạn Trần Hưng 

Đạo - Thượng Đình"

335 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3170/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

đường vành đai 1, 

đoạn Hoàng Cầu - 

Voi Phục, quận Đống 

Đa và Ba Đình, thành 

phố Hà Nội"

336 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1450/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình 

đường giao thông nối 

thị xã Sầm Sơn với 

Khu kinh tế Nghi 

Sơn (giai đoạn 1)"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới 

tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2017 - 2020)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_237_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường tuần tra biên giới 

tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2017 - 2020)"

Tổng hợp (số) 18_09_237_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tiểu dự án Phả Lại - Hạ 

Long thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại 

- Hạ Long - Cái Lân (dự án điều chỉnh)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_238_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tiểu dự án Phả Lại - Hạ 

Long thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại 

- Hạ Long - Cái Lân (dự án điều chỉnh)"

Tổng hợp (số) 18_09_238_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường từ Khu du lịch Tam 

Đảo I sang Khu du lịch Tam Đảo 2, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc theo hình thức BOT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_239_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường từ Khu du lịch Tam 

Đảo I sang Khu du lịch Tam Đảo 2, huyện Tam Đảo, 

tỉnh Vĩnh Phúc theo hình thức BOT"

Tổng hợp (số) 18_09_239_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng công trình 

"Đường vành đai IV (Hà Nội), địa phận tỉnh Bắc 

Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_240_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng công trình 

"Đường vành đai IV (Hà Nội), địa phận tỉnh Bắc 

Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_240_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường vành đai 3 trong 

Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn 

Hương Canh - Yên Lạc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_241_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường vành đai 3 trong 

Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn 

Hương Canh - Yên Lạc"

Tổng hợp (số) 18_09_241_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường vành đai 3 trong 

quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn 

Yên Lạc - Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_242_THG_001

343 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3108/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường vành 

đai 3 trong Quy 

hoạch phát triển giao 

thông tỉnh Vĩnh 

Phúc, đoạn Hương 

Canh - Yên Lạc"

344 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

2003/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường vành 

đai 3 trong quy hoạch 

phát triển giao thông 

341 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

876/QĐ-

BYNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường từ 

Khu du lịch Tam Đảo 

I sang Khu du lịch 

Tam Đảo 2, huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh 

Phúc theo hình thức 
342 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2814/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án đầu tư xây 

dựng công trình 

"Đường vành đai IV 

(Hà Nội), địa phận 

tỉnh Bắc Giang"

339 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2695/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường tuần 

tra biên giới tỉnh Đắk 

Nông (giai đoạn 

2017 - 2020)"

340 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

511/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Tiểu Dự án Phả Lại - 

Hạ Long thuộc dự án 

tuyến đường sắt Yên 

Viên - Phả Lại - Hạ 

Long - Cái Lân (dự 

án điều chỉnh)

286



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường vành đai 3 trong 

quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn 

Yên Lạc - Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_242_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống đường phục vụ 

sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng 

cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) - 

hạng mục tuyến đường số 3, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_243_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống đường phục vụ 

sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng 

cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) - 

hạng mục tuyến đường số 3, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh"

Tổng hợp (số) 18_09_243_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến 

đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn thành phố Hải 

Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình 

thức đối tác công tư (PPP)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_244_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến 

đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn thành phố Hải 

Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình 

thức đối tác công tư (PPP)"

Tổng hợp (số) 18_09_244_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tín dụng ngành cải tạo cầu 

yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay 

EDCF - giai đoạn 1"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_245_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tín dụng ngành cải tạo cầu 

yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay 

EDCF - giai đoạn 1"

Tổng hợp (số) 18_09_245_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 

theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_246_THG_001Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình 

đường cao tốc đoạn 

Mỹ Thuận - Cần Thơ 

348 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

345 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2796/QĐ-

BTMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Hệ thống 

đường phục vụ sản 

xuất lâm nghiệp, phát 

triển rừng và bảo vệ, 

phòng cháy, chữa 

cháy rừng, tỉnh Hà 

Tĩnh (giai đoạn 1) - 

hạng mục tuyến 

đường số 3, xã Cẩm 

Mỹ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh"

346 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1392/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng tuyến đường bộ 

ven biển, đoạn qua 

địa bàn thành phố 

Hải Phòng và 09 km 

trên địa bàn tỉnh Thái 

Bình theo hình thức 

đối tác công tư 

(PPP)"

môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn 

Yên Lạc - Bình 

Dương"

347 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tín dụng 

ngành cải tạo cầu yếu 

và cầu kết nối trên 

các quốc lộ sử dụng 

vốn vay EDCF - giai 

đoạn 1"
2932/QĐ-

BTNMT

2987/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 

theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT"

Tổng hợp (số) 18_09_246_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường 62 m kéo dài từ khu 

đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương đi huyện 

Gia Lộc (phạm vi từ Km 2+500 đến nút giao đường ô 

tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_247_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường 62 m kéo dài từ khu 

đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương đi huyện 

Gia Lộc (phạm vi từ Km 2+500 đến nút giao đường ô 

tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng)"

Tổng hợp (số) 18_09_247_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

14B, đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha (Km 23+908 - Km 

50+00), thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo 

hình thức BOT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_248_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

14B, đoạn Túy Loan - cầu Hà Nha (Km 23+908 - Km 

50+00), thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam theo 

hình thức BOT"

Tổng hợp (số) 18_09_248_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án " Cải tạo 10 ga: Cà ná, Sông 

Mao, Sông Lũy, Suối Vận, Trản Táo, bảo Chánh, 

Long Khánh, Dầu Giây, Trảng Bom, Hố Nai thuộc 

Khu đoạn đường sắt Nha Trang - TP Hồ Chí Minh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_249_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án " Cải tạo 10 ga: Cà ná, Sông 

Mao, Sông Lũy, Suối Vận, Trản Táo, bảo Chánh, 

Long Khánh, Dầu Giây, Trảng Bom, Hố Nai thuộc 

Khu đoạn đường sắt Nha Trang - TP Hồ Chí Minh"

Tổng hợp (số) 18_09_249_THS_001

Mỹ Thuận - Cần Thơ 

giai đoạn 1 theo hình 

thức đối tác công tư, 

hợp đồng BOT"

349 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2440/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường 62 m 

kéo dài từ khu đô thị 

mới phía Tây thành 

phố Hải Dương đi 

huyện Gia Lộc (phạm 

vi từ Km 2+500 đến 

nút giao đường ô tô 

cao tốc Hà Nội - Hải 

Phòng)"

môi trường

351 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

350 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

269/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo 10 ga: 

Cà ná, Sông Mao, 

Sông Lũy, Suối Vận, 

Trản Táo, bảo 

Chánh, Long Khánh, 

Dầu Giây, Trảng 

Bom, Hố Nai thuộc 

Khu đoạn đường sắt 

Nha Trang - TP Hồ 

Chí Minh"

2815/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo, nâng 

cấp Quốc lộ 14B, 

đoạn Túy Loan - cầu 

Hà Nha (Km 23+908 

- Km 50+00), thành 

phố Đà Nẵng và tỉnh 

Quảng Nam theo 

hình thức BOT"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường ven biển tuyến Nam Roon - Quang Phú, tỉnh 

Quảng Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_250_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

đường ven biển tuyến Nam Roon - Quang Phú, tỉnh 

Quảng Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_250_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

356, đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba Áng Sỏi, 

huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_251_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

356, đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba Áng Sỏi, 

huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_251_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy 

xỉ titan Bình Thuận" (công suất 60.000 tấn xỉ 

titan/năm) tại tỉnh Bình Thuận

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_252_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy 

xỉ titan Bình Thuận" (công suất 60.000 tấn xỉ 

titan/năm) tại tỉnh Bình Thuận

Tổng hợp (số) 18_09_252_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án"Đầu tư xuống sâu, nâng 

công suất khai thác chế biến đã xây dựng mỏ Tân Mỹ 

B, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_253_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án"Đầu tư xuống sâu, nâng 

công suất khai thác chế biến đã xây dựng mỏ Tân Mỹ 

B, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_253_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án"Đầu tư xuống sâu, nâng 

công suất khai thác chế biến đã xây dựng mỏ Tân Mỹ 

B, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_253_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án"Đầu tư xuống sâu, nâng 

công suất khai thác chế biến đã xây dựng mỏ Tân Mỹ 

B, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_253_THS_002

1541/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án"Đầu 

tư xuống sâu, nâng 

công suất khai thác 

chế biến đã xây dựng 

mỏ Tân Mỹ B, xã 

Tân Mỹ, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương"

355 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1412/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo, nâng 

cấp đường 356, đoạn 

từ ngã ba Hiền Hào 

đến ngã ba Áng Sỏi, 

huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng"

354 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

971/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng nhà máy xỉ titan 

Bình Thuận" (công 

suất 60.000 tấn xỉ 

titan/năm) tại tỉnh 

Bình Thuận

353 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

352 Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình 

đường ven biển tuyến 

Nam Roon - Quang 

Phú, tỉnh Quảng 

Bình"

1411/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư trạm xử lý nước thải 

mỏ than Vàng Danh giai đoạn 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_254_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư trạm xử lý nước thải 

mỏ than Vàng Danh giai đoạn 2"

Tổng hợp (số) 18_09_254_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dệt Pacific Crystal tại Việt 

Nam" tại Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_255_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dệt Pacific Crystal tại Việt 

Nam" tại Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương

Tổng hợp (số) 18_09_255_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy lợi Bắc Bến Tre" Tổng hợp 

(giấy)

18_09_256_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy lợi Bắc Bến Tre" Tổng hợp (số) 18_09_256_THS_001
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường năng lực đối 

phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra (hạng mục 

xây dựng trạm Radar thời tiết Phù Liễn)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_257_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường năng lực đối 

phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra (hạng mục 

xây dựng trạm Radar thời tiết Phù Liễn)"

Tổng hợp (số) 18_09_257_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_258_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_258_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_258_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

đá xây dựng mỏ Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_258_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Cao 

Bằng - Bắc Kạn"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_259_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Cao 

Bằng - Bắc Kạn"

Tổng hợp (số) 18_09_259_THS_001

360 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1542/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư khai thác - 

chế biến đá xây dựng 

mỏ Hòn Sóc, xã Thổ 

Sơn, huyện Hòn Đất, 

tỉnh Kiên Giang"

361 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

2387/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

220 kV Cao Bằng - 

Bắc Kạn"

356 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

2409/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư trạm 

xử lý nước thải mỏ 

than Vàng Danh giai 
357 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

358

359 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1971/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dệt Pacific 

Crystal tại Việt Nam" 

tại Khu công nghiệp 

Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải 
Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy lợi Bắc 

Bến Tre"
Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tăng cường 

năng lực đối phó với 

thiên tai do biến đổi 

khí hậu gây ra (hạng 

mục xây dựng trạm 

Radar thời tiết Phù 

Liễn)"

3096/QĐ-

BTNMT

3217/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư chiều sâu nâng công 

suất Nhà máy bia Hà Nội Mê Linh bằng việc đầu tư 

xây dựng dây chuyền chiết lon 60.000 lon/giờ và hệ 

thống sản xuất bia thử nghiệm tại Nhà máy Bia Hà 

Nội Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_260_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư chiều sâu nâng công 

suất Nhà máy bia Hà Nội Mê Linh bằng việc đầu tư 

xây dựng dây chuyền chiết lon 60.000 lon/giờ và hệ 

thống sản xuất bia thử nghiệm tại Nhà máy Bia Hà 

Nội Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội"

Tổng hợp (số) 18_09_260_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Vũng 

Áng II" tại tỉnh Hà Tĩnh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_261_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Vũng 

Áng II" tại tỉnh Hà Tĩnh

Tổng hợp (số) 18_09_261_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, mở rộng cảng 

Tiên Sa - Đà Nẵng giai đoạn 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_262_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp, mở rộng cảng 

Tiên Sa - Đà Nẵng giai đoạn 2"

Tổng hợp (số) 18_09_262_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cảng cạn 

ICD Mỹ Đình" tại xã Đức Thượng, h Hoài Đức, tp Hà 

Nội

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_263_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cảng cạn 

ICD Mỹ Đình" tại xã Đức Thượng, h Hoài Đức, tp Hà 

Nội

Tổng hợp (số) 18_09_263_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành" 

tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_264_THG_0013480/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp Kim 

366 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

362 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

648/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư chiều 

sâu nâng công suất 

Nhà máy bia Hà Nội 

Mê Linh bằng việc 

đầu tư xây dựng dây 

chuyền chiết lon 

60.000 lon/giờ và hệ 

thống sản xuất bia 

thử nghiệm tại Nhà 

máy Bia Hà Nội Mê 

Linh, huyện Mê Linh, 

Hà Nội"

365 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

547/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Cảng cạn ICD 

Mỹ Đình" tại xã Đức 

Thượng, h Hoài Đức, 

tp Hà Nội

363 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

364 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cấp, mở 

rộng cảng Tiên Sa - 

Đà Nẵng giai đoạn 2"

393/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

nhiệt điện Vũng Áng 

II" tại tỉnh Hà Tĩnh

2438/QĐ-

BTNMT

291



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành" 

tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Tổng hợp (số) 18_09_264_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bến cảng chuyên dụng 

LPG Hyosung (Bến cảng Hyosung Vina Chemicals) 

cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_265_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bến cảng chuyên dụng 

LPG Hyosung (Bến cảng Hyosung Vina Chemicals) 

cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT"

Tổng hợp (số) 18_09_265_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu di 

tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2016-2020" tại xã Hy 

Cương, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_266_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng kỹ thuật Khu di 

tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2016-2020" tại xã Hy 

Cương, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tổng hợp (số) 18_09_266_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến cảng 

tổng hợp Bắc Vân Phong giai đoạn mở đầu tại tỉnh 

Khánh Hòa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_267_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến cảng 

tổng hợp Bắc Vân Phong giai đoạn mở đầu tại tỉnh 

Khánh Hòa"

Tổng hợp (số) 18_09_267_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển khí Lô B&48/95 

và Lô 52/97"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_268_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển khí Lô B&48/95 

và Lô 52/97"

Tổng hợp (số) 18_09_268_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng 

tại khu vực Nga Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_269_THG_001

152/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Hạ tầng kỹ 

thuật Khu di tích lịch 

sử Đền Hùng giai 

đoạn 2016-2020" tại 

xã Hy Cương, tp Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

369 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

329/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng bến cảng tổng 

hợp Bắc Vân Phong 

giai đoạn mở đầu tại 

tỉnh Khánh Hòa"

368 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

công nghiệp Kim 

Thành" tại huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải 

Dương

367 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2253/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Bến cảng 

chuyên dụng LPG 

Hyosung (Bến cảng 

Hyosung Vina 

Chemicals) cho tàu 

trọng tải đến 60.000 

DWT"

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

370 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường
371

2373/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Phát triển khí 

Lô B&48/95 và Lô 

52/97"

985/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

mỏ đá sét làm nguyên 

292



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng 

tại khu vực Nga Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_269_THG_002

3 Đĩa CD ghi sản phẩm số Tổng hợp (số) 18_09_269_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng 

tại khu vực Nga Sơn, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp (số) 18_09_269_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền 2 - Nhà máy Xi măng Long Sơn công suất 2,3 

triệu tấn xi măng/năm tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà 

Trung tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_270_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền 2 - Nhà máy Xi măng Long Sơn công suất 2,3 

triệu tấn xi măng/năm tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà 

Trung tỉnh Thanh Hóa"

Tổng hợp (số) 18_09_270_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải 

công nghiệp và nguy hại tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_271_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải 

công nghiệp và nguy hại tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_271_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng, kho bãi trung tâm 

Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang" tại xã Song 

Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_272_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng, kho bãi trung tâm 

Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang" tại xã Song 

Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tổng hợp (số) 18_09_272_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu đô thị Sài Gòn - Bình 

An, diện tích 117,422 ha" tại phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_273_THG_001

1887/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy xử 

lý chất thải công 

nghiệp và nguy hại 

tại xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai"

375 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

374 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

môi trường

373

372 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2281/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu đô thị 

Sài Gòn - Bình An, 

diện tích 117,422 ha" 

1132/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Hạ tầng, kho 

bãi trung tâm 

Logistics quốc tế 

thành phố Bắc Giang"

mỏ đá sét làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng 

tại khu vực Nga Sơn, 

xã Hà Vinh, huyện 

Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa"

1693/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng dây chuyền 2 - 

Nhà máy Xi măng 

Long Sơn công suất 

2,3 triệu tấn xi 

măng/năm tại thị xã 

Bỉm Sơn và huyện 

Hà Trung tỉnh Thanh 

Hóa"

293



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu đô thị Sài Gòn - Bình 

An, diện tích 117,422 ha" tại phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_273_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy điện mặt trời Sao 

Mai công suất 210 MW" tại tỉnh An Giang

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_274_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy điện mặt trời Sao 

Mai công suất 210 MW" tại tỉnh An Giang

Tổng hợp (số) 18_09_274_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá hoa Mông Sơn VI, xã Mông Sơn, 

huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_275_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá hoa 

Mông Sơn VI, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_275_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá hoa Mông Sơn VI, xã Mông Sơn, 

huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Tổng hợp (số) 18_09_275_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá hoa 

Mông Sơn VI, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái

Tổng hợp (số) 18_09_275_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công 

suất mỏ than Hồng Thái - Công ty than Uông Bí (duy 

trì sản xuất)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_276_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Hồng 

Thái - Công ty than Uông Bí (duy trì sản xuất)" (Đính 

kèm 01 Phụ lục bản vẽ của Đề án CPM)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_276_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công 

suất mỏ than Hồng Thái - Công ty than Uông Bí (duy 

trì sản xuất)"

Tổng hợp (số) 18_09_276_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Hồng 

Thái - Công ty than Uông Bí (duy trì sản xuất)"

Tổng hợp (số) 18_09_276_THS_002

377 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2009/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá hoa 

Mông Sơn VI, xã 

Mông Sơn, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên 

Bái

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

376

378 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

diện tích 117,422 ha" 

tại phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy điện 

mặt trời Sao Mai 

công suất 210 MW" 

tại tỉnh An Giang

1659/QĐ-

BTNMT

1682/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

bổ sung của Dự án 

"Đầu tư mở rộng, 

nâng công suất mỏ 

than Hồng Thái - 

Công ty than Uông 

Bí (duy trì sản xuất)"

294



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu thương mại, biệt thự 

và chung cư cao cấp" tại xã Long Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_277_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu thương mại, biệt thự 

và chung cư cao cấp" tại xã Long Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An

Tổng hợp (số) 18_09_277_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá granit làm đá ốp lát tại khu vực Cây Sung 

3, thôn Cây Sung, xã Diên Tân huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_278_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hổi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá granit làm 

đá ốp lát tại khu vực Cây Sung 3, thôn Cây Sung, xã 

Diên Tân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_278_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá granit làm đá ốp lát tại khu vực Cây Sung 

3, thôn Cây Sung, xã Diên Tân huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp (số) 18_09_278_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hổi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác đá granit làm 

đá ốp lát tại khu vực Cây Sung 3, thôn Cây Sung, xã 

Diên Tân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp (số) 18_09_278_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp Nhà máy lọc dầu 

Cát Lái"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_279_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp Nhà máy lọc dầu 

Cát Lái"

Tổng hợp (số) 18_09_279_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nước tinh khiết, 

thảo dược và hoa quả Núi Tiên công suất 348.120.000 

lít sản phẩm/năm" tại tỉnh Nghệ An

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_280_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nước tinh khiết, 

thảo dược và hoa quả Núi Tiên công suất 348.120.000 

lít sản phẩm/năm" tại tỉnh Nghệ An

Tổng hợp (số) 18_09_280_THS_001

382 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

296/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

nước tinh khiết, thảo 

dược và hoa quả Núi 

Tiên công suất 

348.120.000 lít sản 

phẩm/năm" tại tỉnh 

Nghệ An

380 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1480/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hổi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác đá granit 

làm đá ốp lát tại khu 

vực Cây Sung 3, thôn 

Cây Sung, xã Diên 

Tân huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa"

381 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

675/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cấp 

Nhà máy lọc dầu Cát 

Lái"

379 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1352/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu thương 

mại, biệt thự và 

chung cư cao cấp" tại 

xã Long Hậu, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long 

An

295



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)" tại xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_281_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2)" tại xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_281_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác lộ thiên vỉa 13, 16 mỏ than Hà Ráng" tỉnh 

Quảng Ninh, công suất 200.000 tấn than nguyên 

khai/năm

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_282_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên vỉa 13, 

16 mỏ than Hà Ráng" tỉnh Quảng Ninh, công suất 

200.000 tấn than nguyên khai/năm (Đính kèm 01 Phụ 

lục bản vẽ của Đề án CPM)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_282_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác lộ thiên vỉa 13, 16 mỏ than Hà Ráng" tỉnh 

Quảng Ninh, công suất 200.000 tấn than nguyên 

khai/năm

Tổng hợp (số) 18_09_282_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên vỉa 13, 

16 mỏ than Hà Ráng" tỉnh Quảng Ninh, công suất 

200.000 tấn than nguyên khai/năm (Đính kèm 01 Phụ 

lục bản vẽ của Đề án CPM)

Tổng hợp (số) 18_09_282_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu dân cư và viện dưỡng 

lão Trần Anh" quy mô 47,5758 ha, tại xã Mỹ Hạnh 

Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_283_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu dân cư và viện dưỡng 

lão Trần Anh" quy mô 47,5758 ha, tại xã Mỹ Hạnh 

Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tổng hợp (số) 18_09_283_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư kinh doanh hạ tầng 

cụm công nghiệp CN3 thuộc cụm công nghiệp tập 

trung Sóc Sơn" tại xã Mai Đình, xã Tiên Dược, huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_284_THG_001386 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

1251/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư kinh 

doanh hạ tầng cụm 

công nghiệp CN3 

384 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1615/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác lộ thiên vỉa 

13, 16 mỏ than Hà 

Ráng" tỉnh Quảng 

Ninh

385 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1204/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu dân cư 

và viện dưỡng lão 

Trần Anh" tại xã Mỹ 

Hạnh Nam, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long 

An

383 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1331/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc 

Thạch (cơ sở 2)" tại 

xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh

296



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư kinh doanh hạ tầng 

cụm công nghiệp CN3 thuộc cụm công nghiệp tập 

trung Sóc Sơn" tại xã Mai Đình, xã Tiên Dược, huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội

Tổng hợp (số) 18_09_284_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Công viên nghĩa trang 

Thiên An Viên" tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_285_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Công viên nghĩa trang 

Thiên An Viên" tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_285_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh diện tích, nâng 

công suất khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng núi Ông 

Trịnh, xã Tân Phước, xã Phước Hòa, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công suất khai thác 

1.400.000 m3/năm đá nguyên khối, tương đương 

2.258.065 m3/năm đá nguyên khai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_286_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh diện tích, nâng 

công suất khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng núi Ông 

Trịnh, xã Tân Phước, xã Phước Hòa, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công suất khai thác 

1.400.000 m3/năm đá nguyên khối, tương đương 

2.258.065 m3/năm đá nguyên khai"

Tổng hợp (số) 18_09_286_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang" - diện tích 18,8 ha

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_287_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang" - diện tích 18,8 ha

Tổng hợp (số) 18_09_287_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Bến số 2 - 

Cảng Chân Mây" tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_288_THG_001390 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

481/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Bến số 2 - Cảng 

Chân Mây" tại xã 

1330/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

tác động 

môi trường

công nghiệp CN3 

thuộc cụm công 

nghiệp tập trung Sóc 

Sơn"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Điều chỉnh 

diện tích, nâng csuat 

khai thác, chế biến 

mỏ đá xây dựng núi 

Ông Trịnh, x.Tân 

Phước, x.Phước Hòa, 

h.Tân Thành, t.BR-

VT c/suất khai thác 

1.400.000 m3/năm đá 

nguyên khối, tương 

đương 2.258.065 

m3/năm đá nguyên 

khai"

389 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1929/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khu đô thị mới phía 

Nam thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang"

388

387 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

225/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Công viên 

nghĩa trang Thiên An 

Viên" tại xã Nguyệt 

Đức, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

297



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Bến số 2 - 

Cảng Chân Mây" tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng hợp (số) 18_09_288_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống cấp nước sạch 

sông Hồng, công suất 200.000 m3/ngày.đêm (Giai 

đoạn I: 100.000 m3/ngày.đêm)" tại tỉnh Hà Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_289_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống cấp nước sạch 

sông Hồng, công suất 200.000 m3/ngày.đêm (Giai 

đoạn I: 100.000 m3/ngày.đêm)" tại tỉnh Hà Nam

Tổng hợp (số) 18_09_289_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng tổng hợp khu công 

nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai cho tàu trọng tải đến 

50.000 DWT"tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_290_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cảng tổng hợp khu công 

nghiệp Ông Kèo - tỉnh Đồng Nai cho tàu trọng tải đến 

50.000 DWT"tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tổng hợp (số) 18_09_290_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp cầu cảng Tân 

Cảng - Cái Mép Thị Vải cho tàu trọng tải đến 160.000 

DWT" tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_291_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp cầu cảng Tân 

Cảng - Cái Mép Thị Vải cho tàu trọng tải đến 160.000 

DWT" tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (số) 18_09_291_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nước Hòa Liên 

công suất 120.000 m3/ngày.đêm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_292_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nước Hòa Liên 

công suất 120.000 m3/ngày.đêm"

Tổng hợp (số) 18_09_292_THS_001

394 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1826/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

nước Hòa Liên công 

suất 120.000 

m3/ngày.đêm"

392 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1752/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cảng tổng 

hợp khu công nghiệp 

Ông Kèo - tỉnh Đồng 

Nai cho tàu trọng tải 

đến 50.000 DWT"tại 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

393 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2042/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cấp cầu 

cảng Tân Cảng - Cái 

Mép Thị Vải cho tàu 

trọng tải đến 160.000 

DWT" tại xã Phước 

Hòa, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

tác động 

môi trường

Chân Mây" tại xã 

Lộc Vĩnh, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên 

Huế
391 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1827/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Hệ thống cấp 

nước sạch sông 

Hồng, công suất 

200.000 

m3/ngày.đêm (Giai 

đoạn I: 100.000 

m3/ngày.đêm)" tại 

tỉnh Hà Nam

298



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 

Tân 4 mở rộng - 1x600 MW tại xã Vĩnh Tân, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_293_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 

Tân 4 mở rộng - 1x600 MW tại xã Vĩnh Tân, huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_293_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư và tái định cư với quy mô 497.918 m2 tại 

xã Phước Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_294_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư và tái định cư với quy mô 497.918 m2 tại 

xã Phước Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_294_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu bến Phoenix - cảng 

Vũng Áng, Hà Tĩnh" tại khu cảng Vũng Áng, xã Kỳ 

Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_295_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu bến Phoenix - cảng 

Vũng Áng, Hà Tĩnh" tại khu cảng Vũng Áng, xã Kỳ 

Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh"

Tổng hợp (số) 18_09_295_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng giàn RC-9 khu 

vực Trung tâm mỏ Rồng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_296_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng giàn RC-9 khu 

vực Trung tâm mỏ Rồng"

Tổng hợp (số) 18_09_296_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác cát làm 

vật liệu san lấp tại khu vực cửa sông Văn Úc, huyện 

Kiến Thụy, tp Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_297_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác cát làm 

vật liệu san lấp tại khu vực cửa sông Văn Úc, huyện 

Kiến Thụy, tp Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_297_THS_001

399 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2457/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác cát làm vật liệu 

san lấp tại khu vực 

cửa sông Văn Úc, 

huyện Kiến Thụy, tp 

Hải Phòng"

397 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1543/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu bến 

Phoenix - cảng Vũng 

Áng, Hà Tĩnh" tại 

khu cảng Vũng Áng, 

xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh"

398 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1772/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

giàn RC-9 khu vực 

Trung tâm mỏ Rồng"

396 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1774/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng Hạ 

tầng kỹ thuật khu dân 

cư và tái định cư với 

quy mô 497.918 m2 

tại xã Phước Tân, tp 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai"

3041/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

nhiệt điện Vĩnh Tân 

4 mở rộng - 1x600 

MW tại xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong, 

tỉnh Bình Thuận"

395 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

299



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Best Pacific Vietnam" tại 

khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_298_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Best Pacific Vietnam" tại 

khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_298_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy 

dệt, may, nhuộm và phụ kiện may tại KCN Tam 

Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_299_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy 

dệt, may, nhuộm và phụ kiện may tại KCN Tam 

Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_299_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá sét Khe Non, xã Liêm Sơn, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với công suất khai thác 

114.430 tấn/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_300_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét Khe Non, xã 

Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với công 

suất khai thác 114.430 tấn/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_300_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá sét Khe Non, xã Liêm Sơn, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với công suất khai thác 

114.430 tấn/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_300_THS_001

4 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét Khe Non, xã 

Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với công 

suất khai thác 114.430 tấn/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_300_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tách Ethane từ nguồn khí 

bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn tại tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_301_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tách Ethane từ nguồn khí 

bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn tại tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu"

Tổng hợp (số) 18_09_301_THS_001

403 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

473/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tách Ethane 

từ nguồn khí bể Cửu 

Long và bể Nam Côn 

Sơn tại tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu"

401 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

84/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng nhà máy dệt, 

may, nhuộm và phụ 

kiện may tại KCN 

Tam Thăng, TP Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam"

402 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1622/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình khai 

thác mỏ đá sét Khe 

Non, xã Liêm Sơn, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam với 

công suất khai thác 

114.430 tấn/năm"

400 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3114/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Best Pacific 

Vietnam" tại khu 

công nghiệp Cẩm 

Điền - Lương Điền, 

huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương"

300



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống thoát nước và xử 

lý nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_302_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hệ thống thoát nước và xử 

lý nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_302_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy 

nội địa quốc gia, tận thu sản phẩm đoạn cạn từ 

km00+000 đến km17+000 trên sông Móng Cái thuộc 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_303_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy 

nội địa quốc gia, tận thu sản phẩm đoạn cạn từ 

km00+000 đến km17+000 trên sông Móng Cái thuộc 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_303_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây truyền 

2 - Nhà máy xi măng Tây Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_304_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây truyền 

2 - Nhà máy xi măng Tây Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_304_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư công trình khai thác 

cát làm vật liệu san lấp khu vự phía Nam đảo Đình 

Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng - công suất 350.000 

m3/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_305_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư công trình khai thác 

cát làm vật liệu san lấp khu vự phía Nam đảo Đình 

Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng - công suất 350.000 

m3/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_305_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Đại 

Hùng, lô 05-1A điều chỉnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_306_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Đại 

Hùng, lô 05-1A điều chỉnh"

Tổng hợp (số) 18_09_306_THS_001

407 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2619/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư công 

trình khai thác cát 

làm vật liệu san lấp 

khu vự phía Nam đảo 

Đình Vũ, quận Hải 

An, TP Hải Phòng - 

công suất 350.000 

m3/năm"

408 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2635/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Kế hoạch 

phát triển mỏ Đại 

Hùng, lô 05-1A điều 

chỉnh"

405 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

144/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nạo vét 

luồng đường thủy nội 

địa quốc gia, tận thu 

sản phẩm đoạn cạn từ 

km00+000 đến 

km17+000 trên sông 

Móng Cái thuộc địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh"

406 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

245/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng dây truyền 2 - 

Nhà máy xi măng 

Tây Ninh"

404 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

296/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Hệ thống 

thoát nước và xử lý 

nước thải khu vực thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương"

301



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư công trình khai thác 

cát làm vật liệu san lấp khu tại phía Đông cửa Nam 

Triệu (phía Tây cửa Lạch Huyện), huyện Cát Hải, TP 

Hải Phòng - công suất 350.000 m3/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_307_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư công trình khai thác 

cát làm vật liệu san lấp khu tại phía Đông cửa Nam 

Triệu (phía Tây cửa Lạch Huyện), huyện Cát Hải, TP 

Hải Phòng - công suất 350.000 m3/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_307_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư công trình khai thác 

và tuyển quặng sa khoáng titan - zircon khu vực Mũi 

Đá 2, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_308_THG_001

2 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

công trình khai thác và tuyển quặng sa khoáng titan - 

zircon khu vực Mũi Đá 2, xã Thiện Nghiệp, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_308_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư công trình khai thác 

và tuyển quặng sa khoáng titan - zircon khu vực Mũi 

Đá 2, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_308_THS_001

4 Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư 

công trình khai thác và tuyển quặng sa khoáng titan - 

zircon khu vực Mũi Đá 2, xã Thiện Nghiệp, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_308_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV đấu nối 

nhà máy điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_309_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV đấu nối 

nhà máy điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia"

Tổng hợp (số) 18_09_309_THS_001

411 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1490/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500kV đấu nối nhà 

máy điện Nghi Sơn 2 

vào hệ thống điện 

quốc gia"

409 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2634/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư công 

trình khai thác cát 

làm vật liệu san lấp 

khu tại phía Đông 

cửa Nam Triệu (phía 

Tây cửa Lạch 

Huyện), huyện Cát 

Hải, TP Hải Phòng - 

công suất 350.000 

m3/năm"

410 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2548/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và đề 

án cải tạo phục hồi 

môi trường của Dự 

án "Đầu tư công trình 

khai thác và tuyển 

quặng sa khoáng titan 

- zircon khu vực Mũi 

Đá 2, xã Thiện 

Nghiệp, TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình 

Thuận"

302



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất nhiên 

liệu (giai đoạn 1, công suất 10m3/ngày.đêm" tại Khu 

công nghiệp phía Tây, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh 

Quảng Ngãi"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_310_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sản xuất nhiên 

liệu (giai đoạn 1, công suất 10m3/ngày.đêm" tại Khu 

công nghiệp phía Tây, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh 

Quảng Ngãi"

Tổng hợp (số) 18_09_310_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai 

thác, chế biến mỏ đá xây dựng Núi Nứa, xã Xuân Lập, 

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác 

từ 498.800 m3 vật liệu nguyên khối/năm lên 750.000 

m3 đá nguyên khối/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_311_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai 

thác, chế biến mỏ đá xây dựng Núi Nứa, xã Xuân Lập, 

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác 

từ 498.800 m3 vật liệu nguyên khối/năm lên 750.000 

m3 đá nguyên khối/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_311_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác Mỏ đá Khối D - 

Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng 

trị"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_312_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Khai thác Mỏ đá Khối D - 

Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng 

trị"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_312_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác Mỏ đá Khối D - 

Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng 

trị"

Tổng hợp (số) 18_09_312_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Khai thác Mỏ đá Khối D - 

Tân Lâm, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng 

trị"

Tổng hợp (số) 18_09_312_THS_002

414 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1808/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Khai thác Mỏ đá 

Khối D - Tân Lâm, 

xã Cam Tuyền, 

huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng trị"

2465/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư nâng 

công suất khai thác, 

chế biến mỏ đá xây 

dựng Núi Nứa, xã 

Xuân Lập, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai (công suất 

khai thác từ 498.800 

m3 vật liệu nguyên 

khối/năm lên 

750.000 m3 đá 

nguyên khối/năm)"

413 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

412 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1132/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sản 

xuất nhiên liệu (giai 

đoạn 1, công suất 

10m3/ngày.đêm" tại 

Khu công nghiệp 

phía Tây, Khu kinh tế 

Dung Quất, tỉnh 

Quảng Ngãi"

303



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi 

Phong Xuân (điều chỉnh công suất) tại khu vực xã 

Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế, công suất 2,4 triệu tấn/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_313_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi 

Phong Xuân (điều chỉnh công suất) tại khu vực xã 

Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế, công suất 2,4 triệu tấn/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_313_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi 

Phong Xuân (điều chỉnh công suất) tại khu vực xã 

Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế, công suất 2,4 triệu tấn/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_313_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi 

Phong Xuân (điều chỉnh công suất) tại khu vực xã 

Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế, công suất 2,4 triệu tấn/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_313_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh giảm công suất 

từ 1.500.000 m3/năm xuống 1.000.000m3/năm đá xây 

dựng nguyên khối và tăng độ sâu khai thác từ cote-

60m đến cote-80m tại mỏ đá xây dựng Tân Cang7, xã 

Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai (công suất 1.000.000 m3 đá xây dựng 

nguyên khối/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_314_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh giảm công suất 

từ 1.500.000 m3/năm xuống 1.000.000m3/năm đá xây 

dựng nguyên khối và tăng độ sâu khai thác từ cote-

60m đến cote-80m tại mỏ đá xây dựng Tân Cang7, xã 

Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai (công suất 1.000.000 m3 đá xây dựng 

nguyên khối/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_314_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu bến tổng hợp Định An 

(quy mô 122,81ha)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_315_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu bến tổng hợp Định An 

(quy mô 122,81ha)"

Tổng hợp (số) 18_09_315_THS_001

1819/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Điều chỉnh 

giảm công suất từ 

1.500.000 m3/năm 

xuống 

1.000.000m3/năm đá 

xây dựng nguyên 

khối và tăng độ sâu 

khai thác từ cote-60m 

đến cote-80m tại mỏ 

đá xây dựng Tân 

Cang7, x. Phước Tân 

và x.Tam Phước, TP. 

Biên Hòa,T. Đồng 

Nai"

417 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2443/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu bến tổng 

hợp Định An (quy 

mô 122,81ha)"

415 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

416 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1818/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư khai thác mỏ 

đá vôi Phong Xuân 

(điều chỉnh công 

suất) tại khu vực xã 

Phong Xuân, huyện 

Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế, 

công suất 2,4 triệu 

tấn/năm"

304



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nâng công suất từ 600.000 

KWh/năm thành 1.900.000 KWh/năm của Xí nghiệp 

Ắc quy Đồng Nai 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_316_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nâng công suất từ 600.000 

KWh/năm thành 1.900.000 KWh/năm của Xí nghiệp 

Ắc quy Đồng Nai 2"

Tổng hợp (số) 18_09_316_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường tiết diện dây 

dẫn đường dây 110kV 2 mạch Long An 2 - Phú Lâm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_317_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường tiết diện dây 

dẫn đường dây 110kV 2 mạch Long An 2 - Phú Lâm"

Tổng hợp (số) 18_09_317_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường tiết diện dây 

dẫn đường dây 110kV Mỹ Tho 2- Bến Tre"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_318_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường tiết diện dây 

dẫn đường dây 110kV Mỹ Tho 2- Bến Tre"

Tổng hợp (số) 18_09_318_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường tiết diện dây 

dẫn đường dây 110 kV Xuyên Mộc - Hàm Tân "

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_319_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường tiết diện dây 

dẫn đường dây 110 kV Xuyên Mộc - Hàm Tân "

Tổng hợp (số) 18_09_319_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “ Đường dây 110kV Trảng 

Bàng - Củ Chi"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_320_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “ Đường dây 110kV Trảng 

Bàng - Củ Chi"

Tổng hợp (số) 18_09_320_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV Ngãi 

Giao - Cẩm Mỹ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_321_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV Ngãi 

Giao - Cẩm Mỹ"

Tổng hợp (số) 18_09_321_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV An 

Xuyên - Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Cà Mau"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_322_THG_001

422 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3040/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Tăng cường tiết 

diện dây dẫn đường 

dây 110kV Trảng 

Bàng - Củ Chi'

424 Cục Thẩm 

định và 

91/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

423 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

420 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2077/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tăng cường 

tiết diện dây dẫn 

đường dây 110kV 

Mỹ Tho 2- Bến Tre"

421 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2076/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Tăng cường tiết 

diện dây dẫn đường 

dây 110 kV Xuyên 

Mộc - Hàm Tân"

418 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1170/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nâng công suất 

từ 600.000 

KWh/năm thành 

1.900.000 KWh/năm 

của Xí nghiệp Ắc quy 

Đồng Nai 2"

419 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2078/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tăng cường 

tiết diện dây dẫn 

đường dây 110kV 2 

mạch Long An 2 - 

Phú Lâm"

2748/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án"Đường dây 110 

kV Ngãi Giao - Cẩm 

Mỹ"
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2 Thuyết minh chung dự án đầu tư Đường dây 110kV 

An Xuyên - Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang, Cà Mau)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_322_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV An 

Xuyên - Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Cà Mau"

Tổng hợp (số) 18_09_322_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Nhiệt 

điện Duyên Hải - Mỏ Cày"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_323_THG_001

2 Dự án đầu tư xây dựng Đường dây 220kV nhiệt điện 

Duyên Hải - Mỏ Cày

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_323_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Nhiệt 

điện Duyên Hải - Mỏ Cày"

Tổng hợp (số) 18_09_323_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Treo dây mạch hai đường 

dây 220kV Phan Thiết - Hàm Thuận - Bảo Lộc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_324_THG_001

2 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình Treo 

dây mạch 2 đường dây 220kV Phan Thiết - Hàm 

Thuận - Bảo Lộc

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_324_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Treo dây mạch hai đường 

dây 220kV Phan Thiết - Hàm Thuận - Bảo Lộc"

Tổng hợp (số) 18_09_324_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Trung 

tâm Điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_325_THG_001

2 Thuyết minh Thiết kế kỹ thuật dự án Đường dây 

220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà 

Nóc

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_325_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Trung 

tâm Điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc"

Tổng hợp (số) 18_09_325_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

dây 220kV Phú Lâm - Cai Lậy 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_326_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

dây 220kV Phú Lâm - Cai Lậy 2"

Tổng hợp (số) 18_09_326_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường Dây 220KV đầu nối 

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 & Sông Bung 2 vào 

Hệ thống điện Quốc Gia"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_327_THG_001

427 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

116/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

220 kV Trung tâm 

Điện lực Long Phú - 

Cần Thơ - Trà Nóc"

428 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

172/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo, nâng 

cấp đường dây 

220kV Phú Lâm - 

Cai Lậy 2"

425 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2427/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

220 kV Nhiệt điện 

Duyên Hải - Mỏ Cày"

426 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

314/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Treo dây 

mạch hai đường dây 

220kV Phan Thiết - 

Hàm Thuận - Bảo 

Lộc"

Đánh giá 

tác động 

môi trường

110 kV An Xuyên - 

Vĩnh Thuận, tỉnh 

Kiên Giang, Cà Mau"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

429 Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường Dây 

220KV đấu nối Nhà 

máy Thủy điện Sông 

315/QĐ-

BTNMT
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2 Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_327_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường Dây 220KV đầu nối 

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 & Sông Bung 2 vào 

Hệ thống điện Quốc Gia"

Tổng hợp (số) 18_09_327_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220kV mạch 

kép Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_328_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220kV mạch 

kép Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_328_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Bình 

Long - Tây Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_329_THG_001

2 Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_329_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220 kV Bình 

Long - Tây Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_329_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

dây 220 kV Cao Lãnh - Thốt Nốt"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_330_THG_001

2 Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_330_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

dây 220 kV Cao Lãnh - Thốt Nốt"

Tổng hợp (số) 18_09_330_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

dây 220 kV Cai Lậy - Cao Lãnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_331_THG_001

2 Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_331_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

dây 220 kV Cai Lậy - Cao Lãnh"

Tổng hợp (số) 18_09_331_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Kéo dây mạch 2 đường dây 

220 kV Ô Môn - Sóc Trăng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_332_THG_001

2 Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_332_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Kéo dây mạch 2 đường dây 

220 kV Ô Môn - Sóc Trăng"

Tổng hợp (số) 18_09_332_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500KV Nhiệt 

điện Long Phú - Ô Môn"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_333_THG_001

2 Thiết kế kỹ thuật, Tập 1: Thuyết minh Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_333_BKG_001

431

432 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2562/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo, nâng 

cấp đường dây 220 

kV Cao Lãnh - Thốt 

Nốt"

433 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2560/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo, nâng 

cấp đường dây 220 

kV Cai Lậy - Cao 

Lãnh"

430 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

435

434 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

máy Thủy điện Sông 

Bung 4 & Sông Bung 

2 vào Hệ thống điện 

Quốc Gia"

291/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

220kV mạch kép 

Thái Bình - Tiền Hải - 

 Trực Ninh"

3041/QĐ-

BTNMT

2561/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Kéo dây 

mạch 2 đường dây 

220 kV Ô Môn - Sóc 

Trăng"

313/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500KV Nhiệt điện 

Long Phú - Ô Môn"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

220 kV Bình Long - 

Tây Ninh"
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3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500KV Nhiệt 

điện Long Phú - Ô Môn"

Tổng hợp (số) 18_09_333_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sơn La - 

Lai Châu và mở rộng Trạm biến áp 500 kV Sơn La"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_334_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sơn La - 

Lai Châu và mở rộng Trạm biến áp 500 kV Sơn La"

Tổng hợp (số) 18_09_334_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Vân 

Phong - Vĩnh Tân"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_335_THG_001

2 Phần 2: Thiết kế cơ sở - Thuyết minh thiết kế cơ sở 

phần đường dây

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_335_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Vân 

Phong - Vĩnh Tân"

Tổng hợp (số) 18_09_335_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sông 

Mây - Tân Uyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_336_THG_001

2 Dự án đầu tư xây dựng công trình, Tập 1-1: Thuyết 

minh

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_336_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sông 

Mây - Tân Uyên"

Tổng hợp (số) 18_09_336_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sông 

Hậu - Đức Hòa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_337_THG_001

2 Thuyết minh chung dự án đầu tư xây dựng công trình 

Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_337_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Sông 

Hậu - Đức Hòa"

Tổng hợp (số) 18_09_337_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Trung 

tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_338_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Trung 

tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên"

Tổng hợp (số) 18_09_338_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 220 kV Ninh 

Bình 2 và các đường dây đấu nối 220 kV, 110 kV"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_339_THG_001

2 Thuyết minh chung dự án đầu tư Trạm biến áp 220 kV 

Ninh Bình 2 và các đường dây đấu nối 220 kV, 110 kV

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_339_BKG_001

441 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

921/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trạm biến áp 

220 kV Ninh Bình 2 

và các đường dây đấu 

nối 220 kV, 110 kV"

440 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

438 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1963/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500kV Sông Mây - 

Tân Uyên"

439 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1144/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500kV Sông Hậu - 

Đức Hòa"

436 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

11210/Q Đ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500kV Sơn La - Lai 

Châu và mở rộng 

Trạm biến áp 500 kV 

Sơn La"
437 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2623/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500 kV Vân Phong - 

Vĩnh Tân"

tác động 

môi trường

Long Phú - Ô Môn"

1962/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500 kV Trung tâm 

Điện lực Vĩnh Tân - 

rẽ Sông Mây - Tân 

Uyên"
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3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 220 kV Ninh 

Bình 2 và các đường dây đấu nối 220 kV, 110 kV"

Tổng hợp (số) 18_09_339_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 220 kV Bắc 

Ninh 3 và đấu nối" tại Thị trấn Chờ, xã Yên Phụ và 

Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; xã Kim 

Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_340_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 220 kV Bắc 

Ninh 3 và đấu nối" tại Thị trấn Chờ, xã Yên Phụ và 

Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; xã Kim 

Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Tổng hợp (số) 18_09_340_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 110 kV Châu 

Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220 kV 

Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_341_THG_001

2 Thuyết minh chung dự án đầu tư xây dựng công trình 

Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây 

Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_341_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 110 kV Châu 

Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220 kV 

Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_341_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng Nhà máy Thủy 

điện Đa Nhim"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_342_THG_001

2 Báo cáo chính dự án đầu tư Công trình mở rộng nhà 

máy thủy điện Đa Nhim, tỉnh Lâm Đồng và Ninh 

Thuận

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_342_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng Nhà máy Thủy 

điện Đa Nhim"

Tổng hợp (số) 18_09_342_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện PaKe" Tổng hợp 

(giấy)

18_09_343_THG_001

2 Thuyết minh dự án giai đoạn lập dự án đầu tư Thủy 

điện Pake, huyện Si Ma Cai - tỉnh Lào Cai

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_343_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện PaKe" Tổng hợp (số) 18_09_343_THS_001
1 Thuyết minh chung dự án đầu tư xây dựng công trình 

Thủy điện sông Lô 6, tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_344_BKG_001

273/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy điện 

PaKe"

446 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

3042/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy điện 

Sông Lô 6"

919/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trạm biến áp 

220 kV Bắc Ninh 3 

và đấu nối"

443 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2190/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trạm biến áp 

110 kV Châu Thành 

2 và đường dây Châu 

Thành 2 - Trạm 220 

kV Cần Thơ, tỉnh 

Hậu Giang"

442 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

444 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

445 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1149/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng Nhà 

máy Thủy điện Đa 

Nhim"
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2 Thuyết minh chung dự án đầu tư xây dựng công trình 

Thủy điện sông Lô 6, tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang

Tư liệu khác 

(số)

18_09_344_BKS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Nậm Mạ 1" Tổng hợp 

(giấy)

18_09_345_THG_001

2 Báo cáo dự án đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Mạ 1, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_345_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Nậm Mạ 1" Tổng hợp (số) 18_09_345_THS_001
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 500 kV Tân 

Uyên và đấu nối"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_346_THG_001

2 Thuyết minh chung dự án đầu tư xây dựng công trình 

Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_346_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 500 kV Tân 

Uyên và đấu nối"

Tổng hợp (số) 18_09_346_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khai thác 

phần bổ sung mỏ đá vôi núi Bãi Voi, Cây Xoài từ cốt 

+0,0m đến cốt -100m tại xã Bình An, thị trấn Kiên 

Lương, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_347_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khai thác 

phần bổ sung mỏ đá vôi núi Bãi Voi, Cây Xoài từ cốt 

+0,0m đến cốt -100m tại xã Bình An, thị trấn Kiên 

Lương, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_347_THS_001

1 Hồ sơ các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án "thủy điện Dakdrink"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_348_THG_001

2 Hồ sơ các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án "thủy điện Dakdrink"

Tổng hợp (số) 18_09_348_THS_001

1 Báo cáo kết quả thực hiện công trình, biện pháp xử lý 

nước thải phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án " 

Công trình thủy điện Se San 4"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_349_THG_00132/TCMT-

TĐ

Báo cáo kết quả thực 

hiện công trình, biện 

pháp xử lý nước thải 

phục vụ giai đoạn 

451 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

2890/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và Đề 

án CPM của dự án 

"Đầu tư xây dựng 

khai thác phần bổ 

sung mỏ đá vôi núi 

Bãi Voi, Cây Xoài từ 

cốt +0,0m đến cốt -

100m tại xã Bình An, 

thị trấn Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang"

450 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1791/TCMT-

TĐ

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Thủy điện 

Đakđrinh (thu dọn 

lòng hồ trước khi tích 

nước phục vụ giai 

đoạn vận hành của 

dự án "Thủy điện 

ĐăkĐrinh"

449 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

447 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1741/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy điện 

Nậm Mạ 1"

448 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

375/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trạm biến áp 

500 kV Tân Uyên và 

đấu nối"

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Sông Lô 6"
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2 Báo cáo kết quả thực hiện công trình, biện pháp xử lý 

nước thải phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án " 

Công trình thủy điện Se San 4"

Tổng hợp (số) 18_09_349_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Yan Tann Sien" Tổng hợp 

(giấy)

18_09_350_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Yan Tann Sien" Tổng hợp (số) 18_09_350_THS_001

1 Hồ sơ các công trình , biện pháp BVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của Dự án Thủy điện Đakđrinh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_351_THG_001

2 Hồ sơ các công trình , biện pháp BVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của Dự án Thủy điện Đakđrinh

Tổng hợp (số) 18_09_351_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Sông Tranh 2" Tổng hợp 

(giấy)

18_09_352_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Sông Tranh 2" Tổng hợp (số) 18_09_352_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của dự án "Chiến lược phát triển công 

nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_353_THG_001

2 Báo cáo ĐMC của dự án "Chiến lược phát triển công 

nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030"

Tổng hợp (số) 18_09_353_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030" năm 2013

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_354_THG_001

2 Báo cáo ĐMC của dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030" năm 2014 lần 1

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_354_THG_002

3 Báo cáo ĐMC của dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030" năm 2014 lần 2

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_354_THG_003

4 Báo cáo ĐMC của dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030" năm 2013

Tổng hợp (số) 18_09_354_THS_001

455 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2202/BTNM

T-TCMT

Báo cáo ĐMC của dự 

án "Chiến lược phát 

triển công nghiệp 

Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030"

456 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

4131/TCMT-

TĐ

Báo cáo ĐMC của dự 

án"Quy hoạch tổng 

thể phát triển KT-XH 

tỉnh Thái Nguyên đến 

năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030"

453 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1013/TCMT-

TĐ

Báo cáo kết quả hoàn 

thành  "công trình, 

biện pháp BVMT 

phục vụ giai đoạn 

vận hành của Dự án 

Thủy điện Đakđrinh"

454 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

137/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Thủy điện Sông 

Tranh 2"

vận hành của Dự án " 

Công trình thủy điện 

Se San 4"

452 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1417/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Thủy điện Yan 

Tann Sien"

môi trường
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5 Báo cáo ĐMC của dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030" năm 2014 lần 1

Tổng hợp (số) 18_09_354_THS_002

6 Báo cáo ĐMC của dự án "Quy hoạch tổng thể phát 

triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030" năm 2014 lần 2

Tổng hợp (số) 18_09_354_THS_003

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hựu Thạnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_355_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hựu Thạnh"

Tổng hợp (số) 18_09_355_THS_001

1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết các đường dây 

220KV do công ty truyền tải điện 1 quản lý vận hành

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_356_THG_001

2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết các đường dây 

220KV do công ty truyền tải điện 1 quản lý vận hành

Tổng hợp (số) 18_09_356_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220KV Mạch 2 

Đồng Hới - Đông Hà"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_357_THG_001

2 Tập 1: Thuyết minh dự án, Tập 1.1. Thuyết minh 

chung

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_357_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220KV Mạch 2 

Đồng Hới - Đông Hà"

Tổng hợp (số) 18_09_357_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nạo vét luồng đường thủy 

quốc gia đoạn cạn từ km243+000 ÷ km258+000, đoạn 

cạn từ km184+000 ÷ km188+000, đoạn cạn từ 

km171+000 ÷ km176+000, đoạn cạn từ km151+000 ÷ 

km157+000 trên tuyến đường thủy nội địa sông Hồng, 

khu vực Phú Thọ - Hà Nội - Hưng Yên kết hợp tận thu 

sản phẩm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_358_THG_001

459 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

286/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

220KV Mạch 2 Đồng 

Hới - Đông Hà"

3565/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nạo vét luồng 

đường thủy quốc gia 

đoạn cạn từ 

km243+000 ÷ 

km258+000, đoạn 

cạn từ km184+000 ÷ 

km188+000, đoạn 

cạn từ km171+000 ÷ 

km176+000, đoạn 

457 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

129/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh cơ sở 

hạ tầng Khu công 

nghiệp Hựu Thạnh"

458 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

858/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết các 

đường dây 220KV do 

công ty truyền tải 

điện 1 quản lý vận 

hành

460 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường
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2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nạo vét luồng đường thủy 

quốc gia đoạn cạn từ km243+000 ÷ km258+000, đoạn 

cạn từ km184+000 ÷ km188+000, đoạn cạn từ 

km171+000 ÷ km176+000, đoạn cạn từ km151+000 ÷ 

km157+000 trên tuyến đường thủy nội địa sông Hồng, 

khu vực Phú Thọ - Hà Nội - Hưng Yên kết hợp tận thu 

sản phẩm"

Tổng hợp (số) 18_09_358_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 110kV Krông 

Nô và nhánh rẽ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_359_THG_001

2 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, phần 2: 

Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi; Tập 2-1: 

Thuyết minh chung

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_359_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm biến áp 110kV Krông 

Nô và nhánh rẽ"

Tổng hợp (số) 18_09_359_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu trung 

tâm lễ hội và du lịch tại khu vực bến xe Giải Oan xã 

Thượng Yên Công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Lâm"

Tổng hợp (số) 18_09_360_THS_001

2 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_360_BKG_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp đường dây 

110kV TBA 220kV Quảng Ngãi - Đức Phổ - Tam 

Quan"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_361_THG_001

2 Báo cáo nghiên cứu khả thi, Tập 1-1: Thuyết minh Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_361_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp đường dây 

110kV TBA 220kV Quảng Ngãi - Đức Phổ - Tam 

Quan"

Tổng hợp (số) 18_09_361_THS_001

462 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

863/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng khu trung tâm 

lễ hội và du lịch tại 

khu vực bến xe Giải 

Oan, xã Thượng Yên 

Công, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh"
463 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

128/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cấp 

đường dây 110kV 

TBA 220kV Quảng 

Ngãi - Đức Phổ - 

Tam Quan"

461 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2524/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trạm biến áp 

110kV Krông Nô và 

nhánh rẽ"

km176+000, đoạn 

cạn từ km151+000 ÷ 

km157+000 trên 

tuyến đường thủy nội 

địa sông Hồng, khu 

vực Phú Thọ - Hà 

Nội - Hưng Yên kết 

hợp tận thu sản phẩm"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cao năng lực truyền 

tải ĐZ 110kV lộ 172 TBA 220kV Ninh Bình - Trình 

Xuyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_362_THG_001

2 Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV lộ 

172 TBA 220kV Ninh Bình - Trình Xuyên

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_362_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cao năng lực truyền 

tải ĐZ 110kV lộ 172 TBA 220kV Ninh Bình - Trình 

Xuyên"

Tổng hợp (số) 18_09_362_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bổ sung hạng mục phá dỡ 

tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất kỹ thuật hiện có 

của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đóng Tàu Bạch 

Đằng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_363_THG_001

2 Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Dự án phá dỡ tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất kỹ 

thuật hiện có của công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch 

Đằng

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_363_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bổ sung hạng mục phá dỡ 

tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất kỹ thuật hiện có 

của Công Ty TNHH Một Thành Viên Đóng Tàu Bạch 

Đằng"

Tổng hợp (số) 18_09_363_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Treo dây mạch 2 đường 

dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam - Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc 

gia"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_364_THG_001

2 Thuyết minh chung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Tuy Hòa - Nha 

Trang

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_364_BKG_001

465 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

94/QĐ-

BTNMT 

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Bổ sung hạng 

mục phá dỡ tàu cũ 

trên cơ sở tận dụng 

vật chất kỹ thuật hiện 

có của Công Ty 

TNHH Một Thành 

Viên Đóng Tàu Bạch 

Đằng"

466 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1202/Q Đ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Treo dây 

mạch 2 đường dây 

220kV Tuy Hòa - 

Nha Trang của Tập 

đoàn Điện lực Việt 

Nam - Tổng Công ty 

Truyền tải Điện Quốc 

gia"

464 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

281/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cao 

năng lực truyền tải 

ĐZ 110kV lộ 172 

TBA 220kV Ninh 

Bình - Trình Xuyên"

314



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Treo dây mạch 2 đường 

dây 220kV Tuy Hòa - Nha Trang của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam - Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc 

gia"

Tổng hợp (số) 18_09_364_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bổ sung hạng mục phá dỡ 

tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất kỹ thuật hiện có 

của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà 

Rừng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_365_THG_001

2 Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Bổ sung hạng mục phá 

dỡ tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất kỹ thuật hiện có 

của công ty TNHH MTV đóng tàu phà rừng

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_365_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bổ sung hạng mục phá dỡ 

tàu cũ trên cơ sở tận dụng vật chất kỹ thuật hiện có 

của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà 

Rừng"

Tổng hợp (số) 18_09_365_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220kV Pleiku 2 

- An Khê Tổng Công ty Truyền tải Quốc gia - Công ty 

Truyền tải Điện 3"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_366_THG_001

2 Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng Đường dây 220kV Pleiku 2 -  An Khê

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_366_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 220kV Pleiku 2 

- An Khê Tổng Công ty Truyền tải Quốc gia - Công ty 

Truyền tải Điện 3"

Tổng hợp (số) 18_09_366_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh tiểu dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân 

Liên" tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Ban 

Quản lý khu BTTN Xuân Liên)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_367_THG_001

2 Thuyết minh dự án điều chỉ tiểu dự án: Đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng khu bảo tồn thiện nhiên Xuân Liên

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_367_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh tiểu dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân 

Liên" tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Ban 

Quản lý khu BTTN Xuân Liên)

Tổng hợp (số) 18_09_367_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Đức 

Hòa - Chơn Thành"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_368_THG_001470 Cục Thẩm 

định và 

910/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

467 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1714/Q Đ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Bổ sung hạng 

mục phá dỡ tàu cũ 

trên cơ sở tận dụng 

vật chất kỹ thuật hiện 

có của Công ty 

TNHH một thành 

viên đóng tàu Phà 

Rừng"

468 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

282/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

220kV Pleiku 2 - An 

Khê Tổng Công ty 

Truyền tải Quốc gia - 

Công ty Truyền tải 

Điện 3"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

469 Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Điều chỉnh 

tiểu dự án xây dựng 

cơ sở hạ tầng Khu 

bảo tồn thiên nhiên 

Xuân Liên" tại huyện 

Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa (Ban 

Quản lý khu BTTN 

Xuân Liên)

755/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Thuyết minh chung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_368_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Đức 

Hòa - Chơn Thành"

Tổng hợp (số) 18_09_368_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Nậm Xây Nọi 2" 

của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_369_THG_001

2 Thuyết minh chung (giai đoạn:DAĐT) dự án Thủy 

điện Nậm Xây Nọi 2, huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_369_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Nậm Xây Nọi 2" 

của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây Nọi 2

Tổng hợp (số) 18_09_369_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV Long 

Mỹ - Mỹ Tú" của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_370_THG_001

2 Thuyết minh chung Báo cáo nghiên cứu khả thi công 

trình Đường dây 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_370_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV Long 

Mỹ - Mỹ Tú" của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam

Tổng hợp (số) 18_09_370_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy Điện Sông Chảy 6" 

trên địa bàn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang của Công 

Ty Cổ Phần Thủy Điện Sông Chảy 6

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_371_THG_001

2 Báo cáo chính (giai đoạn DAĐT-ĐC) công trình: 

Thủy điện Sông Chảy 6, huyện Xín Mần - tỉnh Hà 

Giang

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_371_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy Điện Sông Chảy 6" 

trên địa bàn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang của Công 

Ty Cổ Phần Thủy Điện Sông Chảy 6

Tổng hợp (số) 18_09_371_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Nhiệt 

điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500 

kV trung tâm điện lực Quảng Trạch - Tổng Công Ty 

Truyền Tải Điện Quốc Gia"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_372_THG_001

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy Điện 

Sông Chảy 6" trên 

địa bàn huyện Xín 

Mần tỉnh Hà Giang 

của Công Ty Cổ 

Phần Thủy Điện 

Sông Chảy 6 

474 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3386/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500 kV Nhiệt điện 

Quảng Trạch - Vũng 

Áng và Sân phân 

1271/QĐ-

BTNMT

Đánh giá 

tác động 

môi trường

500 kV Đức Hòa - 

Chơn Thành" của 

Ban QLDA các công 

trình Diện miền Nam

471 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

5658/BTNM

T-TCMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy điện 

Nậm Xây Nọi 2" của 

Công ty Cổ phần 

Thủy điện Nậm Xây 

Nọi 2

472 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

473 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

92/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

110 kV Long Mỹ - 

Mỹ Tú" của Tổng 

Công Ty Điện Lực 

Miền Nam

316



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Thuyết 

minh chung

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_372_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500 kV Nhiệt 

điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500 

kV trung tâm điện lực Quảng Trạch - Tổng Công Ty 

Truyền Tải Điện Quốc Gia"

Tổng hợp (số) 18_09_372_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mạch 2 đường dây 220 kV 

Đông Hà - Huế của Ban QLDA các Công trình Điện 

miền Trung"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_373_THG_001

2 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Tập 1-1: 

Thuyết minh chung

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_373_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mạch 2 đường dây 220 kV 

Đông Hà - Huế của Ban QLDA các Công trình Điện 

miền Trung"

Tổng hợp (số) 18_09_373_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Tiên 

Thành của Công ty TNHH Sông Đà 7.09"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_374_THG_001

2 Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_374_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Tiên 

Thành của Công ty TNHH Sông Đà 7.09"

Tổng hợp (số) 18_09_374_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sữa Cần Thơ, 

nâng công suất từ 183.200 tấn sản phẩm/năm lên 

300.000 tấn sản phẩm/năm tại lô 46 Khu công nghiệp 

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

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_375_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy sữa Cần Thơ, 

nâng công suất từ 183.200 tấn sản phẩm/năm lên 

300.000 tấn sản phẩm/năm tại lô 46 Khu công nghiệp 

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

Tổng hợp (số) 18_09_375_THS_001

môi trường Áng và Sân phân 

phối 500 kV trung 

tâm điện lực Quảng 

Trạch - Tổng Công 

Ty Truyền Tải Điện 

Quốc Gia"

475 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2155/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mạch 2 

đường dây 220 kV 

Đông Hà - Huế của 

Ban QLDA các Công 

trình Điện miền 

Trung"

476 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

477 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2908/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy thủy 

điện Tiên Thành của 

Công ty TNHH Sông 

Đà 7.09" 

1745/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy sữa 

Cần Thơ, nâng công 

suất từ 183.200 tấn 

sản phẩm/năm lên 

300.000 tấn sản 

phẩm/năm tại lô 46 

Khu công nghiệp Trà 

Nóc I, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần 

Thơ"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu trung tâm Bắc Tân Uyên, quy mô diện tích 

5.954.224,48m2, dân số 50.000 người"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_376_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu trung tâm Bắc Tân Uyên, quy mô diện tích 

5.954.224,48m2, dân số 50.000 người"

Tổng hợp (số) 18_09_376_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến nối 

dài bến số 2 - Cảng PTSC Thanh Hóa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_377_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến nối 

dài bến số 2 - Cảng PTSC Thanh Hóa"

Tổng hợp (số) 18_09_377_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu chăn 

nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học tại xã 

Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_378_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu chăn 

nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học tại xã 

Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_378_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu dân 

cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, 

huyện Kinh Môn (giai đoạn 1)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_379_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu dân 

cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, 

huyện Kinh Môn (giai đoạn 1)"

Tổng hợp (số) 18_09_379_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trang trại chăn nuôi lợn tại 

tỉnh Nghệ An (trại S1 - 5.000 nái & 40.000 thịt) tại xã 

Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_380_THG_001

1015/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng khu dân cư dịch 

vụ thương mại phía 

Bắc thị trấn Phú Thứ, 

huyện Kinh Môn 

(giai đoạn 1)"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

482 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2045/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trang trại 

chăn nuôi lợn tại tỉnh 

Nghệ An (trại S1 - 

5.000 nái & 40.000 

480

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

478 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

479

481 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1230/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng bến nối dài bến 

số 2 - Cảng PTSC 

Thanh Hóa"

1686/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng khu chăn nuôi 

lợn tập trung công 

nghệ an toàn sinh học 

tại xã Thụy Duyên, 

huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình"

2006/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng cơ 

sở hạ tầng khu trung 

tâm Bắc Tân Uyên, 

quy mô diện tích 

5.954.224,48m2, dân 

số 50.000 người"
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trang trại chăn nuôi lợn tại 

tỉnh Nghệ An (trại S1 - 5.000 nái & 40.000 thịt) tại xã 

Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_380_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khu đô thị sinh thái 

Thành Công, huyện Kinh Môn (giai đoạn I)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_381_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khu đô thị sinh thái 

Thành Công, huyện Kinh Môn (giai đoạn I)"

Tổng hợp (số) 18_09_381_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Lô 

06.1 (cập nhật phát triển mỏ Lan Tây, Lan Đỏ và kế 

hoạch phát triển mỏ Phong Lan Dại và khoan đan dày 

mỏ Lan Đỏ)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_382_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Lô 

06.1 (cập nhật phát triển mỏ Lan Tây, Lan Đỏ và kế 

hoạch phát triển mỏ Phong Lan Dại và khoan đan dày 

mỏ Lan Đỏ)"

Tổng hợp (số) 18_09_382_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy chiếu xạ nông 

thủy hải sản và bảo quản rau quả, thực phẩm đông 

lạnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_383_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy chiếu xạ nông 

thủy hải sản và bảo quản rau quả, thực phẩm đông 

lạnh"

Tổng hợp (số) 18_09_383_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển mỏ Chim Sáo lô 

12W - Chương trình khoan phát triển nội mỏ năm 

2017"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_384_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển mỏ Chim Sáo lô 

12W - Chương trình khoan phát triển nội mỏ năm 

2017"

Tổng hợp (số) 18_09_384_THS_001

485 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

677/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy 

chiếu xạ nông thủy 

hải sản và bảo quản 

rau quả, thực phẩm 

đông lạnh"

486 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1986/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Phát triển mỏ 

Chim Sáo lô 12W - 

Chương trình khoan 

phát triển nội mỏ 

năm 2017"

483 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1052/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khu 

đô thị sinh thái 

Thành Công, huyện 

Kinh Môn (giai đoạn 

I)"

484 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3483/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Kế hoạch 

phát triển mỏ Lô 06.1 

(cập nhật phát triển 

mỏ Lan Tây, Lan Đỏ 

và kế hoạch phát 

triển mỏ Phong Lan 

Dại và khoan đan dày 

mỏ Lan Đỏ)"

môi trường 5.000 nái & 40.000 

thịt) tại xã Hạ Sơn, 

huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An"

319
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1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp hệ thống đê Quan 

Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

(bao gồm cả phần trồng rừng)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_385_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp hệ thống đê Quan 

Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

(bao gồm cả phần trồng rừng)"

Tổng hợp (số) 18_09_385_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Trang trại chăn nuôi lợn tại 

tỉnh Nghệ An (trại S2 - 5.000 nái & 40.000 thịt) tại xã 

Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_386_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Trang trại chăn nuôi lợn tại 

tỉnh Nghệ An (trại S2 - 5.000 nái & 40.000 thịt) tại xã 

Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_386_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác cát làm vật 

liệu san lấp tại khu vực phía Nam - Đông Nam cửa 

Lạch Huyện, huyện Cát Hải, Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_387_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác cát làm vật 

liệu san lấp tại khu vực phía Nam - Đông Nam cửa 

Lạch Huyện, huyện Cát Hải, Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_387_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Khu B thuộc khu đô thị mới 

Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_388_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Khu B thuộc khu đô thị mới 

Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên"

Tổng hợp (số) 18_09_388_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Mở rộng nâng công suất 

nhà máy chế biến thủy sản lên 8.000 tấn sản 

phẩm/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_389_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Mở rộng nâng công suất 

nhà máy chế biến thủy sản lên 8.000 tấn sản 

phẩm/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_389_THS_001

487 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1185/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nâng cấp hệ 

thống đê Quan Lạn, 

xã Quan Lạn, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh (bao gồm cả 

phần trồng rừng)"

491 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2237/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Mở rộng nâng 

công suất nhà máy 

chế biến thủy sản lên 

8.000 tấn sản 

phẩm/năm"

1375/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Khu B thuộc khu 

đô thị mới Đình 

Trám - Sen Hồ, 

huyện Việt Yên"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

488 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

490 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

489 1418/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư khai thác 

cát làm vật liệu san 

lấp tại khu vực phía 

Nam - Đông Nam 

cửa Lạch Huyện, 

huyện Cát Hải, Hải 

Phòng"

2367/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Trang trại chăn 

nuôi lợn tại tỉnh 

Nghệ An (trại S2 - 

5.000 nái & 40.000 

thịt) tại xã Hạ Sơn, 

huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ cát biển Thụy Trường 01, xã Thụy 

Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (công suất 

1.000.000 m3/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_390_THG_001

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

khai thác mỏ cát biển Thụy Trường 01, xã Thụy 

Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (công suất 

1.000.000 m3/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_390_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đường giao thông từ vườn 

quốc gia Yok Đôn đi đồn biên phòng số 5 (đồn 743), 

huyện Buôn Đôn"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_391_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đường giao thông từ vườn 

quốc gia Yok Đôn đi đồn biên phòng số 5 (đồn 743), 

huyện Buôn Đôn"

Tổng hợp (số) 18_09_391_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Trung tâm thể thao 

Vietsovpetro tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_392_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Trung tâm thể thao 

Vietsovpetro tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

Tổng hợp (số) 18_09_392_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Xã hội hóa nạo vét thiết lập 

khu neo đậu tránh trú bão cho tàu biển tại Cửa Khẩu 

tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức tận thu bù chi, không sử 

dụng ngân sách nhà nước"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_393_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Xã hội hóa nạo vét thiết lập 

khu neo đậu tránh trú bão cho tàu biển tại Cửa Khẩu 

tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức tận thu bù chi, không sử 

dụng ngân sách nhà nước"

Tổng hợp (số) 18_09_393_THS_001

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

khai thác mỏ lộ thiên Cao Lanh, Felspat tại khu vực 

Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_394_THG_001496 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

588/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM  của dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

mỏ lộ thiên Cao 

494 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

495 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

492 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

380/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

mỏ cát biển Thụy 

Trường 01, xã Thụy 

Trường, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình 

(công suất 1.000.000 

m3/năm)"

493 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

382/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đường giao 

thông từ vườn quốc 

gia Yok Đôn đi đồn 

biên phòng số 5 (đồn 

743), huyện Buôn 

Đôn"

242/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Xã hội hóa nạo 

vét thiết lập khu neo 

đậu tránh trú bão cho 

tàu biển tại Cửa 

Khẩu tỉnh Hà Tĩnh 

theo hình thức tận thu 

bù chi, không sử 

dụng ngân sách nhà 

nước"

541/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Trung tâm thể 

thao Vietsovpetro tại 

xã Phước Thuận, 

huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường  của dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên 

Cao Lanh, Felspat tại khu vực Bình Man, xã Sơn 

Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_394_THG_002

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

khai thác mỏ lộ thiên Cao Lanh, Felspat tại khu vực 

Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang"

Tổng hợp (số) 18_09_394_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường  của dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên 

Cao Lanh, Felspat tại khu vực Bình Man, xã Sơn 

Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang"

Tổng hợp (số) 18_09_394_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy sản xuất và chế 

biến các loại thực phẩm đông lạnh, đóng hộp - Mở 

rộng xưởng chế biến thịt cá đông lạnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_395_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy sản xuất và chế 

biến các loại thực phẩm đông lạnh, đóng hộp - Mở 

rộng xưởng chế biến thịt cá đông lạnh"

Tổng hợp (số) 18_09_395_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nhà máy SOP Phú 

Mỹ công suất 20.000 tấn K2SO4/năm" tại Khu công 

nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_396_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nhà máy SOP Phú 

Mỹ công suất 20.000 tấn K2SO4/năm" tại Khu công 

nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng hợp (số) 18_09_396_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ cát biển Thụy Trường 02, xã Thụy 

Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, công suất 

1.497.600m3/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_397_THG_001499 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

752/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình khai 

thác mỏ cát biển 

Thụy Trường 02, xã 

Thụy Trường, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái 

môi trường mỏ lộ thiên Cao 

Lanh, Felspat tại khu 

vực Bình Man, xã 

Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang"

498 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

497 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

660/QĐ- 

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư nhà 

máy SOP Phú Mỹ 

công suất 20.000 tấn 

K2SO4/năm" tại Khu 

công nghiệp Mỹ 

Xuân A, xã Mỹ 

Xuân, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

2816/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nhà máy sản 

xuất và chế biến các 

loại thực phẩm đông 

lạnh, đóng hộp - Mở 

rộng xưởng chế biến 

thịt cá đông lạnh"
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ cát biển Thụy Trường 02, xã Thụy 

Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, công suất 

1.497.600m3/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_397_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy 

nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông 

Hồng đoạn từ km 258+000 đến km262+000; km 

262+000 đến km 351+000 và từ km 468+000 đếm km 

536+000"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_398_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét luồng đường thủy 

nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông 

Hồng đoạn từ km 258+000 đến km262+000; km 

262+000 đến km 351+000 và từ km 468+000 đếm km 

536+000"

Tổng hợp (số) 18_09_398_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trồng rừng, quản lý bảo vệ 

rừng kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh 

B’Nom Lu Mu - Hoa Sen"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_399_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trồng rừng, quản lý bảo vệ 

rừng kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh 

B’Nom Lu Mu - Hoa Sen"

Tổng hợp (số) 18_09_399_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ cát san 

lấp Long Hòa I xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành 

phố Hồ Chí Minh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_400_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ cát san 

lấp Long Hòa I xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành 

phố Hồ Chí Minh"

Tổng hợp (số) 18_09_400_THS_001

Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình, công suất 

1.497.600m3/năm"

500 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

244/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nạo vét 

luồng đường thủy nội 

địa quốc gia kết hợp 

tận thu sản phẩm trên 

sông Hồng đoạn từ 

km 258+000 đến 

km262+000; km 

262+000 đến km 

351+000 và từ km 

468+000 đếm km 

536+000"

501 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

502 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

909/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trồng rừng, 

quản lý bảo vệ rừng 

kết hợp du lịch sinh 

thái và văn hóa tâm 

linh B’Nom Lu Mu - 

Hoa Sen"

125/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác mỏ cát san lấp 

Long Hòa I xã Long 

Hòa, huyện Cần Giờ, 

thành phố Hồ Chí 

Minh"
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1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến phao 

BP2 và BP3 neo tàu 150.000DWT trên sông Gò Gia, 

xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_401_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng bến phao 

BP2 và BP3 neo tàu 150.000DWT trên sông Gò Gia, 

xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh"

Tổng hợp (số) 18_09_401_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu du lịch sinh thái thác 

Datanla" thuộc Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 3, 

thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_402_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu du lịch sinh thái thác 

Datanla" thuộc Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 3, 

thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Tổng hợp (số) 18_09_402_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà 

Vinh (quy mô 700 giường bệnh)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_403_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà 

Vinh (quy mô 700 giường bệnh)"

Tổng hợp (số) 18_09_403_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh cơ cấu sản 

phẩm, bổ sung sản phẩm sữa đậu nành và các sản 

phẩm chế biến từ sữa cho Nhà máy nước giải khát 

Việt Nam" (điều chỉnh giảm công suất sản xuất các 

loại nước uống từ trà, nước giải khát, nước uống trái 

cây từ 240 triệu lít/năm xuống 120 triệu lít/năm, đồng 

thời bổ sung thêm sản phẩm sữa đậu nành, sữa chua 

uống, sữa tiệt trùng với công suất 120 triệu lít/năm)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_404_THG_001506 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2377/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Điều chỉnh 

cơ cấu sp, bổ sung sp 

sữa đậu nành và các 

sp chế biến từ sữa 

cho NM nước giải 

khát VN" (giảm 

c/suất sx các loại nc 

uống từ 240 triệu 

lít/năm xuống 120 

triệu lít/năm, bổ sung 

thêm sp sữa với 

2202/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu du lịch 

sinh thái thác 

Datanla"

505 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2380/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Trà Vinh 

(quy mô 700 giường 

bệnh)"

504

503 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

149/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng bến phao BP2 

và BP3 neo tàu 

150.000DWT trên 

sông Gò Gia, xã 

Thạnh An, huyện 

Cần Giờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh"
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Điều chỉnh cơ cấu sản 

phẩm, bổ sung sản phẩm sữa đậu nành và các sản 

phẩm chế biến từ sữa cho Nhà máy nước giải khát 

Việt Nam" (điều chỉnh giảm công suất sản xuất các 

loại nước uống từ trà, nước giải khát, nước uống trái 

cây từ 240 triệu lít/năm xuống 120 triệu lít/năm, đồng 

thời bổ sung thêm sản phẩm sữa đậu nành, sữa chua 

uống, sữa tiệt trùng với công suất 120 triệu lít/năm)

Tổng hợp (số) 18_09_404_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án BT thuộc Đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết khu di tích Đền Đô và sông 

Tiêu Tương" (quy mô: 28,154 ha), tại phường Đình 

Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_405_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Dự án BT thuộc Đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết khu di tích Đền Đô và sông 

Tiêu Tương" (quy mô: 28,154 ha), tại phường Đình 

Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_405_THS_001

1 Báo cáo DTM của dự án "Khai thác quặng titan sa 

khoáng tại khu vực Tây Liêm Bắc và Đông Sen Thủy, 

xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_406_THG_001

2 Báo cáo CPM của dự án "Khai thác quặng titan sa 

khoáng tại khu vực Tây Liêm Bắc và Đông Sen Thủy, 

xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_406_THG_002

3 Báo cáo DTM của dự án "Khai thác quặng titan sa 

khoáng tại khu vực Tây Liêm Bắc và Đông Sen Thủy, 

xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_406_THS_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1609/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án 

"Khai thác quặng 

titan sa khoáng tại 

khu vực Tây Liêm 

Bắc và Đông Sen 

Thủy, xã Sen Thủy 

và xã Ngư Thủy, 

huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình"

thêm sp sữa với 

c/suất 120 triệu 

lít/năm)

507 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2382/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Dự án BT 

thuộc Đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi 

tiết khu di tích Đền 

Đô và sông Tiêu 

Tương"

508
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4 Báo cáo CPM của dự án "Khai thác quặng titan sa 

khoáng tại khu vực Tây Liêm Bắc và Đông Sen Thủy, 

xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_406_THS_002

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xuống sâu đến cote -

70m, khai thác-chế biến đá xây dựng mỏ Tân Mỹ A, 

xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(Công suất khai thác 1.015.000 m³/năm (đá nguyên 

khai)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_407_THG_001

2 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xuống sâu đến cote -

70m, khai thác-chế biến đá xây dựng mỏ Tân Mỹ A, 

xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(Công suất khai thác 1.015.000 m³/năm (đá nguyên 

khai)"

Tổng hợp (số) 18_09_407_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của  dự án Mở rộng diện tích, điều 

chỉnh công suất và nâng độ sâu khai thác đến cote -

80m tại mỏ đá xây dựng Tân Cang 2, xã Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công suất khai thách: 

511.000m³ đá nguyên khai/năm

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_408_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của  dự án Mở rộng diện tích, điều 

chỉnh công suất và nâng độ sâu khai thác đến cote -

80m tại mỏ đá xây dựng Tân Cang 2, xã Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công suất khai thách: 

511.000m³ đá nguyên khai/năm

Tổng hợp (số) 18_09_408_THS_001

1 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành của Dự án 

"Đầu tư khai thác - chế biến nâng công suất mở đá xây 

dựng Tân Cang 3, xã Phước Tân và Tam Phước, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_409_THG_00135/GXN-

TCMT

Báo cáo kết quả thực 

hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn 

vận hành của Dự án 

"Đầu tư khai thác - 

chế biến nâng công 

suất mở đá xây dựng 

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

753/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án 

"Đầu tư xuống sâu 

đến cote -70m, khai 

thác-chế biến đá xây 

dựng mỏ Tân Mỹ A, 

xã Tân Mỹ, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương (Công 

suất khai thác 

1.015.000 m³/năm 

(đá nguyên khai)"

509

510 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

511 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1608/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của  

dự án Mở rộng diện 

tích, điều chỉnh công 

suất và nâng độ sâu 

khai thác đến cote -

80m tại mỏ đá xây 

dựng Tân Cang 2, xã 

Phước Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Công suất khai thách: 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành của Dự án 

"Đầu tư khai thác - chế biến nâng công suất mở đá xây 

dựng Tân Cang 3, xã Phước Tân và Tam Phước, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_409_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy tuyển tinh quặng 

titan-zircon Long Sơn"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_410_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy tuyển tinh quặng 

titan-zircon Long Sơn"

Tổng hợp (số) 18_09_410_THS_001

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

khai thác và chế biến thô quặng sa khoáng titan-zircon 

mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh và Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_411_THG_001

2 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác và chế biến thô quặng 

sa khoáng titan-zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh 

và Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_411_THG_002

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

khai thác và chế biến thô quặng sa khoáng titan-zircon 

mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh và Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định"

Tổng hợp (số) 18_09_411_THS_001

4 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình khai thác và chế biến thô quặng 

sa khoáng titan-zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh 

và Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định"

Tổng hợp (số) 18_09_411_THS_002

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

cáp điện cho khu vực đền Thượng và chùa Phù Nghì 

thuộc khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_412_THG_001

513 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3273/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và đề 

án cải tạo, phục hồi 

môi trường của dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

và chế biến thô 

quặng sa khoáng 

titan-zircon mỏ Bắc 

Đề Gi, xã Cát Khánh 

và Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

514

suất mở đá xây dựng 

Tân Cang 3, xã Phước 

Tân và Tam Phước, 

TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai"

512 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3480/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nhà máy tuyển 

tinh quặng titan-

zircon Long Sơn"

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

công trình cáp điện 

cho khu vực đền 

Thượng và chùa Phù 

Nghì thuộc khu danh 

thắng Tây Thiên, 

2186/QĐ-

BTNMT
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2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

cáp điện cho khu vực đền Thượng và chùa Phù Nghì 

thuộc khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc"

Tổng hợp (số) 18_09_412_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nâng công suất nhà máy xử 

lý rác thải” tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_413_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nâng công suất nhà máy xử 

lý rác thải” tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_413_THS_001

1 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án: 

"Khai thác mở đá xây dựng Thiện Tân 5, ấp Vàm, xã 

Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_414_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án: 

"Khai thác mở đá xây dựng Thiện Tân 5, ấp Vàm, xã 

Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_414_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ titan huyện Mộ Đức, tỉnh Quãng Ngãi 

(công suất 21.000 tấn quặng nguyên khai/năm);

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_415_THG_001

2 Báo cáo CPM của dự án Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ titan huyện Mộ Đức, tỉnh Quãng Ngãi 

(công suất 21.000 tấn quặng nguyên khai/năm);

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_415_THG_002

517 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3567/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án Đầu 

tư xây dựng công 

trình khai thác mỏ 

titan huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quãng Ngãi 

(công suất 21.000 tấn 

quặng nguyên 

khai/năm);

516 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

41/GXN-

TCMT

Báo cáo kết quả thực 

hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai 

đoạn vận hành dự án: 

"Khai thác mở đá xây 

dựng Thiện Tân 5, ấp 

Vàm, xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai"

515 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

thắng Tây Thiên, 

huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc"

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nâng công suất 

nhà máy xử lý rác 

thải” tại xã Phù Lãng, 

huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh"

1369/QĐ-

BTNMT
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3 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ titan huyện Mộ Đức, tỉnh Quãng Ngãi 

(công suất 21.000 tấn quặng nguyên khai/năm);

Tổng hợp (số) 18_09_415_THS_001

4 Báo cáo CPM của dự án Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ titan huyện Mộ Đức, tỉnh Quãng Ngãi 

(công suất 21.000 tấn quặng nguyên khai/năm);

Tổng hợp (số) 18_09_415_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác, chế biến quặng vàng gốc A Vao, xã A Vao, 

huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_416_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án Đầu 

tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng vàng 

gốc A Vao, xã A Vao, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_416_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác, chế biến quặng vàng gốc A Vao, xã A Vao, 

huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị

Tổng hợp (số) 18_09_416_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án Đầu 

tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng vàng 

gốc A Vao, xã A Vao, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị

Tổng hợp (số) 18_09_416_THS_002

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác 

mỏ đá vôi Hoàng Mai A, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ 

An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_417_THG_001

2 Báo cáo CPM dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác 

mỏ đá vôi Hoàng Mai A, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ 

An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_417_THG_002

3 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác 

mỏ đá vôi Hoàng Mai A, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ 

An"

Tổng hợp (số) 18_09_417_THS_001

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án "Đầu 

tư nâng công suất 

khai thác mỏ đá vôi 

Hoàng Mai A, thị xã 

Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An"

518 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

519 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

295/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án Đầu 

tư xây dựng công 

trình khai thác, chế 

biến quặng vàng gốc 

A Vao, xã A Vao, 

huyện Đăkrông, tỉnh 

Quảng Trị;

1690/QĐ-

BTNMT
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4 Báo cáo CPM dự án "Đầu tư nâng công suất khai thác 

mỏ đá vôi Hoàng Mai A, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ 

An"

Tổng hợp (số) 18_09_417_THS_002

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình mỏ 

hầm lò khai thác - tuyển quặng wolfram khu vực Đồi 

Cờ, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_418_THG_001

2 Phần II; Thiết kế cơ sở Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_418_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình mỏ 

hầm lò khai thác - tuyển quặng wolfram khu vực Đồi 

Cờ, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_418_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá ốp 

lát Đạ R'sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_419_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá ốp 

lát Đạ R'sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_419_THG_002

3 Thiết kế cơ sở của dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_419_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá ốp 

lát Đạ R'sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng"

Tổng hợp (số) 18_09_419_THS_001

5 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá ốp 

lát Đạ R'sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng"

Tổng hợp (số) 18_09_419_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác mở rộng và nâng 

công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai 

(điều chỉnh)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_420_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Khai thác mở rộng và nâng 

công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai 

(điều chỉnh)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_420_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác mở rộng và nâng 

công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai 

(điều chỉnh)"

Tổng hợp (số) 18_09_420_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Khai thác mở rộng và nâng 

công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai 

(điều chỉnh)"

Tổng hợp (số) 18_09_420_THS_002

521 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1911/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư khai thác mỏ 

đá ốp lát Đạ R'sal, 

huyện Đam Rông, 

tỉnh Lâm Đồng"

522 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1192/QĐ-

BTNMT 

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Khai thác mở rộng 

và nâng công suất 

khu mỏ - tuyển đồng 

Sin Quyền, Lào Cai 

(điều chỉnh)"

520 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

735/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình mỏ hầm lò 

khai thác - tuyển 

quặng wolfram khu 

vực Đồi Cờ, xã Mê 

Pu, huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận"
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5 Phần 1: Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_420_BKG_001

6 Phần 2: Thiết kế cơ sở dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_420_BKG_002

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang từ 753 giường lên quy mô 1000 

giường"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_421_THG_001

2 Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_421_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang từ 753 giường lên quy mô 1000 

giường"

Tổng hợp (số) 18_09_421_THS_001

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng độ sâu khai thác 

đến mức cote-70m tại mỏ đá xây dựng Thường Tân 

IV, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân uyên, tỉnh Bình 

Dương, công suất 1.200.000 m3/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_422_THG_001

2 Thuyết minh Thiết kế cơ sở của dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_422_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư nâng độ sâu khai thác 

đến mức cote-70m tại mỏ đá xây dựng Thường Tân 

IV, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân uyên, tỉnh Bình 

Dương, công suất 1.200.000 m3/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_422_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy thủy điện Hương 

Sơn 2 tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_423_THG_001

2 Tập 1, Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_423_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy thủy điện Hương 

Sơn 2 tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh"

Tổng hợp (số) 18_09_423_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá hoa tại khu vực đồi Con Trâu, xã Tân 

Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_424_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá hoa tại khu vực đồi Con Trâu, xã Tân 

Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_424_THG_002

3 Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_424_BKG_001

525 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

594/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nhà máy thủy 

điện Hương Sơn 2 tại 

xã Sơn Kim 1, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh"

526 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2105/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

đá hoa tại khu vực 

đồi Con Trâu, xã Tân 

Xuân, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An"

523 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1775/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư nâng cấp 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang từ 

753 giường lên quy 

mô 1000 giường"

1912/QĐ-

BNTMT

Báo cáo ĐTM dự án 

"Đầu tư nâng độ sâu 

khai thác đến mức 

cote-70m tại mỏ đá 

xây dựng Thường 

Tân IV, xã Thường 

Tân, huyện Bắc Tân 

uyên, tỉnh Bình 

Dương, công suất 

1.200.000 m3/năm"

524 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

331



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá hoa tại khu vực đồi Con Trâu, xã Tân 

Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_424_THS_001

5 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác đá hoa tại khu vực đồi Con Trâu, xã Tân 

Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_424_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

mỏ Titan sa khoáng thuộc xã Vĩnh Tú và Vĩnh Thái, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_425_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

mỏ Titan sa khoáng thuộc xã Vĩnh Tú và Vĩnh Thái, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_425_THG_002

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_425_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

mỏ Titan sa khoáng thuộc xã Vĩnh Tú và Vĩnh Thái, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Tổng hợp (số) 18_09_425_THS_001

5 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

mỏ Titan sa khoáng thuộc xã Vĩnh Tú và Vĩnh Thái, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Tổng hợp (số) 18_09_425_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai tuyển mỏ Titan 

Na Hoe, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_426_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai tuyển mỏ Titan 

Na Hoe, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_426_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai tuyển mỏ Titan 

Na Hoe, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên"

Tổng hợp (số) 18_09_426_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai tuyển mỏ Titan 

Na Hoe, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên"

Tổng hợp (số) 18_09_426_THS_002

527 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

260/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình mỏ Titan 

sa khoáng thuộc xã 

Vĩnh Tú và Vĩnh 

Thái, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị"

528 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

535/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư khai tuyển 

mỏ Titan Na Hoe, xã 

Phú Lạc, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái 

Nguyên"

332



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác titan khoáng khu vực thôn Đồng Luật, xã 

Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_427_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác titan khoáng khu vực thôn Đồng Luật, xã 

Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_427_THG_002

3 Phần I, Thuyết minh dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_427_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác titan khoáng khu vực thôn Đồng Luật, xã 

Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Tổng hợp (số) 18_09_427_THS_001

5 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác titan khoáng khu vực thôn Đồng Luật, xã 

Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Tổng hợp (số) 18_09_427_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Phát triển hệ thống cây xanh 

tại khu vực phía Nam Đầm Vạc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_428_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Phát triển hệ thống cây xanh 

tại khu vực phía Nam Đầm Vạc"

Tổng hợp (số) 18_09_428_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến đá granit ốp lát tại xã Hòa 

Phong, huyện Krong Bông, tỉnh Đak Lak"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_429_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến đá granit ốp lát tại xã Hòa 

Phong, huyện Krong Bông, tỉnh Đak Lak"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_429_THG_002

3 Phần 1, Thuyết minh dự toán Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_429_BKG_001

4 Phần 2, Thuyết minh thiết kế cơ sở Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_429_BKG_002

5 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến đá granit ốp lát tại xã Hòa 

Phong, huyện Krong Bông, tỉnh Đak Lak"

Tổng hợp (số) 18_09_429_THS_001

6 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến đá granit ốp lát tại xã Hòa 

Phong, huyện Krong Bông, tỉnh Đak Lak"

Tổng hợp (số) 18_09_429_THS_002

531 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2181/QĐ-

BTNTM

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

và chế biến đá granit 

ốp lát tại xã Hòa 

Phong, huyện Krong 

Bông, tỉnh Đak Lak"

529 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2104/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

titan khoáng khu vực 

thôn Đồng Luật, xã 

Vĩnh Thái, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị"

530 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2011/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Phát triển hệ 

thống cây xanh tại 

khu vực phía Nam 

Đầm Vạc"

333



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác, chế biến 

mỏ đá Granit ốp lát tại khu vực Tây Bắc núi Mavieck, 

xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, 

Công suất khai thác 18.000 m3/năm nguyên khối"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_430_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác, chế biến 

mỏ đá Granit ốp lát tại khu vực Tây Bắc núi Mavieck, 

xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, 

Công suất khai thác 18.000 m3/năm nguyên khối"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_430_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác, chế biến 

mỏ đá Granit ốp lát tại khu vực Tây Bắc núi Mavieck, 

xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, 

Công suất khai thác 18.000 m3/năm nguyên khối"

Tổng hợp (số) 18_09_430_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư khai thác, chế biến 

mỏ đá Granit ốp lát tại khu vực Tây Bắc núi Mavieck, 

xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, 

Công suất khai thác 18.000 m3/năm nguyên khối"

Tổng hợp (số) 18_09_430_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác quặng titan khu vực Làng Lân - Hái Hoa, thị 

trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_431_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng titan khu 

vực Làng Lân - Hái Hoa, thị trấn Đu và xã Phấn Mễ, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_431_THG_002

3 Phần I: Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác quặng titan khu vực Làng Lân - Hái Hoa, thị 

trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_431_BKG_001

533 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1585/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác quặng titan 

khu vực Làng Lân - 

Hái Hoa, thị trấn Đu 

và xã Phấn Mễ, 

huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên"

532 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1853/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của Dự án 

"Đầu tư khai thác, 

chế biến mỏ đá 

Granit ốp lát tại khu 

vực Tây Bắc núi 

Mavieck, xã Phước 

Dinh, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh 

Thuận, Công suất 

khai thác 18.000 

m3/năm nguyên khối"

334



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
4 Phần II: Thuyết minh thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác quặng titan khu vực Làng 

Lân - Hái Hoa, thị trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú 

Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_431_BKG_002

5 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác quặng titan khu vực Làng Lân - Hái Hoa, thị 

trấn Đu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên"

Tổng hợp (số) 18_09_431_THS_001

6 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng titan khu 

vực Làng Lân - Hái Hoa, thị trấn Đu và xã Phấn Mễ, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên"

Tổng hợp (số) 18_09_431_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá granit làm đá ốp lát tại khu vực Núi 

Gió, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_432_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá granit 

làm đá ốp lát tại khu vực Núi Gió, xã Phước Minh, 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_432_THG_002

3 Thuyết minh dự án đầu tư Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_432_BKG_001

4 Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án đầu tư Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_432_BKG_002

5 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá granit làm đá ốp lát tại khu vực Núi 

Gió, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_432_THS_001

6 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá granit 

làm đá ốp lát tại khu vực Núi Gió, xã Phước Minh, 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_432_THS_002

534 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

974/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá 

granit làm đá ốp lát 

tại khu vực Núi Gió, 

xã Phước Minh, 

huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận"

335



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác và tuyển 

quặng sắt tại khu vực Núi Vi - Làng Thảo, xã Hồng 

Ca, Hưng Khánh và Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_433_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt tại khu vực Núi 

Vi - Làng Thảo, xã Hồng Ca, Hưng Khánh và Hưng 

Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_433_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác và tuyển 

quặng sắt tại khu vực Núi Vi - Làng Thảo, xã Hồng 

Ca, Hưng Khánh và Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp (số) 18_09_433_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt tại khu vực Núi 

Vi - Làng Thảo, xã Hồng Ca, Hưng Khánh và Hưng 

Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp (số) 18_09_433_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác mỏ fluorit xã 

Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_434_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Khai thác mỏ fluorit xã Xuân Lãnh, huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_434_THG_002

3 Phần I: Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ fluorit xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_434_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác mỏ fluorit xã 

Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên"

Tổng hợp (số) 18_09_434_THS_001

5 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Khai thác mỏ fluorit xã Xuân Lãnh, huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên"

Tổng hợp (số) 18_09_434_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Ngàn 

Trươi", tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_435_THG_001

2 Báo cáo chính phần xây dựng công trình thủy điện 

Ngàn Trươi tỉnh Hà Tĩnh (thiết kế kỹ thuật)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_435_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Ngàn 

Trươi", tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh

Tổng hợp (số) 18_09_435_THS_001

535 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

26/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

khai thác và tuyển 

quặng sắt tại khu vực 

Núi Vi - Làng Thảo, 

xã Hồng Ca, Hưng 

Khánh và Hưng 

Thịnh, huyện Trấn 

Yên, tỉnh Yên Bái"

537 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

536 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1187/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Khai thác 

mỏ fluorit xã Xuân 

Lãnh, huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên"

3016/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy thủy 

điện Ngàn Trươi", tại 

thị trấn Vũ Quang, 

huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐMC dự án "Quy hoạch thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, nikel, 

molipden" giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 

2035

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_436_THG_001

2 Báo cáo ĐMC dự án "Quy hoạch thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, nikel, 

molipden" giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 

2035

Tổng hợp (số) 18_09_436_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm 110 kV Kế Sách và 

đường dây 110 kV Phụng Hiệp - Kế Sách"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_437_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm 110 kV Kế Sách và 

đường dây 110 kV Phụng Hiệp - Kế Sách"

Tổng hợp (số) 18_09_437_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Ngòi Phát mở 

rộng", tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_438_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Ngòi Phát mở 

rộng", tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tổng hợp (số) 18_09_438_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông 

Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_439_THG_001

2 Thuyết minh dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát 

làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông Nam cửa 

sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_439_BKG_001

3 Thuyết minh thiết kế cơ sở đầu tư khai thác khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông 

Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_439_BKG_002

2253/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy điện 

Ngòi Phát mở rộng", 

tại xã Bản Vược, 

huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai

541 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

100/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác khoáng sản cát 

làm vật liệu san lấp 

tại khu vực phía 

Đông Nam cửa sông 

Văn Úc, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng"

539 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2740/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trạm 110 kV 

Kế Sách và đường 

dây 110 kV Phụng 

Hiệp - Kế Sách"

538 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

540 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3005/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng 

quặng vàng, đồng, 

nikel, molipden" giai 

đoạn đến năm 2025, 

có xét đến năm 2035
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông 

Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_439_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ quặng chì - kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_440_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ quặng chì - 

kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_440_THG_002

3 Phụ lục bản vẽ báo cáo ĐTM của Dự án Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_440_BKG_001

4 Phụ lục bản vẽ phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường của Dự án

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_440_BKG_002

5 Phần I: Thuyết minh dự án Đầu tư xây dựng công 

trình khai thác mỏ quặng chì - kẽm khu vực Ba Bồ, xã 

Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_440_BKG_003

6 Phần II: Thiết kế cơ sở dự án Đầu tư xây dựng công 

trình khai thác mỏ quặng chì - kẽm khu vực Ba Bồ, xã 

Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Tập 1: 

Thuyết minh)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_440_BKG_004

7 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ quặng chì - kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn"

Tổng hợp (số) 18_09_440_THS_001

8 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ quặng chì - 

kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn"

Tổng hợp (số) 18_09_440_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư Vạn Phúc Sông Công" thuộc phường 

Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_441_THG_001543 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2287/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư Vạn Phúc 

Sông Công" thuộc 

phường Cải Đan, 

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác mỏ quặng 

chì - kẽm khu vực Ba 

Bồ, xã Ngọc Phái, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

542

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

542

1340/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

khai thác mỏ quặng 

chì - kẽm khu vực Ba 

Bồ, xã Ngọc Phái, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn"

1340/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư Vạn Phúc Sông Công" thuộc phường 

Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Tổng hợp (số) 18_09_441_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Xuân Nha (công 

suất 4MW), tại xã Xuân Nha và Chiềng Xuân, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_442_THG_001

2 Báo cáo nghiên cứu khả thi: thuyết minh chung Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_442_BKG_001

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi: thuyết minh thiết kế cơ sở Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_442_BKG_002

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Xuân Nha (công 

suất 4MW), tại xã Xuân Nha và Chiềng Xuân, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La"

Tổng hợp (số) 18_09_442_THS_001

1 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, 

antimon"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_443_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 

biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon giai 

đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_443_BKG_001

3 Báo cáo ĐMC của Dự án "Quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, 

antimon"

Tổng hợp (số) 18_09_443_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá hoa trắng khu vực Bản Nghè, xã Yên 

Thắng,  huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_444_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá 

hoa trắng khu vực Bản Nghè, xã Yên Thắng,  huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_444_THG_002

3 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_444_BKG_001

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

bổ sung của Dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác 

mỏ đá hoa trắng khu 

vực Bản Nghè, xã 

Yên Thắng,  huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên 

Bái"

546 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

phường Cải Đan, 

thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái 

Nguyên

544 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2047/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy điện 

Xuân Nha (công suất 

4MW), tại xã Xuân 

Nha và Chiềng Xuân, 

huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La"

545 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1582/QĐ-

BTNMT 

Báo cáo ĐMC của 

Dự án "Quy hoạch 

thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng 

quặng thiếc, wolfram, 

antimon"

548/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
4 Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng 

công trình

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_444_BKG_002

5 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá hoa trắng khu vực Bản Nghè, xã Yên 

Thắng,  huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp (số) 18_09_444_THS_001

6 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá 

hoa trắng khu vực Bản Nghè, xã Yên Thắng,  huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái"

Tổng hợp (số) 18_09_444_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng nâng công suất 

mỏ Na Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_445_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_445_THG_002

3 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Dự 

án (Thuyết minh - thiết kế cơ sở)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_445_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng nâng công suất 

mỏ Na Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_445_THS_001

5 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_445_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110kV Tịnh 

Biên - Hà Tiên" tại huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang và huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_446_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110kV Tịnh 

Biên - Hà Tiên" tại huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang và huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang

Tổng hợp (số) 18_09_446_THS_001

446/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

110kV Tịnh Biên - 

Hà Tiên" tại huyện 

Tịnh Biên, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang 

và huyện Giang 

Thành, thị xã Hà 

Tiên, tỉnh Kiên Giang

548 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

547 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1650/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

bổ sung của Dự án 

"Mở rộng nâng công 

suất mỏ Na Dương"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Mùn 

Chung 2" tại xã Mùn Chung, xã Mường Mùn và xã Nà 

Tòng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_447_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy thủy điện Mùn 

Chung 2" tại xã Mùn Chung, xã Mường Mùn và xã Nà 

Tòng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Tổng hợp (số) 18_09_447_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, mở rộng, nâng 

công suất nhà máy thiết kế, sản xuất và chế tạo các 

loại bảng mạch in điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện 

điện tử lên PCB, lắp ráp các loại sản phẩm điện tử 

hoàn chỉnh (MKVC)" tại Khu công nghiệp Thạch Thất 

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_448_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, mở rộng, nâng 

công suất nhà máy thiết kế, sản xuất và chế tạo các 

loại bảng mạch in điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện 

điện tử lên PCB, lắp ráp các loại sản phẩm điện tử 

hoàn chỉnh (MKVC)" tại Khu công nghiệp Thạch Thất 

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Tổng hợp (số) 18_09_448_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét kênh Mây Phốp - 

Ngã Hậu tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_449_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nạo vét kênh Mây Phốp - 

Ngã Hậu tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh"

Tổng hợp (số) 18_09_449_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

cát trắng silic tại khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc 

Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_450_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình cát trắng silic tại khu vực 

xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_450_THG_002

1160/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo, mở 

rộng, nâng c/suất NM 

tkế, sx và chế tạo các 

loại bảng mạch in 

điện tử (PCB), lắp 

ráp linh kiện điện tử 

lên PCB, lắp ráp sp 

điện tử hoàn chỉnh 

(MKVC)" tại KCN 

Thạch Thất - Quốc 

Oai, x.Phùng Xá, 

h.Thạch Thất, HN

551 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

549/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nạo vét kênh 

Mây Phốp - Ngã Hậu 

tỉnh Vĩnh Long, Trà 

Vinh"

550 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

549 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

175/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy thủy 

điện Mùn Chung 2" 

tại xã Mùn Chung, xã 

Mường Mùn và xã 

Nà Tòng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên

552 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

535/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

cát trắng silic tại khu 

vực xã Quan Lạn và 

xã Ngọc Vừng, 

huyện Vân Đồn, tỉnh 
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3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

cát trắng silic tại khu vực xã Quan Lạn và xã Ngọc 

Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_450_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư xây dựng công trình cát trắng silic tại khu vực 

xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_450_THS_002

1 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác cát trắng silic tại khu vực xã Minh Châu, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_451_THG_001

2 Báo cáo CPM dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác cát trắng silic tại khu vực xã Minh Châu, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_451_THG_002

3 Báo cáo ĐTM dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác cát trắng silic tại khu vực xã Minh Châu, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_451_THS_001

4 Báo cáo CPM dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác cát trắng silic tại khu vực xã Minh Châu, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_451_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Bảo Lạc B" Tổng hợp 

(giấy)

18_09_452_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Bảo Lạc B" Tổng hợp (số) 18_09_452_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Nậm Nhùn 2, xã 

Phú Nhuận, huyện Bảo Trắng, tỉnh Lào Cai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_453_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Thủy điện Nậm Nhùn 2, xã 

Phú Nhuận, huyện Bảo Trắng, tỉnh Lào Cai"

Tổng hợp (số) 18_09_453_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đường dây 220kV Kiên 

Bình - Phú Quốc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_454_THG_001

2 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Thuyết 

minh sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_454_BKG_001

556 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

302/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đường dây 

220kV Kiên Bình - 

Phú Quốc"

554 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

555 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

553 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh"

534/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án "Đầu 

tư xây dựng công 

trình khai thác cát 

trắng silic tại khu vực 

xã Minh Châu, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Nam"

1464/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Thủy điện Bảo 

Lạc B"

536/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Thủy điện Nậm 

Nhùn 2, xã Phú 

Nhuận, huyện Bảo 

Trắng, tỉnh Lào Cai

"
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3 Báo cáo ĐTM của dự án "Đường dây 220kV Kiên 

Bình - Phú Quốc"

Tổng hợp (số) 18_09_454_THS_001

1 Báo cáo CPM của dự án "Đầu tư, mở rộng nâng công 

suất khai thác xuống độ sâu mức cote -30m mỏ đá xây 

dựng núi Cô Tô (khu I, khu III), xã Cô Tô và xã Ô 

Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_455_THG_001

2 Báo cáo CPM của dự án "Đầu tư, mở rộng nâng công 

suất khai thác xuống độ sâu mức cote -30m mỏ đá xây 

dựng núi Cô Tô (khu I, khu III), xã Cô Tô và xã Ô 

Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_455_THS_001

1 Báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết "Cơ sở sản xuất Bia và Nước giải khát thuộc Công 

ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_456_THG_001

2 Báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết "Cơ sở sản xuất Bia và Nước giải khát thuộc Công 

ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long"

Tổng hợp (số) 18_09_456_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư mở rộng công suất 

trạm xử lý nước Cảng hàng không quốc tế Nội Bài"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_457_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư mở rộng công suất 

trạm xử lý nước Cảng hàng không quốc tế Nội Bài"

Tổng hợp (số) 18_09_457_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác lộ thiên mỏ Khe 

Chàm II (điều chỉnh) - Công ty Cổ phần than Tây Nam 

Đá  Mài - Vinacomin"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_458_THG_001

2 Báo cáo CPM của dự án "Khai thác lộ thiên mỏ Khe 

Chàm II (điều chỉnh) - Công ty Cổ phần than Tây Nam 

Đá  Mài - Vinacomin"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_458_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác lộ thiên mỏ Khe 

Chàm II (điều chỉnh) - Công ty Cổ phần than Tây Nam 

Đá  Mài - Vinacomin"

Tổng hợp (số) 18_09_458_THS_001

558 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

01/GXN-

BTNMT

Báo cáo kết quả thực 

hiện đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết 

"Cơ sở sản xuất Bia 

và Nước giải khát 

thuộc Công ty cổ 

phần Bia và Nước 

giải khát Hạ Long"

557 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

559 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

560 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2720/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án "Đầu 

tư, mở rộng nâng 

công suất khai thác 

xuống độ sâu mức 

cote -30m mỏ đá xây 

dựng núi Cô Tô (khu 

I, khu III), xã Cô Tô 

và xã Ô Lâm, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Giang".

2317/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư mở rộng 

công suất trạm xử lý 

nước Cảng hàng 

không quốc tế Nội 

Bài"
1752/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án 

"Khai thác lộ thiên 

mỏ Khe Chàm II 

(điều chỉnh) - Công 

ty Cổ phần than Tây 

Nam Đá  Mài - 

Vinacomin"
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4 Báo cáo CPM của dự án "Khai thác lộ thiên mỏ Khe 

Chàm II (điều chỉnh) - Công ty Cổ phần than Tây Nam 

Đá  Mài - Vinacomin"

Tổng hợp (số) 18_09_458_THS_002

1 Đề án BVMT chi tiết của dự án "Đường dây truyền tải 

điện 220kV Long Bình - Thủ Đức"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_459_THG_001

2 Đề án BVMT chi tiết của dự án "Đường dây truyền tải 

điện 220kV Long Bình - Thủ Đức"

Tổng hợp (số) 18_09_459_THS_001

1 Báo cáo KQTH các công trình bBVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy 

bia công suất 20 triệu lít/năm tại xã Đông Mai, huyện 

Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_460_THG_001

2 Báo cáo KQTH các công trình bBVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy 

bia công suất 20 triệu lít/năm tại xã Đông Mai, huyện 

Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_460_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

nâng công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phước 

Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai" của 

Công ty Cổ phần Hóa An

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_461_THG_001

2 Báo cáo CPM của dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

nâng công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phước 

Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai" của 

Công ty Cổ phần Hóa An

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_461_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

nâng công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phước 

Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai" của 

Công ty Cổ phần Hóa An

Tổng hợp (số) 18_09_461_THS_001

4 Báo cáo CPM của dự án "Đầu tư khai thác - chế biến 

nâng công suất mỏ đá xây dựng Tân Cang 3, xã Phước 

Tân và Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai" của 

Công ty Cổ phần Hóa An

Tổng hợp (số) 18_09_461_THS_002

2553/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và dự 

án cải tạo, phục hồi 

môi trường của dự án 

"Đầu tư khai thác - 

chế biến nâng công 

suất mỏ đá xây dựng 

Tân Cang 3, xã 

Phước Tân và Tam 

Phước, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai" của 

Công ty Cổ phần Hóa 

An

561 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

563 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

562 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1942/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tết của dự 

án "Đường dây 

truyền tải điện 220kV 

Long Bình - Thủ 

Đức"

47/GXN-

TCMT

Báo cáo kết quả thực 

hiện các công trình 

bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn 

vận hành của dự án 

"Đầu tư xây dựng 

nhà máy bia công 

suất 20 triệu lít/năm 

tại xã Đông Mai, 

huyện Yên Hưng, 

tỉnh Quảng Ninh"
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1 Báo cáo ĐTM của dự án "Điều chỉnh nâng công suất 

khai thác Mỏ Nikel Bản Phúc lên 360.000 tấn/ năm" 

thuộc địa phận xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_462_THG_001

2 Báo cáo CPM của dự án "Điều chỉnh nâng công suất 

khai thác Mỏ Nikel Bản Phúc lên 360.000 tấn/ năm" 

thuộc địa phận xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_462_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của dự án "Điều chỉnh nâng công suất 

khai thác Mỏ Nikel Bản Phúc lên 360.000 tấn/ năm" 

thuộc địa phận xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Tổng hợp (số) 18_09_462_THS_001

4 Báo cáo CPM của dự án "Điều chỉnh nâng công suất 

khai thác Mỏ Nikel Bản Phúc lên 360.000 tấn/ năm" 

thuộc địa phận xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Tổng hợp (số) 18_09_462_THS_002

1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Công trình Hệ thống 

xử lý nước thải từ hầm bơm mức - 97,5 và nước thải 

nhà tắm giặt Công ty Cổ phần than Mông Dương" tại 

tổ 45, khu 3, phường Mông Dương, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh (Năm 2013)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_463_THG_001

2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Công trình Hệ thống 

xử lý nước thải từ hầm bơm mức - 97,5 và nước thải 

nhà tắm giặt Công ty Cổ phần than Mông Dương" tại 

tổ 45, khu 3, phường Mông Dương, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh (Năm 2013)

Tổng hợp (số) 18_09_463_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng kinh 

doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đông La, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_464_THG_0012226/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Đầu tư xây dựng 

kinh doanh hạ tầng 

Cụm công nghiệp 

566 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

564 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

879/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và dự 

án cải tạo, phục hồi 

môi trường của dự án 

"Điều chỉnh nâng 

công suất khai thác 

Mỏ Nikel Bản Phúc 

lên 360.000 tấn/ 

năm" thuộc địa phận 

xã Mường Khoa, 

huyện Bắc Yên, tỉnh 

Sơn La của Công ty 

TNHH Mỏ Nikel 

Bản Phúc

565 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

753/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết "Công 

trình Hệ thống xử lý 

nước thải từ hầm 

bơm mức - 97,5 và 

nước thải nhà tắm 

giặt Công ty Cổ phần 

than Mông Dương" 

tại tổ 45, khu 3, 

phường Mông 

Dương, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh (Năm 2013)
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2 Báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng kinh 

doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đông La, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_464_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai 

thác thu hồi khoáng sản ilmenite-zicon thuộc xã Tân 

Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận" của 

Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Công 

suất 2.800.000 m3 cát quặng/năm)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_465_THG_001

2 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai 

thác thu hồi khoáng sản ilmenite-zicon thuộc xã Tân 

Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận" của 

Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Công 

suất 2.800.000 m3 cát quặng/năm)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_465_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai 

thác thu hồi khoáng sản ilmenite-zicon thuộc xã Tân 

Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận" của 

Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Công 

suất 2.800.000 m3 cát quặng/năm)

Tổng hợp (số) 18_09_465_THS_001

4 Báo cáo CPM của Dự án "Đầu tư nâng công suất khai 

thác thu hồi khoáng sản ilmenite-zicon thuộc xã Tân 

Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận" của 

Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Công 

suất 2.800.000 m3 cát quặng/năm)

Tổng hợp (số) 18_09_465_THS_002

1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Dây chuyền sản 

xuất sản phẩm chết nóng - Nhà máy sản xuất nước giải 

khát Coca-Cola" tại số 485 đường Hà Nội, phường 

Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_466_THG_001568 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

329/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của 

"Dây chuyền sản xuất 

sản phẩm chết nóng - 

Nhà máy sản xuất 

nước giải khát Coca-

Cụm công nghiệp 

Đông La, huyện 

Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình"

Báo cáo ĐTM và dự 

án cải tạo, phục hồi 

môi trường của Dự 

án "Đầu tư nâng công 

suất khai thác thu hồi 

khoáng sản ilmenite-

zicon thuộc xã Tân 

Thành, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận" của Cty 

TNHH Thương mại 

Tân Quang Cường

702/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

567

tác động 

môi trường
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2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Dây chuyền sản 

xuất sản phẩm chết nóng - Nhà máy sản xuất nước giải 

khát Coca-Cola" tại số 485 đường Hà Nội, phường 

Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_466_THS_001

1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Cơ sở sản xuất bia 

và nước giải khát của Công ty Cổ phần Bia và Nước 

giải khát Hạ Long" tại 130 đường Lê Lợi, phường Yết 

Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_467_THG_001

2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Cơ sở sản xuất bia 

và nước giải khát của Công ty Cổ phần Bia và Nước 

giải khát Hạ Long" tại 130 đường Lê Lợi, phường Yết 

Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_467_THS_001

3 Phụ lục hồ sơ: "Đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực 

hiện các công trinh, biện pháp bảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận hành của Dự án"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_467_BKG_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy tái chế sản phẩm 

phụ ngành luyện kim” tại Lô CN2 Khu công nghiệp 

Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_468_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy tái chế sản phẩm 

phụ ngành luyện kim” tại Lô CN2 Khu công nghiệp 

Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_468_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT phục vụ 

giai đoạn vận hành của dự án ""Cải tạo mở rộng khai 

thác lộ thiên khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần than Hà 

Lầm - VINACOMIN"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_469_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT phục vụ 

giai đoạn vận hành của dự án ""Cải tạo mở rộng khai 

thác lộ thiên khu II vỉa 11 - Công ty Cổ phần than Hà 

Lầm - VINACOMIN"

Tổng hợp (số) 18_09_469_THS_001

Cola" tại số 485 

đường Hà Nội, 

phường Linh Trung, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh
569 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

235/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết "Cơ sở 

sản xuất bia và nước 

giải khát của Công ty 

Cổ phần Bia và Nước 

giải khát Hạ Long" 

tại 130 đường Lê 

Lợi, phường Yết 

Kiêu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng 

Ninh

571 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

570 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2199/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nhà máy tái chế 

sản phẩm phụ ngành 

luyện kim” tại Lô 

CN2 Khu công 

nghiệp Nam Cầu 

Kiền, xã Kiền Bái, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng"

113/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của 

dự án ""Cải tạo mở 

rộng khai thác lộ 

thiên khu II vỉa 11 - 

Công ty Cổ phần than 

Hà Lầm - 

VINACOMIN"
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1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT phục vụ 

giai đoạn vận hành của Dự án "Mở rộng khai thác lộ 

thiên mỏ than Núi Béo" thuộc khoáng sản Hà Tu - Hà 

Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_470_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT phục vụ 

giai đoạn vận hành của Dự án "Mở rộng khai thác lộ 

thiên mỏ than Núi Béo" thuộc khoáng sản Hà Tu - Hà 

Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

"

Tổng hợp (số) 18_09_470_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác cát tại phía Nam 

đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_471_THG_001

2 Báo cáo CPM của dự án "Khai thác cát tại phía Nam 

đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_471_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của dự án "Khai thác cát tại phía Nam 

đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_471_THS_001

4 Báo cáo CPM của dự án "Khai thác cát tại phía Nam 

đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_471_THS_002

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ A, 

công suât 700.000m3 đá nguyên khối/năm tại xã Tân 

Mỹ, huyện Tân Yên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_472_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá Tân Mỹ A, 

công suât 700.000m3 đá nguyên khối/năm tại xã Tân 

Mỹ, huyện Tân Yên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_472_THS_001

140/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Khai thác cát tại 

phía Nam đảo Đình 

Vũ, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng"

574 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

28/QĐ-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT trong giai 

đoạn vận hành của 

Dự án "Mở rộng, 

nâng công suất khai 

thác chế biến đá xây 

dựng mỏ đá Tân Mỹ 

A, công suât 

700.000m3 đá 

nguyên khối/năm tại 

xã Tân Mỹ, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bình 

Dương"

572 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

573 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

60/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của 

Dự án "Mở rộng khai 

thác lộ thiên mỏ than 

Núi Béo" thuộc 

khoáng sản Hà Tu - 

Hà Lầm, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

"
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1 BCKQTH các công trình BVMT phục vụ giai đoạn 

vận hành của dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công suất 

khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Tân Mỹ B, công 

suất 700.000 m³ đá nguyên khối/năm tại xã Tân Mỹ, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_473_THG_001

2 BCKQTH các công trình BVMT phục vụ giai đoạn 

vận hành của dự án "Đầu tư mở rộng, nâng công suất 

khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Tân Mỹ B, công 

suất 700.000 m³ đá nguyên khối/năm tại xã Tân Mỹ, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_473_THS_001

3 Phụ lục kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án "Đầu tư 

mở rộng, nâng công suất khai thác chế biến mỏ đá xây 

dựng Tân Mỹ B, công suất 700.000 m³ đá nguyên 

khối/năm tại xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_473_BKG_001

4 Phương án phòng ngừa - xử lý sạt lở trong khai thác 

mỏ đá xây dựng Tân Mỹ

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_473_BKG_002

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

mỏ Nikel Bản Phúc (Điều chỉnh năm 2014)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_474_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

mỏ Nikel Bản Phúc (Điều chỉnh năm 2014)"

Tổng hợp (số) 18_09_474_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư khai thác chế biến 

mỏ đá đá xây dựng Ấp Miếu, xã Phước Tân, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác: 

1000000m³/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_475_THG_001

575 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

39/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình BVMT phục vụ 

giai đoạn vận hành 

của dự án "Đầu tư 

mở rộng, nâng công 

suất khai thác chế 

biến mỏ đá xây dựng 

Tân Mỹ B, công suất 

700.000 m³ đá 

nguyên khối/năm tại 

xã Tân Mỹ, huyện 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

576

577 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

103/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT trong giai 

đoạn vận hành của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình mỏ 

Nikel Bản Phúc 

(Điều chỉnh năm 

2014)"

01/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT trong giai 

đoạn vận hành của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác chế biến mỏ đá 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Phụ lục 2: Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 

của Dự án "Đầu tư khai thác chế biến mỏ đá đá xây 

dựng Ấp Miếu, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai (công suất khai thác: 1000000m³/năm)

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_475_BKG_001

3 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư khai thác chế biến 

mỏ đá đá xây dựng Ấp Miếu, xã Phước Tân, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai (công suất khai thác: 

1000000m³/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_475_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền sản xuất xi măng mới Công ty xi măng Bỉm 

Sơn công suất 5.500 tấn clnker/ngày và sản lượng 2,0 

triệu tấn XM/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_476_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền sản xuất xi măng mới Công ty xi măng Bỉm 

Sơn công suất 5.500 tấn clnker/ngày và sản lượng 2,0 

triệu tấn XM/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_476_THS_001

1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án "Đường 

dây truyền tải điện 220kV Phú Mỹ - Cát Lái - Thủ 

Đức"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_477_THG_001

2 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án "Đường 

dây truyền tải điện 220kV Phú Mỹ - Cát Lái - Thủ 

Đức"

Tổng hợp (số) 18_09_477_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây dựng các công 

trình cải tạo, mở rông mỏ than Đèo Nai" tại phường 

Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_478_THG_001

579 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1943/QĐ-

BTNMT

Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của dự 

án "Đường dây 

truyền tải điện 220kV 

Phú Mỹ - Cát Lái - 

Thủ Đức"

580 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

77/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT trong giai 

đoạn vận hành của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng các công trình 

578 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

thác chế biến mỏ đá 

đá xây dựng Ấp 

Miếu, xã Phước Tân, 

TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai (công suất 

khai thác: 

1000000m³/năm)"

74/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT trong giai 

đoạn vận hành của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng dây chuyền sản 

xuất xi măng mới 

Công ty xi măng Bỉm 

Sơn công suất 5.500 

tấn clnker/ngày và 

sản lượng 2,0 triệu 

tấn XM/năm"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án "Đầu tư xây dựng các công 

trình cải tạo, mở rông mỏ than Đèo Nai" tại phường 

Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_478_THS_001

3 Bản vẽ hoàn công các công trình BVMT Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_478_BKG_001

1 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy tái chế sản phẩm 

phụ ngành luyện kim” tại Lô CN2 Khu công nghiệp 

Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_479_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Nhà máy tái chế sản phẩm 

phụ ngành luyện kim” tại Lô CN2 Khu công nghiệp 

Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_479_THS_001

1 BCKQTH các công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của dự án "Đầu tư xây dựng công 

trình Trạm xử lý nước thải mỏ Núi Béo - Công ty 

TNHH MTV Môi trường - VINACOMIN tại phường 

Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_480_THG_001

2 BCKQTH các công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của dự án "Đầu tư xây dựng công 

trình Trạm xử lý nước thải mỏ Núi Béo - Công ty 

TNHH MTV Môi trường - VINACOMIN tại phường 

Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_480_THS_001

581 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2199/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của dự 

án "Nhà máy tái chế 

sản phẩm phụ ngành 

luyện kim” tại Lô 

CN2 Khu công 

nghiệp Nam Cầu 

Kiền, xã Kiền Bái, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng"

582 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

88/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình bảo vệ môi 

trường phục vụ giai 

đoạn vận hành của 

dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình 

Trạm xử lý nước thải 

mỏ Núi Béo - Công 

ty TNHH MTV Môi 

trường - 

VINACOMIN tại 

phường Hà Tu, TP 

Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh"

cải tạo, mở rông mỏ 

than Đèo Nai" tại 

phường Cẩm Tây, 

thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 BCKQTH các công trình BVMT phục vụ giai đoạn 

vận hành của dự án "Đầu tư xây dựng công trình Trạm 

xử lý nước Hà Tu - Công ty TNHH MTV Môi trường - 

 VINACOMIN tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_481_THG_001

2 BCKQTH các công trình BVMT phục vụ giai đoạn 

vận hành của dự án "Đầu tư xây dựng công trình Trạm 

xử lý nước Hà Tu - Công ty TNHH MTV Môi trường - 

 VINACOMIN tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_481_THS_001

1 Báo cáo KQTH các công trình BVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án "Trạm xử lý nước thải mỏ 

Cao Sơn, giai đoạn 1 tại phường Mông Dương, TP 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_482_THG_001

2 Báo cáo KQTH các công trình BVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án "Trạm xử lý nước thải mỏ 

Cao Sơn, giai đoạn 1 tại phường Mông Dương, TP 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_482_THS_001

1 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án ""Đầu tư cải tạo mở rộng 

khai thác hầm lò tầng lò bằng từ LV:+122 khu trung 

tâm Vàng danh - Mỏ than Vàng danh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_483_THG_001

2 BCKQTH các công trình, biện pháp BVMT trong giai 

đoạn vận hành của Dự án ""Đầu tư cải tạo mở rộng 

khai thác hầm lò tầng lò bằng từ LV:+122 khu trung 

tâm Vàng danh - Mỏ than Vàng danh"

Tổng hợp (số) 18_09_483_THS_001

585 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

129/QĐ-

TCMT

BCKQTH các công 

trình, biện pháp 

BVMT trong giai 

đoạn vận hành của 

Dự án ""Đầu tư cải 

tạo mở rộng khai thác 

hầm lò tầng lò bằng 

từ LV:+122 khu 

trung tâm Vàng danh 

- Mỏ than Vàng danh"

583 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

90/GXN-

TCMT

BCKQTH các công 

trình BVMT phục vụ 

giai đoạn vận hành 

của dự án "Đầu tư 

xây dựng công trình 

Trạm xử lý nước Hà 

Tu - Công ty TNHH 

MTV Môi trường - 

VINACOMIN tại 

phường Hà Tu, TP 

Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh"

584 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

89/GXN-

TCMT

Báo cáo KQTH các 

công trình BVMT 

phục vụ giai đoạn 

vận hành của dự án 

"Trạm xử lý nước 

thải mỏ Cao Sơn, giai 

đoạn 1 tại phường 

Mông Dương, TP 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của dự án "Bổ sung hạng mục tái chế 

phụ phẩm ngành luyện kim trên cơ sở tận dụng vật 

chất có sẵn của nhà máy sắt xốp và luyện kim"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_484_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của dự án "Bổ sung hạng mục tái chế 

phụ phẩm ngành luyện kim trên cơ sở tận dụng vật 

chất có sẵn của nhà máy sắt xốp và luyện kim"

Tổng hợp (số) 18_09_484_THS_001

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

khai thác và chế biến thô sa khoáng titan-zircon tại 

khu vực Long Sơn - Suối Nước, phường Mũi Né, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_485_THG_001

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

khai thác và chế biến thô sa khoáng titan-zircon tại 

khu vực Long Sơn - Suối Nước, phường Mũi Né, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_485_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền thờ 

Nguyễn Văn Nghi" tại xã Đông Thanh, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_486_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền thờ 

Nguyễn Văn Nghi" tại xã Đông Thanh, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp (số) 18_09_486_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống 

cháy rừng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_487_THG_001589 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2123/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng công trình Hệ 

thống cấp nước các 

hồ cảnh quan và 

587 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2244/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

CPM của dự án "Đầu 

tư xây dựng công 

trình khai thác và chế 

biến thô sa khoáng 

titan-zircon tại khu 

vực Long Sơn - Suối 

Nước, phường Mũi 

Né, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình 

Thuận"

588 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1345/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tu bổ, tôn 

tạo và phát huy giá trị 

di tích lịch sử kiến 

trúc nghệ thuật đền 

thờ Nguyễn Văn 

Nghi" tại xã Đông 

Thanh, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

586 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2053/QĐ-

BTNMT Báo cáo ĐTM của dự 

án "Bổ sung hạng 

mục tái chế phụ 

phẩm ngành luyện 

kim trên cơ sở tận 

dụng vật chất có sẵn 

của nhà máy sắt xốp 

và luyện kim"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống 

cháy rừng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng"

Tổng hợp (số) 18_09_487_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cảnh quan 

hồ Mẫu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy 

Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_488_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng cảnh quan 

hồ Mẫu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy 

Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ"

Tổng hợp (số) 18_09_488_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện La Tó, tỉnh 

Quảng Trị" (công suất 12,6MW)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_489_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện La Tó, tỉnh 

Quảng Trị" (công suất 12,6MW)

Tổng hợp (số) 18_09_489_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương 

Giang, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_490_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương 

Giang, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)"

Tổng hợp (số) 18_09_490_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư trạm xử lý nước thải 

+25 Khe Chàm - Công ty TNHH MTV Môi trường - 

Vinacomin" tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_491_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư trạm xử lý nước thải 

+25 Khe Chàm - Công ty TNHH MTV Môi trường - 

Vinacomin" tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_491_THS_001

593 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3052/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư trạm 

xử lý nước thải +25 

Khe Chàm - Công ty 

TNHH MTV Môi 

trường - Vinacomin" 

tại phường Mông 

Dương, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

phòng chống cháy 

rừng - Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng"

590 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2909/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng cảnh quan hồ 

Mẫu tại Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng xã 

Hy Cương, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ"

591 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

592 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1270/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy điện La 

Tó, tỉnh Quảng Trị" 

(công suất 12,6MW)

3288/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị 

khu di tích lịch sử 

chiến thắng Xương 

Giang, tỉnh Bắc 

Giang (giai đoạn 1)"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu xi măng phần sâu mỏ Tràng Kênh, thị trấn 

Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_492_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng 

phần sâu mỏ Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_492_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu xi măng phần sâu mỏ Tràng Kênh, thị trấn 

Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_492_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng 

phần sâu mỏ Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_492_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng sơ sở Trung tâm lưu thông hàng hóa 

thương mại và gia công chế biến nông, lâm, thủy hải 

sản xuất khẩu Sao Vàng" tại thị trấn Hùng Quốc, 

huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_493_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng sơ sở Trung tâm lưu thông hàng hóa 

thương mại và gia công chế biến nông, lâm, thủy hải 

sản xuất khẩu Sao Vàng" tại thị trấn Hùng Quốc, 

huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Tổng hợp (số) 18_09_493_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác đá hoa 

khu vực Lèn Kẻ Bút 3, xã Tân Xuân và Giai Xuân, 

huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_494_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác đá hoa khu vực Lèn Kẻ Bút 3, xã 

Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_494_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác đá hoa 

khu vực Lèn Kẻ Bút 3, xã Tân Xuân và Giai Xuân, 

huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_494_THS_001

594 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

973/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

bổ sung của Dự án 

"Khai thác đá vôi làm 

nguyên liệu xi măng 

phần sâu mỏ Tràng 

Kênh, thị trấn Minh 

Đức, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố 

Hải Phòng"

595 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

596 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2113/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

hạ tầng sơ sở Trung 

tâm lưu thông hàng 

hóa thương mại và 

gia công chế biến 

nông, lâm, thủy hải 

sản xuất khẩu Sao 

Vàng" tại thị trấn 

Hùng Quốc, huyện 

Trà Lĩnh, tỉnh Cao 

Bằng

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

khai thác đá hoa khu 

vực Lèn Kẻ Bút 3, xã 

Tân Xuân và Giai 

Xuân, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An"

1018/QĐ-

BTNMT
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4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác đá hoa khu vực Lèn Kẻ Bút 3, xã 

Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_494_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng tiết diện đường dây 

171, 174 từ TBA 220kV Xuân Mai đi TBA 110kV 

E10.9 Xuân Mai" tại huyện Quốc Oai, huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_495_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng tiết diện đường dây 

171, 174 từ TBA 220kV Xuân Mai đi TBA 110kV 

E10.9 Xuân Mai" tại huyện Quốc Oai, huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Tổng hợp (số) 18_09_495_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

nâng công suất khai thác mỏ sét Ba Sao, thị trấn Ba 

Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_496_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Đầu tư xây dựng công trình nâng công suất 

khai thác mỏ sét Ba Sao, thị trấn Ba Sao, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_496_THG_002

3 Phụ lục các bản vẽ đính kém phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường bổ sung của Dự án "Đầu tư xây dựng 

công trình nâng công suất khai thác mỏ sét Ba Sao, thị 

trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_496_BKG_001

4 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình 

nâng công suất khai thác mỏ sét Ba Sao, thị trấn Ba 

Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_496_THS_001

5 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Đầu tư xây dựng công trình nâng công suất 

khai thác mỏ sét Ba Sao, thị trấn Ba Sao, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_496_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu Đô thị Đông Hải, 

thành phố Thanh Hóa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_497_THG_001599 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

1041/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu Đô thị 

Đông Hải, thành phố 

597 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1163/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng tiết 

diện đường dây 171, 

174 từ TBA 220kV 

Xuân Mai đi TBA 

110kV E10.9 Xuân 

Mai" tại huyện Quốc 

Oai, huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà 

Nội và huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình

598 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2245/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

bổ sung của Dự án 

"Đầu tư xây dựng 

công trình nâng công 

suất khai thác mỏ sét 

Ba Sao, thị trấn Ba 

Sao, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam"

tỉnh Nghệ An"
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu Đô thị Đông Hải, 

thành phố Thanh Hóa"

Tổng hợp (số) 18_09_497_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường năng lực khoa 

học công nghệ và Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái 

cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_498_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tăng cường năng lực khoa 

học công nghệ và Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái 

cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" tại 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Tổng hợp (số) 18_09_498_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng nhà máy sản xuất 

nước khoáng Cúc Phương và xây dựng khu nghỉ 

dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_499_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng nhà máy sản xuất 

nước khoáng Cúc Phương và xây dựng khu nghỉ 

dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế"

Tổng hợp (số) 18_09_499_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Sông Lô 2 (Dự 

án điều chỉnh, nâng công suất lên 28MW)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_500_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thủy điện Sông Lô 2 (Dự 

án điều chỉnh, nâng công suất lên 28MW)"

Tổng hợp (số) 18_09_500_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khoan bổ sung 04 giếng 

nâng công suất cơ sở 1, cơ sở 2 thêm 16.000 

m3/ngày.đêm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_501_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khoan bổ sung 04 giếng 

nâng công suất cơ sở 1, cơ sở 2 thêm 16.000 

m3/ngày.đêm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội"

Tổng hợp (số) 18_09_501_THS_001

602 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3486/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thủy điện 

Sông Lô 2 (Dự án 

điều chỉnh, nâng 

công suất lên 

28MW)"

601 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2513/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng nhà 

máy sản xuất nước 

khoáng Cúc Phương 

và xây dựng khu nghỉ 

dưỡng cao cấp đạt 

tiêu chuẩn quốc tế"

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Đông Hải, thành phố 

Thanh Hóa"

600 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

559/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tăng cường 

năng lực khoa học 

công nghệ và Đào tạo 

nguồn nhân lực phục 

vụ tái cơ cấu nông 

nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới" tại 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam, thị 

trấn Trâu Quỳ, huyện 

Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội

603 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

949/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khoan bổ 

sung 04 giếng nâng 

công suất cơ sở 1, cơ 

sở 2 thêm 16.000 

m3/ngày.đêm, quận 

Hà Đông, thành phố 

Hà Nội"
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1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác mỏ đá silic tại 

khu vực núi Quỳ Khê (Trẹo 1), xã Liên Khê, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_502_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Khai thác mỏ đá silic tại khu vực núi Quỳ Khê 

(Trẹo 1), xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_502_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khai thác mỏ đá silic tại 

khu vực núi Quỳ Khê (Trẹo 1), xã Liên Khê, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_502_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của 

Dự án "Khai thác mỏ đá silic tại khu vực núi Quỳ Khê 

(Trẹo 1), xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_502_THS_002

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng phục hồi 

chùa Báng" tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_503_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng phục hồi 

chùa Báng" tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Tổng hợp (số) 18_09_503_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng phát triển du lịch 

sinh thái bền vững Vườn quốc gia Tràm Chim giai 

đoạn 2016-2010"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_504_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hạ tầng phát triển du lịch 

sinh thái bền vững Vườn quốc gia Tràm Chim giai 

đoạn 2016-2010"

Tổng hợp (số) 18_09_504_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá hoa 

Thung Tờm, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ 

An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_505_THG_001

2 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác mỏ đá hoa Thung Tờm, xã Tân 

Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_505_THG_002

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá hoa 

Thung Tờm, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ 

An"

Tổng hợp (số) 18_09_505_THS_001

4 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác mỏ đá hoa Thung Tờm, xã Tân 

Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An"

Tổng hợp (số) 18_09_505_THS_002

607 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

606

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

605

604 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2522/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng phục hồi chùa 

Báng" tại xã Đại 

Đình, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

118/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

bổ sung của Dự án 

"Khai thác mỏ đá 

silic tại khu vực núi 

Quỳ Khê (Trẹo 1), xã 

Liên Khê, huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Hạ tầng phát 

triển du lịch sinh thái 

bền vững Vườn quốc 

gia Tràm Chim giai 

đoạn 2016-2010"

2125/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM và 

phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường 

của Dự án "Đầu tư 

khai thác mỏ đá hoa 

Thung Tờm, xã Tân 

Hợp, huyện Tân Kỳ, 

tỉnh Nghệ An"

1466/QĐ-

BTNMT
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1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền 3 - Nhà máy xi măng Thành Thắng, công suất 

2,3 triệu tấn xi măng/năm" tại thôn Bồng Lạng, xã 

Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_506_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền 3 - Nhà máy xi măng Thành Thắng, công suất 

2,3 triệu tấn xi măng/năm" tại thôn Bồng Lạng, xã 

Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Tổng hợp (số) 18_09_506_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu đô thị An Bàng (xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật)" tại phường Cẩm An, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_507_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu đô thị An Bàng (xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật)" tại phường Cẩm An, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tổng hợp (số) 18_09_507_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy 

nước mặt sông Đuống" (giai đoạn I đến năm 2020: 

công suất 300.000 m3/ngày đêm)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_508_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy 

nước mặt sông Đuống" (giai đoạn I đến năm 2020: 

công suất 300.000 m3/ngày đêm)

Tổng hợp (số) 18_09_508_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp bệnh viện đa 

khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện 

hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_509_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nâng cấp bệnh viện đa 

khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện 

hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1)"

Tổng hợp (số) 18_09_509_THS_001

1703/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng nhà máy nước 

mặt sông Đuống" 

(giai đoạn I đến năm 

2020: công suất 

300.000 m3/ngày 

đêm)

611 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1521/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nâng cấp 

bệnh viện đa khoa 

tỉnh Kon Tum từ 

bệnh viện hạng II lên 

bệnh viện hạng I quy 

mô 750 giường (giai 

đoạn 1)"

608 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

609 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

610 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

488/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng dây chuyền 3 - 

Nhà máy xi măng 

Thành Thắng, công 

suất 2,3 triệu tấn xi 

măng/năm" tại thôn 

Bồng Lạng, xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam

3501/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu đô thị 

An Bàng (xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật)" tại 

phường Cẩm An, 

thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam

359
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1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng 

giao thông đồng bằng sông Cửu Long - Hợp phần B 

(giai đoạn 2): Xây dựng hành lang đường thủy quốc 

gia số 2, đoạn từ Km0+000 đến Km80+000 và hành 

lang đường thủy quốc gia số 3, đoạn từ Km207+000 

đến Km310+000"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_510_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng 

giao thông đồng bằng sông Cửu Long - Hợp phần B 

(giai đoạn 2): Xây dựng hành lang đường thủy quốc 

gia số 2, đoạn từ Km0+000 đến Km80+000 và hành 

lang đường thủy quốc gia số 3, đoạn từ Km207+000 

đến Km310+000"

Tổng hợp (số) 18_09_510_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Công trình thủy điện Trà 

Khúc 1" (công suất 30MW)

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_511_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Công trình thủy điện Trà 

Khúc 1" (công suất 30MW)

Tổng hợp (số) 18_09_511_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

cung cấp nước sạch tại Khu Công nghiệp dệt may Phố 

Nối B, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(nâng công suất từ 4.000 m3/ngày.đêm lên 12.000 

m3/ngày.đêm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_512_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

cung cấp nước sạch tại Khu Công nghiệp dệt may Phố 

Nối B, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(nâng công suất từ 4.000 m3/ngày.đêm lên 12.000 

m3/ngày.đêm)"

Tổng hợp (số) 18_09_512_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Công trình đường vào văn 

phòng hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bến En" tại 

khoảnh 1, tiểu khu 617, Vườn quốc gia Bến En, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_513_THG_001

614 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

948/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo, nâng 

cấp hệ thống cung 

cấp nước sạch tại 

Khu Công nghiệp dệt 

may Phố Nối B, xã 

Nghĩa Hiệp, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên (nâng công suất 

từ 4.000 

m3/ngày.đêm lên 

12.000 

m3/ngày.đêm)"

612 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1746/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Phát triển cơ 

sở hạ tầng giao thông 

ĐBSCL - Hợp phần 

B (giai đoạn 2): Xây 

dựng hành lang 

đường thủy quốc gia 

số 2, đoạn từ 

Km0+000 đến 

Km80+000 và hành 

lang đường thủy quốc 

gia số 3, đoạn từ 

Km207+000 đến 

Km310+000"

613 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1725/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Công trình 

thủy điện Trà Khúc 

1" (công suất 30MW)

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

615 2519/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Công trình 

đường vào văn phòng 

hạt kiểm lâm Vườn 

quốc gia Bến En" tại 

khoảnh 1, tiểu khu 
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Công trình đường vào văn 

phòng hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bến En" tại 

khoảnh 1, tiểu khu 617, Vườn quốc gia Bến En, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp (số) 18_09_513_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm 

của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm 

Thao"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_514_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng dây 

chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm 

của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm 

Thao"

Tổng hợp (số) 18_09_514_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hồ chứa nước Đồng Mít, 

tỉnh Bình Định"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_515_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Hồ chứa nước Đồng Mít, 

tỉnh Bình Định"

Tổng hợp (số) 18_09_515_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo các di tích 

gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia 

đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai 

đoạn 1)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_516_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo các di tích 

gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia 

đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai 

đoạn 1)"

Tổng hợp (số) 18_09_516_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu nghỉ 

dưỡng sinh thái trong phân khu hành chính dịch vụ 1 - 

Vườn quốc gia Ba Vì tại cốt 400m"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_517_THG_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

616

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

618

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

617

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

619

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tu bổ, tôn 

tạo các di tích gốc và 

xây dựng cơ sở hạ 

tầng Khu di tích quốc 

gia đặc biệt Đại thi 

hào Nguyễn Du, tỉnh 

Hà Tĩnh (giai đoạn 

1)"

1478/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Hồ chứa 

nước Đồng Mít, tỉnh 

Bình Định"

2120/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng dây chuyền sản 

xuất NPK số 4 công 

suất 150.000 tấn/năm 

của Công ty Cổ phần 

Supe Phốt phát và 

Hóa chất Lâm Thao"

khoảnh 1, tiểu khu 

617, Vườn quốc gia 

Bến En, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa

1723/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng khu nghỉ dưỡng 

sinh thái trong phân 

khu hành chính dịch 

676/QĐ-

BTNMT
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu nghỉ 

dưỡng sinh thái trong phân khu hành chính dịch vụ 1 - 

Vườn quốc gia Ba Vì tại cốt 400m"

Tổng hợp (số) 18_09_517_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển hành lang đường 

thủy và logistic khu vực phía Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_518_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Phát triển hành lang đường 

thủy và logistic khu vực phía Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_518_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu khai thác đất phục vụ 

Dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ 

dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí tại khu vực Ao Tiên, 

xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_519_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu khai thác đất phục vụ 

Dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ 

dưỡng cao cấp và dịch vụ giải trí tại khu vực Ao Tiên, 

xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_519_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng đồn biên phòng 

Đăk Nô (777)/Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình 

Phước - diện tích 3,0 ha" tại Vườn quốc gia Bù Gia 

Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_520_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng đồn biên phòng 

Đăk Nô (777)/Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình 

Phước - diện tích 3,0 ha" tại Vườn quốc gia Bù Gia 

Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước

Tổng hợp (số) 18_09_520_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng 

nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, giai 

đoạn 1 (từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật 

Bản)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_521_THG_001

622 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1200/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

đồn biên phòng Đăk 

Nô (777)/Bộ Chỉ huy 

bộ đội biên phòng 

tỉnh Bình Phước - 

diện tích 3,0 ha" tại 

Vườn quốc gia Bù 

Gia Mập, xã Bù Gia 

Mập, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước

621 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

620

môi trường

623 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

khu hành chính dịch 

vụ 1 - Vườn quốc gia 

Ba Vì tại cốt 400m"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Phát triển 

hành lang đường thủy 

và logistic khu vực 

phía Nam"

1402/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu khai thác 

đất phục vụ Dự án 

Quần thể sân golf, 

khách sạn 5 sao, khu 

nghỉ dưỡng cao cấp 

và dịch vụ giải trí tại 

khu vực Ao Tiên, xã 

Hạ Long, huyện Vân 

Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh"

1328/QĐ-

BTNMT

109/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải thiện cơ 

sở hạ tầng nhằm phát 

triển nông nghiệp tại 
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2 Phụ lục báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện cơ sở hạ 

tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, 

giai đoạn 1 (từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ 

Nhật Bản)"

Tư liệu khác 

(giấy)

18_09_521_BKG_001

3 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng 

nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, giai 

đoạn 1 (từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật 

Bản)"

Tổng hợp (số) 18_09_521_THS_001

4 Phụ lục báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện cơ sở hạ 

tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, 

giai đoạn 1 (từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ 

Nhật Bản)"

Tư liệu khác 

(số)

18_09_521_BKS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_522_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành"

Tổng hợp (số) 18_09_522_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV Nghĩa 

Lộ - Ba Khe - Cẩm Khê"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_523_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 110 kV Nghĩa 

Lộ - Ba Khe - Cẩm Khê"

Tổng hợp (số) 18_09_523_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cảnh 

quan xung quanh hồ khu vực núi Hình Nhân và đồi 

Lật Mật (Hồ Cây Khế) tại Khu di tích lịch sử Đền 

Hùng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_524_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cảnh 

quan xung quanh hồ khu vực núi Hình Nhân và đồi 

Lật Mật (Hồ Cây Khế) tại Khu di tích lịch sử Đền 

Hùng"

Tổng hợp (số) 18_09_524_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ tôn tạo Chùa Thiên 

Quang và cảnh quan khu vực Đền Hạ - Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_525_THG_001627 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2927/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tu bổ tôn tạo 

Chùa Thiên Quang 

và cảnh quan khu vực 

Đền Hạ - Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng, xã 

625 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

249/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

110 kV Nghĩa Lộ - 

Ba Khe - Cẩm Khê"

2263/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư Cảng hàng 

không quốc tế Long 

Thành"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

624

tác động 

môi trường

626 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

triển nông nghiệp tại 

tỉnh Lâm Đồng, giai 

đoạn 1 (từ nguồn vốn 

vay ODA của Chính 

phủ Nhật Bản)"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Cảnh quan 

xung quanh hồ khu 

vực núi Hình Nhân 

và đồi Lật Mật (Hồ 

Cây Khế) tại Khu di 

tích lịch sử Đền 

Hùng"

2910/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ tôn tạo Chùa Thiên 

Quang và cảnh quan khu vực Đền Hạ - Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ"

Tổng hợp (số) 18_09_525_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm xử lý nước thải Hà 

Tu - giai đoạn II" tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_526_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Trạm xử lý nước thải Hà 

Tu - giai đoạn II" tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_526_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông từ ngã ba thôn 8 xã Tân Ninh đến đền Am 

Tiên, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Hạng mục 

Đường vào động Am Tiên và điểm ngắm cảnh toàn 

khu"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_527_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông từ ngã ba thôn 8 xã Tân Ninh đến đền Am 

Tiên, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Hạng mục 

Đường vào động Am Tiên và điểm ngắm cảnh toàn 

khu"

Tổng hợp (số) 18_09_527_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử văn hóa Nghè Vẹt" tại xã Vĩnh 

Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_528_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Tu bổ, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử văn hóa Nghè Vẹt" tại xã Vĩnh 

Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Tổng hợp (số) 18_09_528_THS_001

629 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

535/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải tạo, nâng 

cấp đường giao thông 

từ ngã ba thôn 8 xã 

Tân Ninh đến đền 

Am Tiên, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa - Hạng 

mục Đường vào động 

Am Tiên và điểm 

ngắm cảnh toàn khu"

630 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1218/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Tu bổ, tôn 

tạo và phát huy giá trị 

di tích lịch sử văn 

hóa Nghè Vẹt" tại xã 

Vĩnh Hùng, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa

lịch sử Đền Hùng, xã 

Hy Cương, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ"

628 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1805/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Trạm xử lý 

nước thải Hà Tu - 

giai đoạn II" tại 

thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu Chùa 

Thiên Tây Trúc và Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc" tại 

xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_529_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng khu Chùa 

Thiên Tây Trúc và Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc" tại 

xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tổng hợp (số) 18_09_529_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ khu di tích quốc 

gia Gò Tháp tại ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_530_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ khu di tích quốc 

gia Gò Tháp tại ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp"

Tổng hợp (số) 18_09_530_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện vệ sinh môi 

trường di tích lịch sử Khu lưu niệm Đại thi hào 

Nguyễn Du"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_531_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Cải thiện vệ sinh môi 

trường di tích lịch sử Khu lưu niệm Đại thi hào 

Nguyễn Du"

Tổng hợp (số) 18_09_531_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Quảng 

Trạch - Dốc Sỏi"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_532_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đường dây 500kV Quảng 

Trạch - Dốc Sỏi"

Tổng hợp (số) 18_09_532_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông cửa 

Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_533_THG_001635 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

99/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác khoáng sản cát 

làm vật liệu san lấp 

tại khu vực phía 

633 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2761/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Cải thiện vệ 

sinh môi trường di 

tích lịch sử Khu lưu 

niệm Đại thi hào 

Nguyễn Du"

634 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3387/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đường dây 

500kV Quảng Trạch - 

 Dốc Sỏi"

631 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2154/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng khu Chùa Thiên 

Tây Trúc và Thiền 

viện Trúc Lâm Tây 

Trúc" tại xã Quân 

Chu, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên

632 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2891/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị 

di tích lịch sử và 

khảo cổ khu di tích 

quốc gia Gò Tháp tại 

ấp 1, xã Tân Kiều, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông cửa 

Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_533_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Tây Nam 

cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_534_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư khai thác khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Tây Nam 

cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_534_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu công nghiệp, đô thị và 

dịch vụ VSIP Bắc Ninh (điều chỉnh ngành nghề khu 

công nghiệp)" thực hiện tại phường Đình Bảng, xã 

Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn và xã Đại Đồng, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_535_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu công nghiệp, đô thị và 

dịch vụ VSIP Bắc Ninh (điều chỉnh ngành nghề khu 

công nghiệp)" thực hiện tại phường Đình Bảng, xã 

Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn và xã Đại Đồng, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_535_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cụm công 

nghiệp làng nghề Mẫn Xá - Văn Môn, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_536_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng Cụm công 

nghiệp làng nghề Mẫn Xá - Văn Môn, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_536_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

khu xử lý rác thải tập trung huyện Thuận Thành" tại 

xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_537_THG_001639 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2439/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Mở rộng, 

nâng công suất khu 

xử lý rác thải tập 

trung huyện Thuận 

637 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3054/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu công 

nghiệp, đô thị và dịch 

vụ VSIP Bắc Ninh 

(điều chỉnh ngành 

nghề khu công 

nghiệp)" thực hiện tại 

phường Đình Bảng, 

xã Phù Chuẩn, thị xã 

Từ Sơn và xã Đại 

Đồng, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh

638 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2906/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng Cụm công 

nghiệp làng nghề 

Mẫn Xá - Văn Môn, 

huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh"

môi trường tại khu vực phía 

Đông cửa Lạch 

Huyện, huyện Cát 

Hải, thành phố Hải 

Phòng"

636 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

98/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư khai 

thác khoáng sản cát 

làm vật liệu san lấp 

tại khu vực phía Tây 

Nam cửa Lạch 

Huyện, huyện Cát 

Hải, TP Hải Phòng"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Mở rộng, nâng công suất 

khu xử lý rác thải tập trung huyện Thuận Thành" tại 

xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_537_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu dân cư 125 ha theo 

quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_538_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Khu dân cư 125 ha theo 

quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_538_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy tái chế, xử lý chất 

thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế", 

giai đoạn I: công suất 60 tấn/ngày, tại xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_539_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Nhà máy tái chế, xử lý chất 

thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế", 

giai đoạn I: công suất 60 tấn/ngày, tại xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổng hợp (số) 18_09_539_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp chuyên sâu 

Phú Mỹ 3 (diện tích 999 ha)" tại xã Phước Hòa và Xã 

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

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_540_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp chuyên sâu 

Phú Mỹ 3 (diện tích 999 ha)" tại xã Phước Hòa và Xã 

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

Tổng hợp (số) 18_09_540_THS_001

642 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1162/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp chuyên 

sâu Phú Mỹ 3 (diện 

tích 999 ha)" tại xã 

Phước Hòa và Xã 

Tân Hòa, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

môi trường trung huyện Thuận 

Thành" tại xã Ngũ 

Thái, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh

640 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1444/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Khu dân cư 

125 ha theo quy 

hoạch tại xã Long 

Tân, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai"

641 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2181/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Nhà máy tái 

chế, xử lý chất thải 

công nghiệp, chất 

thải nguy hại và chất 

thải y tế", giai đoạn I: 

công suất 60 

tấn/ngày, tại xã Mỹ 

Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng nhà máy xử lý và 

tái chế kim loại, tái chế nhớt thải, xử lý và tiêu hủy 

chất thải công nghiệp nguy hại, xử lý và tiêu hủy chất 

thải công nghiệp không nguy hại, xử lý và tiêu hủy 

chất thải sinh hoạt" tại ấp Phước Đông, xã Long 

Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_541_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng nhà máy xử lý và 

tái chế kim loại, tái chế nhớt thải, xử lý và tiêu hủy 

chất thải công nghiệp nguy hại, xử lý và tiêu hủy chất 

thải công nghiệp không nguy hại, xử lý và tiêu hủy 

chất thải sinh hoạt" tại ấp Phước Đông, xã Long 

Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_541_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng mới Bệnh 

viện đa khoa khu vực Củ Chi với quy mô 1.000 

giường bệnh" tại ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_542_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng mới Bệnh 

viện đa khoa khu vực Củ Chi với quy mô 1.000 

giường bệnh" tại ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_542_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng mới Bệnh 

viện đa khoa khu vực Hóc Môn với quy mô 1.000 

giường bệnh" tại 65/2B Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_543_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án "Đầu tư xây dựng mới Bệnh 

viện đa khoa khu vực Hóc Môn với quy mô 1.000 

giường bệnh" tại 65/2B Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng hợp (số) 18_09_543_THS_001

644 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2202/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng mới Bệnh viện 

đa khoa khu vực Củ 

Chi với quy mô 

1.000 giường bệnh" 

tại ấp Bàu Tre 2, xã 

Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh

645 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2199/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Đầu tư xây 

dựng mới Bệnh viện 

đa khoa khu vực Hóc 

Môn với quy mô 

1.000 giường bệnh" 

tại 65/2B Bà Triệu, 

thị trấn Hóc Môn, 

huyện Hóc Môn, Tp. 

Hồ Chí Minh

643 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1632/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án "Xây dựng 

nhà máy xử lý và tái 

chế kim loại, tái chế 

nhớt thải, xử lý và 

tiêu hủy CTCN nguy 

hại, xử lý và tiêu hủy 

CTCN không nguy 

hại, xử lý và tiêu hủy 

CTSH" tại ấp Phước 

Đông, xã Long 

Phước, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh

368



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất 

nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại (lần 

thứ 3)” tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_544_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất 

nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại (lần 

thứ 3)” tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước"

Tổng hợp (số) 18_09_544_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng Khu công nghiệp Đất Đỏ I (diện tích 496,22 ha)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_545_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng Khu công nghiệp Đất Đỏ I (diện tích 496,22 ha)"

Tổng hợp (số) 18_09_545_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng hạ tầng khu công 

nghiệp Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_546_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng hạ tầng khu công 

nghiệp Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn"

Tổng hợp (số) 18_09_546_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 

3+4, diện tích 338,0059 ha"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_547_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 

3+4, diện tích 338,0059 ha"

Tổng hợp (số) 18_09_547_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn 

(rác thải sinh hoạt) Cần Thơ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_548_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn 

(rác thải sinh hoạt) Cần Thơ"

Tổng hợp (số) 18_09_548_THS_001

646

91/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khu công nghiệp Hải 

Sơn mở rộng giai 

đoạn 3+4, diện tích 

338,0059 ha"

650 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1546/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy xử 

lý chất thải rắn (rác 

thải sinh hoạt) Cần 

Thơ"

647 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1534/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng 

Khu công nghiệp Đất 

Đỏ I (diện tích 

496,22 ha)"

648 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1105/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Xây dựng hạ 

tầng khu công nghiệp 

Mông Hóa, huyện Kỳ 

Sơn"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

649 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Mở rộng, 

nâng công suất nhà 

máy xử lý chất thải 

công nghiệp và nguy 

hại (lần thứ 3)” tại xã 

Minh Lập, huyện 

Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước"

2152/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải Khu kinh tế Dung Quất - bổ 

sung hệ thống dây truyền lò đốt rác sinh hoạt và hệ 

thống dây chuyền xử lý nilon, nhựa, cao su thải, cặn 

dầu, dầu thải"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_549_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải Khu kinh tế Dung Quất - bổ 

sung hệ thống dây truyền lò đốt rác sinh hoạt và hệ 

thống dây chuyền xử lý nilon, nhựa, cao su thải, cặn 

dầu, dầu thải"

Tổng hợp (số) 18_09_549_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nghiên cứu đánh giá vai trò 

của lĩnh vực tư nhân trong việc giới thiệu các công 

nghệ đốt của Nhật Bản cho xử lý chất thải rắn đô thị 

và phục hồi bãi chôn lấp"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_550_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nghiên cứu đánh giá vai trò 

của lĩnh vực tư nhân trong việc giới thiệu các công 

nghệ đốt của Nhật Bản cho xử lý chất thải rắn đô thị 

và phục hồi bãi chôn lấp"

Tổng hợp (số) 18_09_550_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Tổ hợp chế biến nông thuỷ 

sản Tây Nam-giai đoạn 1"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_551_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Tổ hợp chế biến nông thuỷ 

sản Tây Nam-giai đoạn 1"

Tổng hợp (số) 18_09_551_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn 

công nghiệp và nguy hại tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_552_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn 

công nghiệp và nguy hại tỉnh Thái Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_552_THS_001

1861/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy xử 

lý chất thải rắn công 

nghiệp và nguy hại 

tỉnh Thái Bình"

654 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2714/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư thu 

gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải Khu 

kinh tế Dung Quất - 

bổ sung hệ thống dây 

truyền lò đốt rác sinh 

hoạt và hệ thống dây 

chuyền xử lý nilon, 

nhựa, cao su thải, cặn 

dầu, dầu thải"

653 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1635/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Tổ hợp chế 

biến nông thuỷ sản 

Tây Nam-giai đoạn 1"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

652

651 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nghiên cứu 

đánh giá vai trò của 

lĩnh vực tư nhân 

trong việc giới thiệu 

các công nghệ đốt 

của Nhật Bản cho xử 

lý chất thải rắn đô thị 

và phục hồi bãi chôn 

lấp"

1882/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư mở rộng dự án xây 

dựng nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và 

tiêu hủy chất thải nguy hại” tại xã Đại Hiệp, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_553_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư mở rộng dự án xây 

dựng nhà máy tái chế dầu công nghiệp, dầu thải và 

tiêu hủy chất thải nguy hại” tại xã Đại Hiệp, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_553_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu liên hợp xử lý chất 

thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt” tại xã Phù 

Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_554_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu liên hợp xử lý chất 

thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt” tại xã Phù 

Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_554_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị, 

công nghệ cho Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp 

Trái Đất Xanh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_555_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị, 

công nghệ cho Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp 

Trái Đất Xanh"

Tổng hợp (số) 18_09_555_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Điều chỉnh Dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu liên hợp công 

nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông Bời Lời"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_556_THG_001

464/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Khu liên hợp 

xử lý chất thải công 

nghiệp và chất thải 

sinh hoạt” tại xã Phù 

Lãng, huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

658

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

657

655 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1866/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư mở 

rộng dự án xây dựng 

nhà máy tái chế dầu 

công nghiệp, dầu thải 

và tiêu hủy chất thải 

nguy hại” tại xã Đại 

Hiệp, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam"

656 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

667/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Điều chỉnh 

Dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

hạ tầng Khu liên hợp 

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư bổ 

sung thiết bị, công 

nghệ cho Nhà máy 

xử lý chất thải công 

nghiệp Trái Đất 

Xanh"

323/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Điều chỉnh Dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu liên hợp công 

nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông Bời Lời"

Tổng hợp (số) 18_09_556_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất hệ thống tái 

chế chì của Công ty TNHH Le Long Việt Nam từ 24 

tấn sản phẩm/ngày lên 80 tấn sản phẩm/ngày"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_557_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất hệ thống tái 

chế chì của Công ty TNHH Le Long Việt Nam từ 24 

tấn sản phẩm/ngày lên 80 tấn sản phẩm/ngày"

Tổng hợp (số) 18_09_557_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Lò hấp chất thải rắn y tế 

tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố 

Tuy Hòa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_558_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Lò hấp chất thải rắn y tế 

tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố 

Tuy Hòa"

Tổng hợp (số) 18_09_558_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn 

thành nhiên liệu theo công nghệ MBT-CD.08-Bổ sung 

các hạng mục xử lý chất thải nguy hại"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_559_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn 

thành nhiên liệu theo công nghệ MBT-CD.08-Bổ sung 

các hạng mục xử lý chất thải nguy hại"

Tổng hợp (số) 18_09_559_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy 

phân lân nung chảy công suất 200.000 tấn/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_560_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy 

phân lân nung chảy công suất 200.000 tấn/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_560_THS_001

1

Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng lò đốt 

chất thải công nghiệp công suất 2.000 kg/h"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_561_THG_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

661

660

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

662

2347/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng lò đốt chất thải 

công nghiệp công 

2092/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng nhà máy phân 

lân nung chảy công 

suất 200.000 

tấn/năm"

659 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

547/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nâng công 

suất hệ thống tái chế 

chì của Công ty 

TNHH Le Long Việt 

Nam từ 24 tấn sản 

phẩm/ngày lên 80 tấn 

sản phẩm/ngày"

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

663

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy xử 

lý chất thải rắn thành 

nhiên liệu theo công 

nghệ MBT-CD.08-

Bổ sung các hạng 

mục xử lý chất thải 

nguy hại"

hạ tầng Khu liên hợp 

công nghiệp đô thị 

dịch vụ Phước Đông 

Bời Lời"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Lò hấp chất 

thải rắn y tế tập trung 

cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn thành 

phố Tuy Hòa"

1640/QĐ-

BTNMT

3261/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2

Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng lò đốt 

chất thải công nghiệp công suất 2.000 kg/h"

Tổng hợp (số) 18_09_561_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất Nhà máy 

phân loại, tái chế và xử lý chất thải dân dụng và công 

nghiệp lên 500 tấn/ngày"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_562_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất Nhà máy 

phân loại, tái chế và xử lý chất thải dân dụng và công 

nghiệp lên 500 tấn/ngày"

Tổng hợp (số) 18_09_562_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng và nâng công suất 

nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại” tại 

xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_563_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng và nâng công suất 

nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại” tại 

xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước"

Tổng hợp (số) 18_09_563_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống 

lò hấp chất thải y tế của Công ty TNHH Một thành 

viên Môi trường Đô thị Hà Nội tại Cầu Diễn"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_564_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống 

lò hấp chất thải y tế của Công ty TNHH Một thành 

viên Môi trường Đô thị Hà Nội tại Cầu Diễn"

Tổng hợp (số) 18_09_564_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất 

nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải dân dụng, 

công nghiệp"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_565_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất 

nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải dân dụng, 

công nghiệp"

Tổng hợp (số) 18_09_565_THS_001

1413/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Mở rộng và 

nâng công suất nhà 

máy xử lý chất thải 

công nghiệp và nguy 

hại” tại xã Minh Lập, 

huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước"

666 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2323/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng hệ thống lò hấp 

chất thải y tế của 

Công ty TNHH Một 

thành viên Môi 

trường Đô thị Hà Nội 

tại Cầu Diễn"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

664 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1645/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nâng công 

suất Nhà máy phân 

loại, tái chế và xử lý 

chất thải dân dụng và 

công nghiệp lên 500 

tấn/ngày"

công nghiệp công 

suất 2.000 kg/h"

667 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

tác động 

môi trường

665

659/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Mở rộng, 

nâng công suất nhà 

máy phân loại, tái 

chế và xử lý chất thải 

dân dụng, công 

nghiệp"

373



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng lò đốt 

chất thải công nghiệp và nguy hại công suất 500 kg/h” 

tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_566_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng lò đốt 

chất thải công nghiệp và nguy hại công suất 500 kg/h” 

tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Tổng hợp (số) 18_09_566_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong I 

(điều chỉnh)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_567_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong I 

(điều chỉnh)"

Tổng hợp (số) 18_09_567_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở 

rộng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_568_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở 

rộng"

Tổng hợp (số) 18_09_568_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất nhà máy xử 

lý chất thải công nghiệp, nguy hại” tại xã Phù Lãng, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH Xử 

lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_569_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nâng công suất nhà máy xử 

lý chất thải công nghiệp, nguy hại” tại xã Phù Lãng, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh của Công ty TNHH Xử 

lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

Tổng hợp (số) 18_09_569_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_570_THG_001672 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

1165/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu 

671 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

670 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1630/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

cơ sở hạ tầng Khu 

công nghiệp Bàu 

Bàng mở rộng"

669 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

668 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1218/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng lò đốt chất thải 

công nghiệp và nguy 

hại công suất 500 

kg/h” tại xã Tân 

Quan, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

2880/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp Yên 

Phong I (điều chỉnh)"

554/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nâng công 

suất nhà máy xử lý 

chất thải công 

nghiệp, nguy hại” tại 

xã Phù Lãng, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh của Công ty 

TNHH Xử lý môi 

trường Sao Sáng Bắc 

Ninh

374



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2"

Tổng hợp (số) 18_09_570_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tạo, mở rộng bãi đổ 

phế thải thoát nước khu C Yên Sở - Quận Hoàng Mai - 

Thành phố Hà Nội"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_571_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tạo, mở rộng bãi đổ 

phế thải thoát nước khu C Yên Sở - Quận Hoàng Mai - 

Thành phố Hà Nội"

Tổng hợp (số) 18_09_571_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy 

xử lý chất thải rắn Minh Tân, huyện Thủy Nguyên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_572_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy 

xử lý chất thải rắn Minh Tân, huyện Thủy Nguyên"

Tổng hợp (số) 18_09_572_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_573_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng"

Tổng hợp (số) 18_09_573_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Trạm xử lý nước thải 

tuynel Dương Huy"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_574_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Trạm xử lý nước thải 

tuynel Dương Huy"

Tổng hợp (số) 18_09_574_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Thoát nước và xử lý nước 

thải thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_575_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Thoát nước và xử lý nước 

thải thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_575_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Hợp phần quản lý chất thải 

rắn thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý 

chất thải rắn thành phố Hải Phòng, giai đoạn I"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_576_THG_001678 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1442/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Hợp phần 

quản lý chất thải rắn 

thuộc Dự án thoát 

nước mưa, nước thải 

676 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

154/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Trạm xử lý 

nước thải tuynel 

Dương Huy"
677 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

880/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Thoát nước 

và xử lý nước thải 

thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh"

tác động 

môi trường

kết cấu hạ tầng Khu 

công nghiệp Tam 

Thăng 2"

674 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

675 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

673 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1620/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Cải tạo, mở 

rộng bãi đổ phế thải 

thoát nước khu C 

Yên Sở - Quận 

Hoàng Mai - Thành 

phố Hà Nội"

3181/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng nhà máy xử lý 

chất thải rắn Minh 

Tân, huyện Thủy 

Nguyên"
2376/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp thị 

trấn Tiên Lãng"
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2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Hợp phần quản lý chất thải 

rắn thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý 

chất thải rắn thành phố Hải Phòng, giai đoạn I"

Tổng hợp (số) 18_09_576_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý và tái chế 

phụ phẩm ngành luyện thép, phát điện” của Công ty 

TNHH Kỹ thuật môi trường Fu Tek

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_577_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý và tái chế 

phụ phẩm ngành luyện thép, phát điện” của Công ty 

TNHH Kỹ thuật môi trường Fu Tek

Tổng hợp (số) 18_09_577_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu công nghiệp Hiệp 

Phước, giai đoạn 2 quy mô 596,93 ha"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_578_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu công nghiệp Hiệp 

Phước, giai đoạn 2 quy mô 596,93 ha"

Tổng hợp (số) 18_09_578_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh 

viện đa khoa huyện Lệ Thủy"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_579_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh 

viện đa khoa huyện Lệ Thủy"

Tổng hợp (số) 18_09_579_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_580_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình"

Tổng hợp (số) 18_09_580_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng cơ sở 2 Trường 

Đại học Luật Hà Nội"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_581_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng cơ sở 2 Trường 

Đại học Luật Hà Nội"

Tổng hợp (số) 18_09_581_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu đô thị Cồn Tiến" Tổng hợp 

(giấy)

18_09_582_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu đô thị Cồn Tiến" Tổng hợp (số) 18_09_582_THS_001
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Sơn mở rộng - 

tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_583_THG_001

684 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

468/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Khu đô thị 

Cồn Tiến"

682 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1260/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Hỗ trợ xử lý 

chất thải Bệnh viện 

đa khoa khu vực Bắc 

Quảng Bình"

683 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

613/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Xây dựng cơ 

sở 2 Trường Đại học 

Luật Hà Nội"

môi trường nước mưa, nước thải 

và quản lý chất thải 

rắn thành phố Hải 

Phòng, giai đoạn I"

681 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1259/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Hỗ trợ xử lý 

chất thải Bệnh viện 

đa khoa huyện Lệ 

Thủy"

1692/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy xử 

lý và tái chế phụ 

phẩm ngành luyện 

thép, phát điện” của 

Công ty TNHH Kỹ 

thuật môi trường Fu 

Tek

679 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

680 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

685

1685/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Khu công 

nghiệp Hiệp Phước, 

giai đoạn 2 quy mô 

596,93 ha"

1693/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Xây dựng và 

kinh doanh kết cấu 

hạ tầng Khu công 
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Sơn mở rộng - 

tỉnh Hà Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_583_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bến số 3 - 

cảng Chân Mây, công suất tàu tiếp nhận 50.000 DWT"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_584_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bến số 3 - 

cảng Chân Mây, công suất tàu tiếp nhận 50.000 DWT"

Tổng hợp (số) 18_09_584_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu trung tâm hành chính, chính trị tp. Hải 

Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_585_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu trung tâm hành chính, chính trị tp. Hải 

Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_585_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị - dịch vụ thương mại 

và nhà ở công nhân Tràng Duệ, huyện An Dương, 

tp.Hải Phòng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_586_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị - dịch vụ thương mại 

và nhà ở công nhân Tràng Duệ, huyện An Dương, 

tp.Hải Phòng"

Tổng hợp (số) 18_09_586_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện 

ung bướu tỉnh Kiên Giang quy mô 400 giường"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_587_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện 

ung bướu tỉnh Kiên Giang quy mô 400 giường"

Tổng hợp (số) 18_09_587_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng khu dân 

cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_588_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng khu dân 

cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_588_THS_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3069/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu trung tâm hành 

chính, chính trị tp. 

Hải Phòng"

3332/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng khu dân cư theo 

quy hoạch tại xã Phú 

Hữu, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai"

687

686 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2907/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng bến số 3 - cảng 

Chân Mây, công suất 

tàu tiếp nhận 50.000 

DWT"

690 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

688 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

689 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

tác động 

môi trường

hạ tầng Khu công 

nghiệp Châu Sơn mở 

rộng - tỉnh Hà Nam"

2460/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

cơ sở hạ tầng khu đô 

thị - dịch vụ thương 

mại và nhà ở công 

nhân Tràng Duệ, 

huyện An Dương, 

tp.Hải Phòng"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng bệnh viện ung 

bướu tỉnh Kiên Giang 

quy mô 400 giường"

2712/QĐ-

BTNMT
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất 

polytetramethylene Ether Glycol (PTMG) - công suất 

100.000 tấn/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_589_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất 

polytetramethylene Ether Glycol (PTMG) - công suất 

100.000 tấn/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_589_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác, chế biến tiêu thụ nội địa và xuất khẩu nước 

khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai tại lỗ 

khoan G2, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_590_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác, chế biến tiêu thụ nội địa và xuất khẩu nước 

khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai tại lỗ 

khoan G2, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên"

Tổng hợp (số) 18_09_590_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư lấn biển và xây 

dựng kết cấu hạ tầng khu 2 và 3 thuộc khu đô thị mới 

Phú Cường, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_591_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư lấn biển và xây 

dựng kết cấu hạ tầng khu 2 và 3 thuộc khu đô thị mới 

Phú Cường, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_591_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Kho ngoại quan và dịch vụ 

Logicstic, quy mô 443.395 m2"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_592_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Kho ngoại quan và dịch vụ 

Logicstic, quy mô 443.395 m2"

Tổng hợp (số) 18_09_592_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất ô xy già 

(H2O2) - khí hydro tại KCN Cái Mép, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_593_THG_001

694 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

759/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Kho ngoại 

quan và dịch vụ 

Logicstic, quy mô 

443.395 m2"

695 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1660/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy sản 

xuất ô xy già (H2O2) 

- khí hydro tại KCN 

Cái Mép, huyện Tân 

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3530/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng công trình khai 

thác, chế biến tiêu 

thụ nội địa và xuất 

khẩu nước khoáng 

thiên nhiên và nước 

uống đóng chai tại lỗ 

khoan G2, thị trấn 

Như Quỳnh, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên"

693 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3591/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư lấn 

biển và xây dựng kết 

cấu hạ tầng khu 2 và 

3 thuộc khu đô thị 

mới Phú Cường, 

thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang"

691 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3527/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy sản 

xuất 

polytetramethylene 

Ether Glycol 

(PTMG) - công suất 

100.000 tấn/năm"

692
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất ô xy già 

(H2O2) - khí hydro tại KCN Cái Mép, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu"

Tổng hợp (số) 18_09_593_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu nhà ở và dịch vụ lô số 5, 6, 7 thị trấn Hồ, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_594_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Khu nhà ở và dịch vụ lô số 5, 6, 7 thị trấn Hồ, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh"

Tổng hợp (số) 18_09_594_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Kho cảng xăng dầu Cái 

Mép - giai đoạn 2 tại KCN Cái Mép, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_595_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Kho cảng xăng dầu Cái 

Mép - giai đoạn 2 tại KCN Cái Mép, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu"

Tổng hợp (số) 18_09_595_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Hoàn Mỹ Thủ Đức, quy mô 500 giường tại số 241 

quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tp. 

HCM"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_596_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Bệnh viện đa khoa quốc tế 

Hoàn Mỹ Thủ Đức, quy mô 500 giường tại số 241 

quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tp. 

HCM"

Tổng hợp (số) 18_09_596_THS_001

698 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

300/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Bệnh viện đa 

khoa quốc tế Hoàn 

Mỹ Thủ Đức, quy mô 

500 giường tại số 

241 quốc lộ 1K, 

phường Linh Xuân, 

quận Thủ Đức, tp. 

HCM"

696 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

580/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật 

Khu nhà ở và dịch vụ 

lô số 5, 6, 7 thị trấn 

Hồ, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc 

Ninh"

697 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1617/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Kho cảng 

xăng dầu Cái Mép - 

giai đoạn 2 tại KCN 

Cái Mép, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu"

môi trường Cái Mép, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu"
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất 

nhà máy Pouyen Việt Nam, công suất sản xuất giày, 

dép từ 50 lên 120 triệu đôi/năm, các sản phẩm khác 

(khuôn đế giày, khuôn ép nổi, dao chặt, khuôn in lụa) 

từ 2.320.919 lên 4.620.000 cái/năm và EVA từ 

38.753.000 lên 80.000.000 tấm/năm; và nâng công 

suất hệ thống xử lý nước thải từ 5.000 lên 

11.400m3/ngày đêm, thực hiện tại D10/89Q quốc lộ 

1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. HCM"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_597_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng, nâng công suất 

nhà máy Pouyen Việt Nam, công suất sản xuất giày, 

dép từ 50 lên 120 triệu đôi/năm, các sản phẩm khác 

(khuôn đế giày, khuôn ép nổi, dao chặt, khuôn in lụa) 

từ 2.320.919 lên 4.620.000 cái/năm và EVA từ 

38.753.000 lên 80.000.000 tấm/năm; và nâng công 

suất hệ thống xử lý nước thải từ 5.000 lên 

11.400m3/ngày đêm, thực hiện tại D10/89Q quốc lộ 

1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. HCM"

Tổng hợp (số) 18_09_597_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu nhà ở, dịch vụ KCN 

Phố Nối tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_598_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu nhà ở, dịch vụ KCN 

Phố Nối tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên"

Tổng hợp (số) 18_09_598_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện 

đa khoa Đồng Tháp, quy mô 700 giường tại xã Mỹ 

Tân, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_599_THG_001

699 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2161/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Mở rộng, 

nâng công suất nhà 

máy Pouyen Việt 

Nam, công suất sản 

xuất giày, dép từ 50 

lên 120 triệu 

đôi/năm, các sản 

phẩm khác (khuôn đế 

giày, khuôn ép nổi, 

dao chặt, khuôn in 

lụa) từ 2.320.919 lên 

4.620.000 cái/năm và 

EVA từ 38.753.000 

lên 80.000.000 

tấm/năm; và nâng 

công suất hệ thống 

xử lý nước thải từ 

5.000 lên 

11.400m3/ngày đêm, 

thực hiện tại 

D10/89Q quốc lộ 1A, 

phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, tp. 

HCM"

700 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

701 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng bệnh viện đa 

khoa Đồng Tháp, quy 

mô 700 giường tại xã 

2010/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Khu nhà ở, 

dịch vụ KCN Phố 

Nối tại xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên"

3090/QĐ-

BTNMT

380



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện 

đa khoa Đồng Tháp, quy mô 700 giường tại xã Mỹ 

Tân, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp"

Tổng hợp (số) 18_09_599_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng kinh 

doanh hạ tầng KCN công nghệ cao Long Thành, diện 

tích 410,31ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_600_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng kinh 

doanh hạ tầng KCN công nghệ cao Long Thành, diện 

tích 410,31ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_600_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng quốc lộ 

30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà tỉnh Đồng Tháp"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_601_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng quốc lộ 

30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà tỉnh Đồng Tháp"

Tổng hợp (số) 18_09_601_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình 

vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 3"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_602_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình 

vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 3"

Tổng hợp (số) 18_09_602_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng vườn 

quốc gia Chư Mom Ray"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_603_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng vườn 

quốc gia Chư Mom Ray"

Tổng hợp (số) 18_09_603_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Sân golf và khu biệt thự 

Cồn Ấu,quy mô 102 ha tại phường Hưng Phú, quận 

Cái Răng, tp. Cần Thơ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_604_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Sân golf và khu biệt thự 

Cồn Ấu,quy mô 102 ha tại phường Hưng Phú, quận 

Cái Răng, tp. Cần Thơ"

Tổng hợp (số) 18_09_604_THS_001

2417/QĐ-

BTNMT

704 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2512/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng công trình vườn 

quốc gia Côn Đảo 

giai đoạn 3"

705 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư cơ sở 

hạ tầng vườn quốc 

gia Chư Mom Ray"

1026/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng kinh doanh hạ 

tầng KCN công nghệ 

cao Long Thành, 

diện tích 410,31ha tại 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai"

703 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2209/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng quốc lộ 30 đoạn 

Hồng Ngự - Dinh Bà 

tỉnh Đồng Tháp"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

706

môi trường

702 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

mô 700 giường tại xã 

Mỹ Tân, tp Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp"

955/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Sân golf và 

khu biệt thự Cồn 

Ấu,quy mô 102 ha tại 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, tp. 

Cần Thơ"

381



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Hàm Kiệm II - Bitas tại 

xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_605_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Hàm Kiệm II - Bitas tại 

xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_605_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu dân cư khối Lâm Sa - 

Tu Lễ - Xuân Hòa tại phường Cẩm Phô, thành phố 

Hội An,tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_606_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu dân cư khối Lâm Sa - 

Tu Lễ - Xuân Hòa tại phường Cẩm Phô, thành phố 

Hội An,tỉnh Quảng Nam"

Tổng hợp (số) 18_09_606_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy 

bia Sài Gòn - Khánh Hòa công suất 50 triệu lít/năm tại 

CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_607_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy 

bia Sài Gòn - Khánh Hòa công suất 50 triệu lít/năm tại 

CCN Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa"

Tổng hợp (số) 18_09_607_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà điều trị nội trú bệnh 

viên đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (khối nhà chính 12 tầng), 

phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_608_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà điều trị nội trú bệnh 

viên đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (khối nhà chính 12 tầng), 

phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc"

Tổng hợp (số) 18_09_608_THS_001

708 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

3043/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Khu dân cư 

khối Lâm Sa - Tu Lễ - 

 Xuân Hòa tại 

phường Cẩm Phô, 

thành phố Hội 

An,tỉnh Quảng Nam"

709 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2768/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng nhà máy bia Sài 

Gòn - Khánh Hòa 

công suất 50 triệu 

lít/năm tại CCN Diên 

Phú, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa"

710 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1856/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà điều trị 

nội trú bệnh viên đa 

khoa tỉnh Vĩnh Phúc 

(khối nhà chính 12 

tầng), phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc"

707 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1518/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật KCN 

Hàm Kiệm II - Bitas 

tại xã Hàm Kiệm, 

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình 

Thuận"

382



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện 

ung bướu tp Cần Tho (quy mô 500 giường) phường 

An Bình, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_609_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện 

ung bướu tp Cần Tho (quy mô 500 giường) phường 

An Bình, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ"

Tổng hợp (số) 18_09_609_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất 

phân bón Phượng Hoàng đạt tổng công suât 323.000 

tấn sản phẩm/năm,tại KCN Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_610_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất 

phân bón Phượng Hoàng đạt tổng công suât 323.000 

tấn sản phẩm/năm,tại KCN Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_610_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tại xây mới bệnh viên 

Nhi Đồng 1 - quy mô chung 1.400 giường bệnh tại 

phường 10, quận 10, tp. HCM"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_611_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Cải tại xây mới bệnh viên 

Nhi Đồng 1 - quy mô chung 1.400 giường bệnh tại 

phường 10, quận 10, tp. HCM"

Tổng hợp (số) 18_09_611_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất hóa chất 

(H2SO4) dùng cho ngành dược phẩm, môi trường, 

bình ắc quy và ngành điện tử với tổng công suất 

18.000 tấn/năm, thực hiện tại KCN Đất Cuốc, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_612_THG_001Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy sản 

xuất hóa chất 

(H2SO4) dùng cho 

ngành dược phẩm, 

môi trường, bình ắc 

quy và ngành điện tử 

1803/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

714

712 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1566/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư mở 

rộng sản xuất phân 

bón Phượng Hoàng 

đạt tổng công suât 

323.000 tấn sản 

phẩm/năm,tại KCN 

Rạch Bắp, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình 

Dương"

713 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1650/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Cải tại xây 

mới bệnh viên Nhi 

Đồng 1 - quy mô 

chung 1.400 giường 

bệnh tại phường 10, 

quận 10, tp. HCM"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng bệnh viện ung 

bướu tp Cần Tho 

(quy mô 500 giường) 

phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, tp. 

Cần Thơ"

978/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

711
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất hóa chất 

(H2SO4) dùng cho ngành dược phẩm, môi trường, 

bình ắc quy và ngành điện tử với tổng công suất 

18.000 tấn/năm, thực hiện tại KCN Đất Cuốc, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_612_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng quy mô 

97,6533 ha,thực hiện tại phường Nại Hiên Đông và 

phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_613_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng quy mô 

97,6533 ha,thực hiện tại phường Nại Hiên Đông và 

phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng"

Tổng hợp (số) 18_09_613_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất ắc quy a 

xít chì kín khí, công suất 2.000.000 kWh/năm, tương 

đương 15.000.000 sản phẩm/năm thực hiện tạiKCN 

An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_614_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất ắc quy a 

xít chì kín khí, công suất 2.000.000 kWh/năm, tương 

đương 15.000.000 sản phẩm/năm thực hiện tạiKCN 

An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_614_THS_001

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy sản 

xuất ắc quy a xít chì 

kín khí, công suất 

2.000.000 kWh/năm, 

tương đương 

15.000.000 sản 

phẩm/năm thực hiện 

tạiKCN An Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai"

2502/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

716

quy và ngành điện tử 

với tổng công suất 

18.000 tấn/năm, thực 

hiện tại KCN Đất 

Cuốc, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương"

715 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

466/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng 

khu đô thị mới Thuận 

Phước - Đà Nẵng quy 

mô 97,6533 ha,thực 

hiện tại phường Nại 

Hiên Đông và 

phường Thọ Quang, 

quận Sơn Trà, tp Đà 

Nẵng"

384



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng nâng công suất 

nhà máy sản xuất ắc quy năng lượng kỹ thuật từ 

2.000.000 kWh/năm lên 2.800.000 kWh/năm (tương 

đương nâng công suất từ 18.000.000 sản phẩm/năm 

lên 36.000.000 sản phẩm/năm) tại KCN Nhơn Trạch 3- 

 giai đoạn 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch,tỉnh 

Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_615_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng nâng công suất 

nhà máy sản xuất ắc quy năng lượng kỹ thuật từ 

2.000.000 kWh/năm lên 2.800.000 kWh/năm (tương 

đương nâng công suất từ 18.000.000 sản phẩm/năm 

lên 36.000.000 sản phẩm/năm) tại KCN Nhơn Trạch 3- 

 giai đoạn 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch,tỉnh 

Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_615_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy phân bón Nhật 

Nam công suất 50.000 tấn/năm tại phường Bùi Thị 

Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_616_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy phân bón Nhật 

Nam công suất 50.000 tấn/năm tại phường Bùi Thị 

Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"

Tổng hợp (số) 18_09_616_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Tu bổ, tôn tại di tích khảo 

cổ quốc gia Giồng Cá Vồ (giai đoạn 2) thực hiện tại 

xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_617_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Tu bổ, tôn tại di tích khảo 

cổ quốc gia Giồng Cá Vồ (giai đoạn 2) thực hiện tại 

xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh"

Tổng hợp (số) 18_09_617_THS_001

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy 

phân bón Nhật Nam 

công suất 50.000 

tấn/năm tại phường 

Bùi Thị Xuân, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định"

1877/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

718

719 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1999/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Tu bổ, tôn tại 

di tích khảo cổ quốc 

gia Giồng Cá Vồ 

(giai đoạn 2) thực 

hiện tại xã Long Hòa, 

huyện Cần Giờ, tp. 

Hồ Chí Minh"

717 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1988/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Mở rộng 

nâng công suất nhà 

máy sản xuất ắc quy 

năng lượng kỹ thuật 

từ 2.000.000 

kWh/năm lên 

2.800.000 kWh/năm 

(tương đương nâng 

công suất từ 

18.000.000 sản 

phẩm/năm lên 

36.000.000 sản 

phẩm/năm) tại KCN 

Nhơn Trạch 3- giai 

đoạn 2, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch,tỉnh Đồng Nai"

385



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Điểm du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí, quy mô 

30,35ha, thực hiện tại Cù Lao Ba Xê, phường Long 

Bình Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_618_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Điểm du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí, quy mô 

30,35ha, thực hiện tại Cù Lao Ba Xê, phường Long 

Bình Tân, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_618_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn 

y tế và công nghiệp nguy hại"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_619_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn 

y tế và công nghiệp nguy hại"

Tổng hợp (số) 18_09_619_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Cảng Tân Cảng Hiệp 

Phước tại KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện 

Nhà Bè, tp. HCM"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_620_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Cảng Tân Cảng Hiệp 

Phước tại KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện 

Nhà Bè, tp. HCM"

Tổng hợp (số) 18_09_620_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy 

tái chế và xử lý chất thải tại KCN Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè, tp. HCM"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_621_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy 

tái chế và xử lý chất thải tại KCN Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè, tp. HCM"

Tổng hợp (số) 18_09_621_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng KCN Việt Phát tại xã Tân Lập, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_622_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng KCN Việt Phát tại xã Tân Lập, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An"

Tổng hợp (số) 18_09_622_THS_001

724 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

1557/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng KCN 

Việt Phát tại xã Tân 

Lập, huyện Thủ 

Thừa, tỉnh Long An"

722 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2745/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Cảng Tân 

Cảng Hiệp Phước tại 

KCN Hiệp Phước, xã 

Long Thới, huyện 

Nhà Bè, tp. HCM"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng Nhà máy tái 

chế và xử lý chất thải 

tại KCN Hiệp Phước, 

huyện Nhà Bè, tp. 

HCM"

672/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

723

720 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

308/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Điểm du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡng 

kết hợp dịch vụ vui 

chơi giải trí, quy mô 

30,35ha, thực hiện tại 

Cù Lao Ba Xê, 

phường Long Bình 

Tân, tp Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy xử 

lý chất thải rắn y tế 

và công nghiệp nguy 

hại"

854/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

721

386



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất và gia công nguyên liệu trong ngành thực 

phẩm, nước uống; sản xuất và gia công nước uống 

không cồn tại KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_623_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất và gia công nguyên liệu trong ngành thực 

phẩm, nước uống; sản xuất và gia công nước uống 

không cồn tại KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương"

Tổng hợp (số) 18_09_623_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng và nâng công suất 

Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đông lạnh Bến 

Tre, sản phẩm cá đông lạnh công suất 15.000 tấn/năm 

và sản phẩm giá trị gia tăng công suất 4.500 tấn/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_624_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Mở rộng và nâng công suất 

Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đông lạnh Bến 

Tre, sản phẩm cá đông lạnh công suất 15.000 tấn/năm 

và sản phẩm giá trị gia tăng công suất 4.500 tấn/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_624_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng KCN Lê Minh Xuân 3 - diện tích 231,25 ha tại xã 

Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. HCM"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_625_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng KCN Lê Minh Xuân 3 - diện tích 231,25 ha tại xã 

Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. HCM"

Tổng hợp (số) 18_09_625_THS_001

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Mở rộng và 

nâng công suất Nhà 

máy chế biến thủy 

sản xuất khẩu đông 

lạnh Bến Tre, sản 

phẩm cá đông lạnh 

công suất 15.000 

tấn/năm và sản phẩm 

giá trị gia tăng công 

suất 4.500 tấn/năm"

274/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

726

727 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2798/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng 

KCN Lê Minh Xuân 

3 - diện tích 231,25 

ha tại xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình 

Chánh, tp. HCM"

725 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

395/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Đầu tư xây 

dựng Nhà máy sản 

xuất và gia công 

nguyên liệu trong 

ngành thực phẩm, 

nước uống; sản xuất 

và gia công nước 

uống không cồn tại 

KCN Mỹ Phước 3, 

huyện Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương"

387



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản 

công suất 5.600 tấn sản phẩm/năm tại xã Giục Tượng, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_626_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản 

công suất 5.600 tấn sản phẩm/năm tại xã Giục Tượng, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang"

Tổng hợp (số) 18_09_626_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu liên hợp xử lý chất 

thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân 

hữu cơ tại xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_627_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu liên hợp xử lý chất 

thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân 

hữu cơ tại xã Tân Bình, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận"

Tổng hợp (số) 18_09_627_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy thu hồi các 

nguyên liệu có ích từ sản phẩm phụ của ngành thép tại 

xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_628_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy thu hồi các 

nguyên liệu có ích từ sản phẩm phụ của ngành thép tại 

xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai"

Tổng hợp (số) 18_09_628_THS_001

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

2744/QĐ-

BTNMT

730

728 144/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy chế 

biến thủy sản công 

suất 5.600 tấn sản 

phẩm/năm tại xã 

Giục Tượng, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang"

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy thu 

hồi các nguyên liệu 

có ích từ sản phẩm 

phụ của ngành thép 

tại xã Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai"

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Khu liên hợp 

xử lý chất thải sinh 

hoạt, chất thải công 

nghiệp và sản xuất 

phân hữu cơ tại xã 

Tân Bình, thị xã 

Lagi, tỉnh Bình 

Thuận"

1262/QĐ-

BTNMT

729

388



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất chất hoạt 

động bề mặt (AS-Alcohol Sulfate công suất 3.300 

tấn/năm, AES-Polyoxyethylen Alkyl Ether Sulfate 

công suất 11.600 tấn/năm và LAS- Linear 

Alkylbenzene Sulfonic Acid công suất10.100 

tấn/năm)"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_629_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất chất hoạt 

động bề mặt (AS-Alcohol Sulfate công suất 3.300 

tấn/năm, AES-Polyoxyethylen Alkyl Ether Sulfate 

công suất 11.600 tấn/năm và LAS- Linear 

Alkylbenzene Sulfonic Acid công suất10.100 

tấn/năm)"

Tổng hợp (số) 18_09_629_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Bổ sung lò đốt CTNH 

1.500 kg/h của Nhà máy tái chế và xử lý CTNH Chân 

Lý tại CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_630_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Bổ sung lò đốt CTNH 

1.500 kg/h của Nhà máy tái chế và xử lý CTNH Chân 

Lý tại CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An"

Tổng hợp (số) 18_09_630_THS_001

1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản 

Hùng Vương Bến Tre - công suất 30.000 tấn thành 

phẩm/năm"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_631_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản 

Hùng Vương Bến Tre - công suất 30.000 tấn thành 

phẩm/năm"

Tổng hợp (số) 18_09_631_THS_001

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy sản 

xuất chất hoạt động 

bề mặt (AS-Alcohol 

Sulfate công suất 

3.300 tấn/năm, AES-

Polyoxyethylen Alkyl 

Ether Sulfate công 

suất 11.600 tấn/năm 

và LAS- Linear 

Alkylbenzene 

Sulfonic Acid công 

suất10.100 tấn/năm)"

1707/QĐ-

BTNMT

731

732 1706/QĐ-

BTNMT

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Bổ sung lò 

đốt CTNH 1.500 

kg/h của Nhà máy tái 

chế và xử lý CTNH 

Chân Lý tại CCN 

Hoàng Gia, xã Mỹ 

Hạnh Nam, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long 

An"

733

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Nhà máy chế 

biến thủy sản Hùng 

Vương Bến Tre - 

công suất 30.000 tấn 

thành phẩm/năm"

3479/QĐ-

BTNMT

389



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số
1 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xã hội hóa nạo vét, duy tu, 

nâng cấp tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy 

(đoạn từ cặp phao P9-P14 đến bến cảng Bến Thủy), 

khu neo đậu chuyển tải, luồng công vụ, khu tránh trú 

bão kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để sử dụng trong 

nước hoặc xuất khẩu, lấy thu bù chi, không sử dụng 

ngân sách nhà nước"

Tổng hợp 

(giấy)

18_09_632_THG_001

2 Báo cáo ĐTM của Dự án “Xã hội hóa nạo vét, duy tu, 

nâng cấp tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy 

(đoạn từ cặp phao P9-P14 đến bến cảng Bến Thủy), 

khu neo đậu chuyển tải, luồng công vụ, khu tránh trú 

bão kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để sử dụng trong 

nước hoặc xuất khẩu, lấy thu bù chi, không sử dụng 

ngân sách nhà nước"

Tổng hợp (số) 18_09_632_THS_001

734 1727/QĐ-

BTNMT

Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá 

tác động 

môi trường

Báo cáo ĐTM của 

Dự án “Xã hội hóa 

nạo vét, duy tu, nâng 

cấp tuyến luồng hàng 

hải Cửa Hội - Bến 

Thủy (đoạn từ cặp 

phao P9-P14 đến bến 

cảng Bến Thủy), khu 

neo đậu chuyển tải, 

luồng công vụ, khu 

tránh trú bão kết hợp 

tận thu cát nhiễm 

mặn để sử dụng trong 

nước hoặc xuất khẩu, 

lấy thu bù chi, không 

sử dụng ngân sách 

nhà nước"
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