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THÔNG TƯ 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, 
LÀNG NGHỀ VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải 
và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, 
khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết Điều 67, Điểm đ Khoản 1 Điều 68, Điều 101, Điều 108, Khoản 2 Điều 
121, Khoản 3 Điều 123, Khoản 3 Điều 125, Khoản 1 Điều 130 Luật Bảo vệ môi trường; Khoản 1 và 
Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là Nghị định số 19/2015/NĐ-
CP); Điều 37, Điều 39, Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 
tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây viết tắt là Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP); bao gồm: 

1. Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; khu kinh doanh, dịch vụ tập trung. 

2. Bảo vệ môi trường làng nghề. 

3. Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến 
hoạt động bảo vệ môi trường cụm công nghiệp; khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; làng nghề; cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây viết tắt là cơ sở). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp là các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc đăng ký kinh doanh 
theo quy định của pháp luật Việt Nam trực tiếp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh kết cấu hạ tầng 
cụm công nghiệp. 

2. Khu kinh doanh, dịch vụ tập trung là siêu thị; trung tâm thương mại; chợ; khu du lịch, thể thao, vui 
chơi giải trí; bến xe khách; nhà ga đường sắt thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

3. Ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ tập trung là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thành 
lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật Việt Nam trực tiếp đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu kinh doanh, 
dịch vụ tập trung. 

4. Cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động là cụm công nghiệp, 
khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đã có ít nhất một hạng mục, công trình đã đi vào vận hành 
chính thức. 

5. Phương án bảo vệ môi trường là kế hoạch quản lý môi trường được lập và triển khai thực hiện 
trong toàn bộ quá trình hoạt động của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở 



đang hoạt động và làng nghề. 

Chương II 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP 
TRUNG 

Mục 1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP 

Điều 4. Yêu cầu bảo vệ môi trường trong lập quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp 

1. Quy hoạch các khu chức năng và loại hình sản xuất trong cụm công nghiệp phải bảo đảm giảm 
thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất gây ô nhiễm với các loại hình sản xuất khác; thuận lợi cho 
công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp phải có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường 
bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này. 

3. Diện tích cây xanh trong phạm vi cụm công nghiệp tối thiểu chiếm 10% tổng diện tích của toàn bộ 
cụm công nghiệp. 

Điều 5. Yêu cầu về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm 
công nghiệp 

1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu 
sau: 

a) Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp bao gồm: hệ thống thoát nước mưa, hệ 
thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn (nếu có). 

Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải phải được tách riêng, thiết kế 
đồng bộ, bố trí phù hợp với quy hoạch đã được duyệt và tuân theo quy định, quy chuẩn kỹ thuật về 
xây dựng, quy định, quy chuẩn kỹ thuật môi trường có liên quan; 

b) Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp có thể đầu tư xây dựng theo từng 
đơn nguyên (mô-đun) hoặc toàn bộ tương ứng với tiến độ lấp đầy cụm công nghiệp, bảo đảm xử lý 
đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cụm 
công nghiệp; 

c) Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp bảo đảm các yêu cầu sau: có đồng 
hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, công tơ điện tử đo điện độc lập; điểm xả thải có biển 
báo rõ ràng; sàn công tác có diện tích tối thiểu 01 m2, lối đi thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát của 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; có phương án, hạ tầng, phương tiện, thiết bị để ứng phó, 
khắc phục sự cố trong trường hợp hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung gặp sự cố; 

d) Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp có lưu lượng nước thải từ 1.000 
m3/ngày.đêm trở lên phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 1, 
Khoản 3 Điều 26 Thông tư này; 

đ) Trường hợp cụm công nghiệp có phương án tự thu gom, xử lý chất thải rắn thì thực hiện theo quy 
định của pháp luật về thu gom, xử lý chất thải rắn. 

2. Quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phải đáp ứng 
các yêu cầu sau: 

a) Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung phải vận hành thường xuyên theo đúng quy trình công 
nghệ để bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp 
nhận; 

b) Việc vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy 
đủ các nội dung: lưu lượng, các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng 
điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành viết bằng tiếng 
Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm; 

c) Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung phải duy tu, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm luôn vận 
hành bình thường; 

d) Không pha loãng nước thải trước điểm xả thải quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này; 

đ) Bùn cặn của hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước mưa của cụm công 
nghiệp phải thu gom, vận chuyển và xử lý hoặc tái sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý 
bùn thải. 

3. Các trường hợp được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của cụm 
công nghiệp: 

a) Cơ sở phát sinh nước thải vượt quá khả năng tiếp nhận, xử lý của hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải tập trung cụm công nghiệp, đồng thời cơ sở có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật 



môi trường; 

b) Cơ sở trong cụm công nghiệp mà cụm công nghiệp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 
trung, đồng thời cơ sở có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở trong cụm công nghiệp 

1. Xử lý nước thải: 

a) Ký và thực hiện biên bản, hợp đồng thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
cụm công nghiệp về đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của cụm công 
nghiệp hoặc ký hợp đồng chuyển giao nước thải để xử lý với cơ sở có chức năng theo quy định tại 
Điều 20 Thông tư này; 

b) Cơ sở được miễn trừ đấu nối quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư này phải thực hiện các quy 
định tại Điều 18 Thông tư này. 

2. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ theo quy 
định tại Điều 19 Thông tư này. 

3. Thực hiện chương trình quan trắc môi trường của cơ sở theo quy định và thông báo kết quả cho 
chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền. Thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường, đồng 
thời thông báo cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp khi xảy ra sự cố môi 
trường và thực hiện việc ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp 

1. Đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công 
nghiệp theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

2. Không được mở rộng cụm công nghiệp, tiếp nhận thêm dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trong 
trường hợp cụm công nghiệp chưa có công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định tại 
Điều 5 Thông tư này. 

3. Nộp các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

4. Bố trí ít nhất 01 cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các 
chuyên ngành: quản lý môi trường; khoa học, công nghệ, kỹ thuật môi trường; hóa học; sinh học. Cán 
bộ phụ trách bảo vệ môi trường được tập huấn định kỳ hàng năm về công tác phòng ngừa, ứng phó 
sự cố môi trường. 

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường theo quy định tại Chương V Thông 
tư này. 

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường, công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, 
các cơ sở trong cụm công nghiệp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 hàng 
năm. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có chức năng phù hợp đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hạ tầng kỹ 
thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 5 Thông tư này trong trường hợp 
chưa xác định được chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của 
pháp luật. 

2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng không tiếp nhận các dự án đầu tư mới vào cụm công nghiệp chưa 
có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 5 Thông tư này trên địa bàn quản lý. 

3. Kiểm tra, thanh tra việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với các cụm 
công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 
các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp. 

Mục 2. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG 

Điều 10. Quản lý nước thải, chất thải rắn 

1. Khu kinh doanh, dịch vụ tập trung phải có biện pháp xử lý đối với toàn bộ nước thải phát sinh từ 
hoạt động kinh doanh, dịch vụ; có hệ thống thoát nước bảo đảm đủ công suất tiếp nhận nước thải từ 
các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong khu; quản lý, bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy 
định. 

2. Các cơ sở, hộ kinh doanh, dịch vụ phải áp dụng các biện pháp phân loại chất thải rắn, không xả 



chất thải rắn vào hệ thống thoát nước; chuyển giao chất thải rắn cho các đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

3. Ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ tập trung phải thực hiện bảo vệ môi trường nơi công cộng theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 11. Cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường khu kinh doanh, dịch vụ tập trung 

Ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ tập trung phải bố trí tối thiểu 01 cán bộ phụ trách về bảo vệ môi 
trường để thực hiện các nội dung của phương án bảo vệ môi trường, trách nhiệm bảo vệ môi trường 
khác theo quy định. 

Chương III 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 

Điều 12. Điều kiện về bảo vệ môi trường làng nghề 

1. Có phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 
này được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

2. Các cơ sở hoạt động trong làng nghề phải: 

a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác 
nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc có báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định 
tại Điều 17 Thông tư này (trừ đối tượng quy định tại mục 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy 
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường, sau đây viết tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) hoặc hồ sơ, thủ tục tương 
đương; 

b) Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải (trong trường hợp không xử lý tập trung), khí 
thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng; phân loại chất thải rắn, chuyển cho đơn vị 
thu gom theo đúng quy định. 

3. Có hạ tầng về bảo vệ môi trường làng nghề, bao gồm: 

a) Hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của làng nghề, không để 
xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng; 

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung (nếu có) bảo đảm công suất xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường tương ứng đối với tổng lượng nước thải phát sinh từ làng nghề trước khi thải ra nguồn tiếp 
nhận; 

c) Điểm tập kết chất thải rắn hợp vệ sinh; khu xử lý chất thải rắn bảo đảm quy định về quản lý chất 
thải rắn hoặc phương án vận chuyển chất thải rắn đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài địa bàn. 

4. Có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường với các điều kiện sau: 

a) Có quyết định thành lập và quy chế hoạt động do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; 

b) Được trang bị phương tiện và bảo hộ lao động đầy đủ. 

5. Làng nghề phải đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 
Khoản 4 Điều này để được xem xét, công nhận làng nghề. 

6. Đối với làng nghề đã được công nhận làng nghề trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 
nhưng chưa đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 
Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện việc khắc 
phục. 

Điều 13. Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại các làng nghề 
trên địa bàn theo mức độ ô nhiễm môi trường theo tiêu chí đánh giá, phân loại tại Phụ lục 3 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

2. Việc đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được thực hiện định kỳ 02 
năm/lần. 

3. Danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường phải công bố trên 
phương tiện thông tin, truyền thông tại địa phương. 

Điều 14. Biện pháp quản lý đối với làng nghề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã điều chỉnh, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực 
hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề. 

2. Cơ sở không thuộc danh mục ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề phải tuân thủ 



các quy định đối với cơ sở tại Chương IV Thông tư này hoặc phải hoàn thành một trong các biện 
pháp sau: di dời vào khu, cụm công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung bên ngoài khu dân cư; chuyển 
đổi ngành nghề sản xuất; chấm dứt hoạt động sản xuất. 

3. Không cho phép thành lập mới các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, được quy định 
cụ thể tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 15. Trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo nội dung của phương án bảo vệ môi trường làng 
nghề đã được phê duyệt; 

b) Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, yêu cầu cơ sở để xảy ra sự cố ngừng hoạt động, thực hiện 
các biện pháp hạn chế phạm vi, mức độ ảnh hưởng, triển khai các hoạt động khắc phục; thông báo 
ngay cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

a) Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật; 

b) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phương án bảo 
vệ môi trường làng nghề đã được phê duyệt; 

c) Tiếp nhận, xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
đến môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của làng nghề theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề 

Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề thực hiện các 
nội dung sau: 

1. Quản lý, vận hành, duy tu, cải tạo các công trình thuộc hạ tầng bảo vệ môi trường làng nghề theo 
phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Niêm yết các quy định và theo dõi, đôn đốc việc giữ vệ sinh nơi công cộng. 

3. Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề; hương ước, quy 
ước có nội dung bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, thói quen 
mất vệ sinh, có hại cho môi trường. 

4. Tham gia kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở trong làng nghề theo 
phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

5. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã khi phát hiện dấu hiệu về ô nhiễm môi trường, sự cố môi 
trường hoặc các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong làng nghề. 

6. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã về hiện trạng hoạt động, tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải theo phân công 01 lần/năm trước ngày 15 tháng 10 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu. 
Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ sở trong làng nghề 

1. Chủ cơ sở trong làng nghề thuộc danh mục ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề 
theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP có trách nhiệm: 

a) Lập báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông 
tư này đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP và gửi Ủy ban 
nhân dân cấp xã để kiểm tra, theo dõi; 

b) Tổ chức thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo 
cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, thủ tục tương đương. 

2. Cơ sở trong làng nghề không thuộc danh mục ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng 
nghề theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP phải tuân thủ các 
quy định tại Chương IV Thông tư này và các quy định về bảo vệ môi trường có liên quan. 

Chương IV 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ 

Điều 18. Quản lý nước thải 

1. Cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 
Điều 17 Thông tư này mà có hệ thống xử lý nước thải và lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày.đêm trở 
lên, ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nước thải thì phải có nhật ký vận hành 
hệ thống xử lý nước thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối thiểu 02 năm. 



Nhật ký vận hành phải được viết bằng tiếng Việt, gồm các nội dung: lưu lượng, thông số vận hành hệ 
thống xử lý nước thải, kết quả quan trắc nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 
(nếu có), loại và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh. 

2. Cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên, ngoài việc thực hiện theo quy định tại 
Khoản 1 Điều này, phải thực hiện thêm các nội dung sau: 

a) Giám sát, quan trắc tự động, liên tục nước thải đầu ra theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 26 
Thông tư này; 

b) Có công tơ điện tử đo điện độc lập của hệ thống xử lý nước thải, lượng điện tiêu thụ phải được ghi 
vào nhật ký vận hành; 

c) Có phương án, hạ tầng, phương tiện, thiết bị để ứng phó, khắc phục sự cố trong trường hợp hệ 
thống thu gom, xử lý nước thải gặp sự cố; 

d) Có điểm kiểm tra, giám sát xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát nước đặt ngoài hàng rào, có lối đi 
thuận lợi và có biển báo. 

3. Đối với cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên nằm trong khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp mà được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung thì phải 
thực hiện việc quản lý nước thải theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp các cơ sở quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này không tự xử lý nước thải 
không nguy hại mà chuyển giao nước thải cho cơ sở có khả năng xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi 
trường thì thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư này. 

Điều 19. Quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ 

1. Cơ sở phải thực hiện việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, 
chất thải rắn y tế và chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo 
quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn. 

2. Cơ sở phát sinh khí thải phải: 

a) Đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có sàn thao tác bảo 
đảm an toàn tại vị trí lấy mẫu khí thải; 

b) Có nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối thiểu 02 năm. 

Nhật ký vận hành phải viết bằng tiếng Việt, gồm các nội dung: lưu lượng, thông số vận hành, lượng 
nước và hóa chất sử dụng (đối với cơ sở có loại hình, quy mô tương đương đối tượng phải lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP); 

c) Thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 26 Thông tư 
này và đăng ký chủ nguồn khí thải theo quy định (đối với cơ sở có phát sinh khí thải công nghiệp 
thuộc danh mục các nguồn khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
số 38/2015/NĐ-CP). 

3. Cơ sở phát sinh tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải đầu tư, lắp đặt hệ thống giảm thiểu tiếng 
ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định khác có liên 
quan. 

Điều 20. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chuyển giao nước thải không nguy 
hại để xử lý 

1. Đối với cơ sở chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý: 

a) Có phương án chuyển giao, xử lý nước thải và được nêu rõ tại một trong các hồ sơ sau: báo cáo 
đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận, đề án 
bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được xác nhận hoặc hồ 
sơ tương đương; 

b) Áp dụng cùng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý; 

c) Có hợp đồng xử lý nước thải với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý bảo đảm các yêu cầu theo quy 
định tại Khoản 3 Điều này; 

d) Có hạ tầng, thiết bị chứa nước thải tạm thời bảo đảm chống tràn, đổ, rò rỉ ra môi trường xung 
quanh; 

đ) Chỉ được chuyển giao nước thải cho cơ sở tiếp nhận để xử lý đã ký hợp đồng xử lý nước thải theo 
phương thức, khối lượng không vượt quá khối lượng ghi trong phương án chuyển giao, xử lý nước 
thải quy định tại Điểm a Khoản này; 

e) Chịu trách nhiệm vận chuyển nước thải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Khoản 2 Điều này; việc 
chuyển giao nước thải phải thể hiện đầy đủ trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định; 



g) Có sổ ghi chép chi tiết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm về thời điểm, phương thức, khối 
lượng nước thải chuyển giao. 

2. Đối với việc vận chuyển nước thải: 

a) Chỉ được chuyển giao nước thải bằng đường ống; đường ống phải được thiết kế, lắp đặt bảo đảm 
các quy định kỹ thuật, không rò rỉ ra môi trường xung quanh, phải có van, đồng hồ đo lưu lượng và 
được thể hiện đầy đủ trong phương án quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy 
định tại Điểm b Khoản này; 

b) Nước thải súc rửa đường ống, thử thủy lực được vận chuyển bằng phương tiện giao thông nhưng 
phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Phương tiện vận chuyển phải có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật về giao 
thông; phải dán biển báo “vận chuyển nước thải không nguy hại” có kích thước đủ lớn ở phía trước, 
sau và bên hông. 

Thiết bị, khoang chứa nước thải phải kín, chống thấm, chống rò rỉ, chống ăn mòn do nước thải được 
vận chuyển. 

3. Đối với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý: 

a) Có phương án tiếp nhận nước thải để xử lý và được nêu rõ tại một trong các hồ sơ sau: báo cáo 
đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận, đề án 
bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được xác nhận hoặc hồ 
sơ tương đương; 

b) Có hệ thống xử lý nước thải có công nghệ, công suất phù hợp để xử lý nước thải tiếp nhận; 

c) Có đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau xử lý; 

d) Áp dụng cùng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải với cơ sở chuyển giao nước thải; 

đ) Chỉ được tiếp nhận nước thải từ cơ sở chuyển giao nước thải đã ký hợp đồng xử lý nước thải theo 
phương thức và khối lượng không vượt quá khối lượng ghi trong phương án quy định tại Điểm a 
Khoản này; 

e) Không chuyển giao nước thải đã tiếp nhận cho bên thứ ba để xử lý; 

g) Có sổ ghi chép chi tiết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm về thời điểm, phương thức, khối 
lượng nước thải tiếp nhận; việc tiếp nhận nước thải để xử lý phải thể hiện đầy đủ trong báo cáo giám 
sát môi trường định kỳ theo quy định. 

Chương V 

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Điều 21. Đối tượng và thời điểm lập phương án bảo vệ môi trường 

1. Đối tượng phải lập phương án bảo vệ môi trường bao gồm: 

a) Cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động có loại hình, quy mô 
tương đương đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; 

b) Làng nghề. 

2. Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này lập phương án bảo vệ môi trường cho các hạng 
mục, công trình đã hoàn thành và vận hành chính thức theo tiến độ thực tế; trường hợp đã có hệ 
thống quản lý môi trường, trong đó đã tích hợp nội dung của phương án bảo vệ môi trường theo quy 
định tại Thông tư này và đã được xác nhận theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thì 
không phải lập phương án bảo vệ môi trường. 

3. Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã có đề án bảo vệ môi trường chi tiết được xác 
nhận thì phải lập phương án bảo vệ môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc 
hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông 
tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 

4. Phương án bảo vệ môi trường là một trong các căn cứ để đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này 
thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường và là cơ sở 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra. 

Điều 22. Nội dung phương án bảo vệ môi trường 

1. Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Thông tư này lập phương án bảo vệ môi trường 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này và lưu giữ tại cơ sở. 

2. Làng nghề lập phương án bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 



Điều 23. Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có làng nghề lập hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ môi trường 
làng nghề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt. 

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề: 

a) 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) 04 bản phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

c) 01 bản sao quy hoạch phát triển làng nghề tại địa phương do Ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt (nếu 
có). 

3. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
gửi lấy ý kiến tham vấn Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 
quá trình xem xét, phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề. 

4. Sau khi có ý kiến của các cơ quan quy định tại Khoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có 
trách nhiệm xem xét, phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề. 

5. Thời hạn xem xét, phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề không quá 20 ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề; 
trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

6. Ký, đóng dấu và gửi phương án bảo vệ môi trường làng nghề: 

a) Sau khi phương án bảo vệ môi trường làng nghề được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 
và đóng dấu xác nhận vào trang bìa của phương án bảo vệ môi trường làng nghề; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi 01 bản Quyết định phê duyệt kèm theo phương án bảo vệ môi 
trường làng nghề đã phê duyệt cho Ủy ban nhân dân cấp xã; gửi 01 bản phương án bảo vệ môi 
trường làng nghề đã phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường; gửi bản phương án bảo vệ môi 
trường làng nghề đã phê duyệt cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 24. Trách nhiệm thực hiện phương án bảo vệ môi trường 

1. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, chủ cơ sở có trách nhiệm cập nhật phương án bảo vệ môi trường bảo đảm phù hợp với 
tình hình, tiến độ triển khai hoạt động; lưu giữ đầy đủ các chứng từ, hóa đơn, nhật ký vận hành, sổ 
ghi chép và các giấy tờ liên quan theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong phương án bảo vệ môi 
trường: 

a) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, chủ cơ sở phải xây dựng và bảo đảm năng lực để thực hiện việc phòng ngừa và ứng phó 
sự cố môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

b) Khi xảy ra sự cố môi trường, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, ban 
quản lý khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, chủ cơ sở có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các tổ 
chức liên quan theo nội dung nêu trong kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; báo 
động và huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị để ứng phó theo mức độ sự cố môi trường; thực hiện 
biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường; 

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi xảy ra sự cố môi trường, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng cụm công nghiệp, ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, chủ cơ sở phải báo cáo Ủy ban 
nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; 

d) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, chủ cơ sở gây ra sự cố môi trường phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương VI 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Điều 25. Quan trắc phát thải định kỳ 

1. Đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ và tần suất tối thiểu được quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư 
này. 



2. Đối với các đối tượng đã có hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định 
tại Điều 26 Thông tư này chỉ cần thực hiện quan trắc nước thải, khí thải định kỳ theo quy định đối với 
các thông số chưa được quan trắc tự động, liên tục. 

3. Cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thì không phải thực hiện quan trắc phát 
thải. 

Điều 26. Quan trắc phát thải tự động 

1. Quan trắc nước thải tự động: 

a) Các thông số quan trắc bao gồm: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS 
và các thông số đặc trưng theo loại hình (trong trường hợp có công nghệ, thiết bị quan trắc tự động 
phù hợp trên thị trường) theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 

b) Hệ thống quan trắc nước thải tự động phải bao gồm thiết bị lấy mẫu tự động được niêm phong và 
quản lý bởi Sở Tài nguyên và Môi trường; phải lắp đặt thiết bị camera được kết nối internet để giám 
sát cửa xả của hệ thống xử lý nước thải và lưu giữ hình ảnh trong vòng 03 tháng gần nhất. 

2. Quan trắc khí thải tự động: 

a) Các thông số quan trắc được quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Trường hợp cơ sở có nhiều nguồn thải khí thải công nghiệp thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 
11 ban hành kèm theo Thông tư này, chủ cơ sở phải quan trắc tự động, liên tục tất cả các nguồn thải 
khí thải này. 

3. Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục phải hoạt động ổn định, được kiểm định, 
hiệu chuẩn theo quy định và phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu trực tiếp cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 27. Lưu giữ, báo cáo, công bố thông tin và dữ liệu quan trắc môi trường 

1. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ban quản lý khu 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, chủ cơ sở phải lưu giữ kết quả quan trắc môi trường tự động dưới dạng 
tệp điện tử; bản gốc báo cáo kết quả quan trắc định kỳ, bản gốc phiếu trả kết quả phân tích trong thời 
gian tối thiểu 03 năm. 

2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ban quản lý khu 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo và kết quả quan trắc môi trường 
theo quy định. 

3. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ban quản lý khu 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, chủ cơ sở thuộc đối tượng thực hiện quan trắc phát thải tự động phải 
công bố kết quả quan trắc môi trường định kỳ trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có). 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 28. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. 

2. Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành. 

3. Các nội dung liên quan đến tần suất giám sát phát thải tại mục 5.2 Phụ lục 2.3; mục 3.3 Phụ lục 5.5 
của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 
trường; Điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải hết hiệu lực thi hành kể 
từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 29. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng cục Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này, định kỳ báo cáo công tác 
bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề trình Bộ Tài nguyên 
và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và 
Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp, làng 
nghề quy định tại Thông tư này được bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường và các 
nguồn khác theo quy định của pháp luật. 



4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Website của Bộ; 
- Lưu: VT, TCMT, PC. H.300 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Võ Tuấn Nhân 

  

PHỤ LỤC 1 

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

Tên chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ  
MÔI TRƯỜNG CỤM CÔNG NGHIỆP 

 

 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Tháng …., năm …. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng: 

- Địa chỉ, số điện thoại: 

- Người đại diện: 

- Tình hình hoạt động tại cụm công nghiệp (căn cứ số liệu tại Bảng 1a). 

II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

1. Đơn vị thực hiện quan trắc: 

2. Đánh giá kết quả quan trắc nước thải tự động (nếu có, báo cáo hàng quý) đối chiếu với quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường hiện hành. 

3. Đánh giá kết quả quan trắc theo từng đợt lấy mẫu nước mặt, nước thải nước ngầm... so với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn hiện hành (căn cứ số liệu tại Bảng 1c). 

4. Lập biểu đồ và đánh giá diễn biến kết quả quan trắc theo từng đợt, từng năm, theo các thông số 
quan trắc đối với từng thành phần môi trường. 

III. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Số cơ sở phát sinh khí thải tương ứng với lượng khí thải phát sinh của cụm công nghiệp và có hệ 
thống xử lý. 



2. Kết quả đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung (tính đến thời điểm báo cáo): 

- Số cơ sở đấu nối tương ứng với lượng nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Số cơ sở được miễn trừ đấu nối tương ứng với lượng nước thải tự xử lý. 

- Số cơ sở không/chưa đấu nối theo quy định tương ứng với lượng nước thải phát sinh. 

3. Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp: 

- Tỷ lệ nước thải phát sinh so với công suất xử lý và nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 
tập trung. 

- Số ngày vận hành trong năm/số ngày dừng vận hành hoặc bảo dưỡng. 

- Lượng điện tiêu thụ cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung (KWh/tháng). 

- Lượng bùn thải phát sinh, biện pháp xử lý. 

- Hoạt động của hệ thống quan trắc tự động nước thải: 

+ Số ngày hoạt động/dừng hoạt động; 

+ Số ngày có kết quả quan trắc nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

+ Hoạt động lưu giữ và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. 

4. Tổng lượng chất thải rắn thông thường/nguy hại phát sinh và được xử lý. 

IV. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

1. Việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường. 

2. Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường (theo Bảng 
1b) tập trung làm rõ các nội dung chính như sau: 

- Các giải pháp phòng ngừa sự cố môi trường tại cụm công nghiệp. 

- Việc ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra tại cụm công nghiệp. 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét chung về chất lượng môi trường tại cụm công nghiệp. 

2. Nhận xét và đánh giá chung về sự tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, công tác xử lý chất 
thải và quan trắc môi trường của cụm công nghiệp và các cơ sở trong cụm công nghiệp. 

3. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có). 

CÁC PHỤ LỤC 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu, quan trắc các thành phần môi trường theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Các bảng mẫu 1a, 1b, 1c. 

- Các phiếu kết quả quan trắc, phân tích mẫu. 

Bảng 1a. Danh sách các cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp 

STT 
Tên cơ 

sở 

Loại 
hình 
sản 
xuất 

Lượng 
khí thải 

phát sinh 

Biện 
pháp xử 

lý khí 
thải 

Lượng 
nước thải 
phát sinh 
(m3/ngày 

đêm) 

Biện pháp xử lý 
nước thải (Tự xử 
lý đạt QCVN/đấu 

nối vào 
HTXLNTTT 
CCN/chuyển 

giao nước thải) 

Chất thải rắn 
(tấn/năm) 

Biện 
pháp xử 
lý chất 
thải rắn 

CTR 
thông 

thường 

CTR 
nguy hại 

1          

2          

...          

Bảng 1b. Kết quả thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường 

STT Sự cố 
Thời gian xảy 

ra 
Nguyên nhân 

Hậu quả, tác 
động 

Các hoạt động 
ứng phó, khắc 

phục 

Các khó khăn và 
đề xuất 

       

       

Bảng 1c. Kết quả chương trình quan trắc môi trường cụm công nghiệp1 



Loại mẫu: (Thành phần môi trường/ nước thải) 

Lưu lượng thải (m3/ngày đêm đối với nước thải) 

Thời điểm lấy mẫu: 

TT Tên thông số 
Đơn vị 

tính 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả tại các vị trí lấy mẫu 
QCVN hiện hành 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí ... 

1. Thông số ...       

2. Thông số ...       

3. Thông số ...       

4. Thông số ...       

5. Thông số...       

… Thông số...       

Ghi chú: 

1 Kết quả quan trắc theo từng loại mẫu đất/ nước thải/ nước mặt/ nước ngầm/ không khí... được biểu 
diễn thành các bảng, biểu riêng. 

2 Ghi rõ từng vị trí lấy mẫu. 

 

PHỤ LỤC 2 

MẪU PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

(ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN...) 
(ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ...) 

 

 

PHƯƠNG ÁN 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ ...(1)... 

tại xã... huyện... tỉnh... 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ... 
(Chủ tịch UBND xã ký, ghi họ tên, 

đóng dấu) 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN... 
(Người đại diện có thẩm quyền ký, 

ghi họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

(Địa danh), Tháng... năm... 

Ghi chú: 

(1) Tên đầy đủ, chính xác của làng nghề lập phương án. 

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ LÀNG NGHỀ 

1.1. Tên làng nghề 

Nêu đầy đủ, chính xác tên làng nghề lập phương án. 

1.2. Thông tin chung 

- Địa chỉ làng nghề: nêu rõ thuộc xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực 
thuộc Trung ương nào. 

- Mô tả vị trí địa lý của làng nghề: nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị hành chính từ cấp thôn 
và/hoặc xã trở lên; tọa độ các điểm khống chế vị trí của làng nghề kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí các 



điểm khống chế đó. 

- Mô tả sơ bộ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất 
của làng nghề (sông suối, hồ ao, dân cư…). 

- Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải làng nghề: tên nguồn, mục đích sử dụng. 

- Nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất (giếng khoan, nước khai thác bề mặt, nước cấp). 

- Bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí địa lý của làng nghề và các đối tượng xung quanh 
như đã mô tả (nếu có). 

1.3. Quy mô sản xuất 

- Loại hình sản xuất: loại hình sản xuất chính, các loại hình khác (nếu có). 

- Số cơ sở sản xuất/tổng số hộ trong làng nghề (đối với các làng đa nghề thì thống kê theo từng loại 
ngành nghề). Lập danh mục cụ thể đính kèm. 

- Sản phẩm sản xuất: liệt kê các sản phẩm chính sản xuất của làng nghề; tổng số sản phẩm chính 
sản xuất/ngày. 

CHƯƠNG 2. TÌNH TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
ĐÃ THỰC HIỆN 

2.1. Phát sinh chất thải của làng nghề 

- Sinh hoạt: 

+ Nước thải: tổng lượng trung bình phát sinh (m3/ngày); 

+ Chất thải rắn: tổng lượng phát sinh (kg/ngày). 

- Sản xuất: 

+ Nước thải: tổng lượng phát sinh (m3/ngày, tính vào thời điểm sản xuất cao nhất); 

+ Chất thải rắn nguy hại và thông thường: tổng lượng phát sinh (kg/ngày); 

+ Mô tả hoạt động phát sinh khí thải: mức độ phát thải (định tính/định lượng nếu có); 

- Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường xung quanh (đất, nước, không khí) và tác động tới sức khỏe 
cộng đồng. 

2.2. Các hoạt động bảo vệ môi trường đã thực hiện 

- Mô tả hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải (nếu có) tại làng nghề. 

- Biện pháp thu gom chất thải rắn hiện nay, phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải 
rắn thông thường và chất thải nguy hại của làng nghề. 

- Biện pháp, công trình xử lý khí thải. 

- Các biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn; phí vệ sinh môi trường. 

- Kinh phí phân bổ thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề. 

- Thành lập và vận hành tổ tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề (số lượng nhân sự, cơ chế vận 
hành). 

- Tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương. 

- Việc đưa nội dung về bảo vệ môi trường làng nghề vào hương ước, quy ước. 

- Đánh giá hiệu quả thực hiện của các biện pháp nêu trên và so sánh với quy định hiện hành. 

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Kế hoạch quản lý các cơ sở sản xuất trong làng nghề (theo báo cáo về các biện pháp bảo 
vệ môi trường, các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở) 

- Các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thực hiện theo báo 
cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Các cơ sở không thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề thực hiện quy định 
tại Chương IV Thông tư này hoặc tuân thủ kế hoạch di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất theo quy 
định của cơ quan có thẩm quyền. 

3.2. Thu gom và xử lý chất thải 

3.2.1. Đối với nước thải 

- Đối với các làng nghề đã có công trình thu gom, xử lý (nếu có) chất thải tại mục 2.2, đề nghị hoàn 



thiện cải tạo, nâng cấp đảm bảo thu gom, xử lý nước thải các cơ sở trên địa bàn. 

- Kế hoạch vận hành các công trình thu gom, xử lý nước thải. 

3.2.2. Đối với chất thải rắn (tương tự nước thải) 

3.2.3. Biện pháp kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động 

3.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro 

3.3.1. Đối với an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất trong làng nghề 

- Trang bị bảo hộ lao động; kiến thức về phòng, chống sự cố cháy nổ cho nhân công lao động làm 
việc trực tiếp tại khu vực sản xuất. 

- Bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn, đúng kỹ thuật. 

3.3.2. Đối với an toàn môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất trong làng nghề 

- Đối với các công đoạn có khả năng xảy ra sự cố cao như lò hơi, hóa chất, lò nung... phải có thiết bị 
bảo vệ, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố. 

- Bố trí các thiết bị, máy móc tại nơi làm việc đảm bảo an toàn người lao động, phòng ngừa các sự cố 
có thể xảy ra. 

CHƯƠNG 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 

4.1. Kinh phí thực hiện 

Nêu rõ việc bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường và các nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ môi 
trường làng nghề. 

4.2. Phân công trách nhiệm 

- Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất tại làng nghề. 

- Trách nhiệm của tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề. 

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã. 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Phải kết luận rõ: 

- Đã nhận dạng, mô tả được các nguồn thải và tính toán được các loại chất thải, nhận dạng và mô tả 
được các vấn đề về môi trường và kinh tế - xã hội. 

- Tính hiệu quả và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; giải quyết được các vấn 
đề về môi trường và kinh tế - xã hội phát sinh từ hoạt động sản xuất của làng nghề. 

2. Kiến nghị 

Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề 
vượt quá khả năng giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Cam kết 

- Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường. 

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng 
nghề. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến làng nghề, kể 
cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Cam kết theo dõi và thực hiện đúng các quy định về xử phạt các cơ sở sản xuất trong làng nghề nếu 
để xảy ra các sự cố. 

 

PHỤ LỤC 3 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ THEO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

Việc đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường đối với từng làng nghề được thực hiện theo các 
bước sau: 

Bước 1: Xác định loại hình sản xuất đặc thù của làng nghề (các loại hình cụ thể tại Bảng 2.1). 



Bước 2: Xác định các thông số ô nhiễm đặc thù tối thiểu cần phân tích của làng nghề căn cứ vào loại 
hình sản xuất đặc thù (cụ thể tại Bảng 2.1). 

Bảng 2.1. Các thông số ô nhiễm đặc thù theo thành phần môi trường đối với các loại hình sản xuất 
đặc thù 

STT Loại hình sản xuất đặc thù 

Thông số ô nhiễm đặc thù theo thành phần môi 
trường 

Nước mặt Đất Không khí 

1 Chế biến lương thực, thực phẩm BOD5, N, P - - 

2 Dệt nhuộm, thuộc da COD, kim loại - - 

3 

Tái chế phế liệu: 

Tái chế giấy và nhựa COD, TSS - - 

Tái chế kim loại 
COD, Thông số kim loại theo đặc trưng 

nguyên liệu 
- 

4 Chăn nuôi, giết mổ BOD5 - - 

5 Vật liệu xây dựng - - CO, bụi tổng số 

6 

Thủ công mỹ nghệ: 

Chế tác đá và sản xuất gốm sứ TSS - Bụi tổng số 

Mây tre đan COD - - 

Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ - - Bụi tổng số 

7 

Chế tác kim loại (vàng, bạc...) 
Thông số kim loại theo đặc trưng 

nguyên liệu 
 

Cơ kim khí 

Thông số kim loại 
theo đặc trưng 

nguyên liệu, dầu mỡ 
khoáng 

Thông số kim 
loại theo đặc 
trưng nguyên 

liệu 

- 

Bước 3: Lấy, phân tích mẫu các thành phần môi trường theo các thông số ô nhiễm đặc thù như đã 
xác định tại Bảng 2.1. 

Tùy thuộc vào điều kiện kinh phí, việc lấy và phân tích mẫu có thể được thực hiện hàng quý, vào một 
thời điểm nhất định trong các tháng 3, 6, 9 và 12 của năm. Nếu điều kiện kinh phí hạn chế, cần lấy và 
phân tích mẫu 02 lần/năm: 01 lần vào thời điểm đặc trưng của mùa khô và 01 lần vào thời điểm đặc 
trưng mùa mưa trong năm. Nếu chỉ đủ kinh phí tiến hành 01 lần thì cần thực hiện vào mùa khô hoặc 
thời điểm sản xuất cao nhất trong năm. 

Việc đo đạc, lấy mẫu cần được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

- Nước mặt: mẫu được lấy tại điểm giữa các ao, hồ, mương, kênh... trong khu vực của làng có tiếp 
nhận nước thải sản xuất. Các điểm lấy mẫu cần đại diện cho chất lượng môi trường nước mặt của 
làng, trong đó có ít nhất một điểm là nơi thoát nước cuối cùng của làng nghề ra môi trường tiếp nhận 
xung quanh (kênh mương, ao, hồ, sông, suối...) của toàn khu vực. 

- Không khí xung quanh: được đo, lấy mẫu tại chính giữa các khu vực sản xuất và có ít nhất một điểm 
nằm cuối hướng gió của làng. 

- Đất: lấy mẫu tại các khu vực không được bê tông hóa, gần các khu vực sản xuất. 

Bước 4: Tính giá trị hệ số ô nhiễm A theo công thức tính dưới đây để làm căn cứ phân loại mức độ ô 
nhiễm môi trường làng nghề. 

Công thức tính hệ số ô nhiễm A: 

n

C

C

C

C

C

C

A
qn

n

qq





...
2

2

1

1

 

Trong đó: 

A: Hệ số ô nhiễm môi trường của làng nghề tính toán dựa trên các thông số ô nhiễm đặc thù. 

C1, C2... Cn: Giá trị các thông số ô nhiễm đặc thù trong môi trường xung quanh (các thông số được 
xác định tại Bảng 2.1), tính trung bình cho các lần lấy mẫu trong năm. 

Cq1, Cq2 ... Cqn: Giá trị ngưỡng của các thông số trên được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng môi trường xung quanh tương ứng. 



n: Số lượng các thông số ô nhiễm đặc thù (xác định theo Bảng 2.1). 

Bước 5: Phân loại mức độ ô nhiễm môi trường của làng nghề sau khi tính toán hệ số ô nhiễm A, dựa 
vào Bảng 2.2 dưới đây. 

Bảng 2.2. Phân loại mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề dựa vào hệ số ô nhiễm A 

Hệ số ô nhiễm A Phân loại mức độ ô nhiễm 

A ≤ 1,0 Không ô nhiễm môi trường 

1,0 < A ≤ 2,0 Ô nhiễm môi trường 

A > 2,0 Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

 

PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KHÔNG ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN TẠI LÀNG NGHỀ CÓ 
NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CAO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường) 

Nhóm I 

Là các cơ sở thuộc nhóm ngành nghề có công đoạn sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
sau: 

- Hầm than củi: công đoạn đốt củi và hầm trong lò. 

- Ươm tơ: công đoạn kéo kén, xe tơ. 

- Chế biến nông sản, thực phẩm (sản xuất mía đường, mứt, bánh kẹo thủ công; sản xuất nước mắm, 
mắm, nước tương thủ công; sản xuất bún, bánh các loại; nấu rượu): công đoạn vệ sinh, sơ chế 
nguyên liệu; công đoạn có sử dụng nhiên liệu: than, củi, trấu để làm thay đổi thành phần, đặc tính của 
nguyên liệu; công đoạn có phát sinh mùi hôi, tanh). 

- Chế biến/sơ chế thủy sản/hải sản: công đoạn vệ sinh, sơ chế nguyên liệu; công đoạn có sử dụng 
nhiên liệu (than, củi, trấu) để làm thay đổi thành phần, đặc tính của nguyên liệu; công đoạn có phát 
sinh mùi hôi, tanh. 

- Sản xuất đồ mỹ nghệ (chế tác đồ đá, đồ gỗ, đồ kim loại hoặc đá quý; sản xuất đồ gốm; sơn mài...): 
công đoạn chuẩn bị nguyên liệu/tạo hình sản phẩm có phát sinh bụi, mùi; công đoạn có sử dụng hóa 
chất để xử lý bề mặt; công đoạn ngâm, tẩm, luộc để xử lý nguyên liệu, sản phẩm; công đoạn sấy, 
nung sử dụng than, củi, trấu để cung cấp nhiệt. 

- Sản xuất thủy tinh: công đoạn nấu. 

Nhóm II 

Là các cơ sở thuộc nhóm ngành nghề sau: 

- Sản xuất vật liệu xây dựng: vôi, gạch, ngói, đá xẻ. 

- Phân loại, làm sạch, tái chế giấy. 

- Phân loại, làm sạch, tái chế kim loại. 

- Phân loại, làm sạch, tái chế nhựa. 

- Nhuộm có sử dụng thuốc nhuộm công nghiệp. 

- Thuộc da. 

- Mạ điện hoặc mạ nhúng. 

- Sơ chế mủ cao su (đánh đông). 

- Chế biến tinh bột: quy mô từ 0,1 tấn sản phẩm/ngày trở lên. 

- Gia công cơ khí bằng máy móc: quy mô từ 0,3 tấn sản phẩm/ngày trở lên. 

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm thường xuyên, với quy mô: 

+ Trâu, bò, ngựa: mục đích nuôi sinh sản, phối giống, lấy sữa từ 5 con trở lên; mục đích nuôi lấy thịt 
từ 10 con trở lên; 

+ Lợn: mục đích nuôi sinh sản, phối giống từ 10 con trở lên; mục đích nuôi lấy thịt từ 20 con trở lên; 

+ Dê, cừu, chó: từ 50 con trở lên; 

+ Thỏ: từ 100 con trở lên; 



+ Gia cầm: từ 100 con trở lên; chim cút: từ 1.000 con trở lên. 

- Giết mổ gia súc, gia cầm thường xuyên, với quy mô: 

+ Gia súc: từ 01 tấn/ngày trở lên; 

+ Gia cầm: từ 0,5 tấn/ngày trở lên. 

 

PHỤ LỤC 5 

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC TỰ QUẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ .... 
TỔ CHỨC TỰ QUẢN VỀ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 (Địa danh), ngày ... tháng ... năm ….. 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM ... 

I. Đánh giá chung về thực trạng môi trường 

II. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo phân công của Ủy ban 
nhân dân cấp xã 

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải, vận hành các công trình thuộc kết cấu về bảo vệ môi trường làng 
nghề. 

- Tình hình thu và sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo vệ môi trường. 

- Đánh giá việc triển khai thực hiện thực tế so với Phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 

III. Các vấn đề còn tồn tại 

IV. Kết luận và kiến nghị 

 

 TM. Tổ chức tự quản 
Đại diện 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

PHỤ LỤC 6 

MẪU BÁO CÁO VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(dành cho các cơ sở trong làng nghề thuộc Danh mục ngành nghề được khuyến khích phát 

triển tại làng nghề) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

I. Thông tin chung về cơ sở 

1. Họ và tên chủ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………… 

2. Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………. 

3. Tên làng nghề: …………………………………………………………………………………….. 

4. Địa chỉ cơ sở: ………………………………………………………………………………………. 

5. Loại hình sản xuất: ……………………………………………………………………………….. 

6. Năm hình thành cơ sở sản xuất: ………………………………………………………………. 

II. Thông tin về hiện trạng hoạt động và phát sinh chất thải 

1. Nguyên liệu đầu vào. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở. 

3. Quy mô sản xuất: 

- Sản phẩm sản xuất/ngày. 



- Số nhân công sản xuất. 

- Tổng số ngày sản xuất trong năm. 

- Máy móc sử dụng, tình trạng hoạt động. 

4. Tổng lưu lượng nước sử dụng cho sản xuất. 

5. Phát sinh chất thải của cơ sở: 

- Sinh hoạt: 

+ Nước thải: tổng lượng phát sinh/ngày; 

+ Chất thải rắn: tổng lượng phát sinh/ngày. 

- Sản xuất: 

+ Nước thải: tổng lượng phát sinh/ngày; 

+ Chất thải rắn: tổng lượng phát sinh/ngày; 

+ Khí thải: mức độ phát thải (định tính/định lượng nếu có); 

+ Tiếng ồn: mức độ phát thải (định tính/định lượng nếu có); 

+ Độ rung: mức độ phát thải (định tính/định lượng nếu có). 

6. Nguồn tiếp nhận nước thải. 

7. Các biểu hiện về mức độ ô nhiễm môi trường xung quanh (định tính/định lượng nếu có). 

III. Các biện pháp bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý nước thải. 

- Phân loại, lưu trữ chất thải rắn (chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại) tại nguồn. 

- Thu gom khí thải, xây dựng ống khói đúng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp giảm độ ồn, rung. 

 

 …………, ngày …… tháng ……. năm 
Chủ cơ sở 

(ký và ghi rõ họ tên) 

  

PHỤ LỤC 7 

MẪU PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA …. 

Địa danh..., ngày ... tháng ... năm ... 

1. Thông tin cơ bản 

- Tên, vị trí, diện tích. 

- Đối với cụm công nghiệp ghi rõ: tỷ lệ lấp đầy, loại hình sản xuất chính, các khu chức năng (liệt kê, 
mô tả vị trí, bản đồ đính kèm). 

- Đối với khu dinh doanh, dịch vụ tập trung ghi rõ: các hoạt động kinh doanh chính, các khu chức năng 
(liệt kê, mô tả vị trí, bản đồ đính kèm). 

- Thông tin liên hệ của chủ đầu tư: người đại diện, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email. 

2. Yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường phải tuân thủ 

- Liệt kê các yêu cầu, quy định, giấy phép, chứng chỉ, thủ tục về bảo vệ môi trường mà chủ đầu tư, 
chủ cơ sở phải tuân thủ (các tiêu chuẩn xả thải, quy định về quản lý chất thải đặc thù). 

- Các giấy phép, chứng chỉ, thủ tục môi trường mà chủ đầu tư đã thực hiện (báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, giấy phép xả thải vào nguồn nước, các 
chứng chỉ môi trường khác...). 

3. Mô tả về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

3.1. Mô tả các hoạt động, công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở 

- Mô tả hoạt động và sơ đồ khối quy trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 



- Thời gian, tần suất diễn ra hoạt động, công đoạn (số ca, giờ...). 

- Vị trí, khu vực thực hiện trong khuôn viên cơ sở. 

- Nhân lực thực hiện. 

* Đối với cụm công nghiệp, mô tả: 

- Thực hiện quy hoạch các khu chức năng và vị trí các cơ sở trong cụm công nghiệp. 

- Mô tả các cơ sở đang hoạt động trong cụm công nghiệp tại thời điểm lập phương án bảo vệ môi 
trường (tên, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ). 

- Mô tả các dự án đầu tư đã được tiếp nhận trong cụm công nghiệp nhưng chưa triển khai (tên, loại 
hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thời gian dự kiến đi vào hoạt động). 

- Đối với cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải mô tả chi tiết kế hoạch 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

* Đối với khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, mô tả: 

- Thực hiện quy hoạch các khu chức năng và vị trí các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. 

- Mô tả các hoạt động đang thực hiện tại thời điểm lập phương án bảo vệ môi trường (tên, loại hình 
kinh doanh, dịch vụ). 

- Mô tả hoạt động đầu tư đã được tiếp nhận trong khu kinh doanh, dịch vụ nhưng chưa triển khai (tên, 
loại hình kinh doanh, dịch vụ, thời gian dự kiến đi vào hoạt động). 

- Đối với khu kinh doanh, dịch vụ tập trung chưa có hệ thống xử lý nước thải hoặc không đấu nối vào 
hệ thống thoát nước của khu vực thì phải mô tả chi tiết kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải. 

3.2. Thống kê, tính toán nguyên nhiên vật liệu (nếu có) và dòng thải phát sinh trong quá trình 
hoạt động 

3.2.1. Thống kê khối lượng nguyên vật liệu thô, nhiên liệu, hóa chất sử dụng đầu vào 

Công đoạn Tên nguyên vật liệu 
thô, nhiên liệu, hóa 

chất* 

Đơn vị Khối lượng 

Công đoạn 1 Nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, hóa chất 1 

  

Nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, hóa chất 2 

  

...   

Nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, hóa chất n 

  

Công đoạn 2 Nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, hóa chất 1 

  

Nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, hóa chất 2 

  

…   

Nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, hóa chất n 

  

…    

Công đoạn n    

* Đối với hóa chất, ghi rõ số CAS 

Ghi chú: Bảng này được kê khai 02 lần/năm (giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến 
tháng 12 hàng năm) và lưu giữ tại cơ sở trong thời gian ít nhất 2 năm. 

3.2.2. Thống kê khối lượng sản phẩm đầu ra 

Công đoạn Sản phẩm/đầu ra* Đơn vị Khối lượng 

Công đoạn 1 Sản phẩm/đầu ra 1   

Sản phẩm/đầu ra 2   

...   

Sản phẩm/đầu ra n   



Công đoạn 2 Sản phẩm/đầu ra 1   

Sản phẩm/đầu ra 2   

...   

Sản phẩm/đầu ra n   

...    

Công đoạn n    

* Không kê chất thải vào bảng này. 

Ghi chú: Bảng này được kê khai 02 lần/năm (giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến 
tháng 12 hàng năm) và lưu giữ tại cơ sở trong thời gian ít nhất 2 năm. 

Tài liệu kiểm chứng: 

- Chứng từ xuất kho. 

- Chứng từ chuyển giao sản phẩm. 

3.2.3. Thống kê chất thải 

Công đoạn Chất thải Lưu lượng/Khối lượng Thải lượng* 

Công đoạn 1 Nước thải 1 (m3/6 tháng)   

Nước thải 2 (m3/6 tháng)   

...   

Chất thải rắn/chất thải 
nguy hại 1 (kg/6 tháng) 

  

Chất thải rắn/chất thải 
nguy hại 2 (kg/6 tháng) 

  

...   

Bụi thu được từ xử lý khí 
thải (kg/6 tháng) 

  

Khí thải 1 (m3/6 tháng)   

Khí thải 2 (m3/6 tháng)   

...   

Công đoạn ...    

* Khuyến khích tính toán thải lượng các thông số ô nhiễm đặc trưng 

Ghi chú: Bảng này được kê khai 02 lần/năm (giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến 
tháng 12 hàng năm) và lưu giữ tại cơ sở trong thời gian ít nhất 2 năm. 

Tài liệu kiểm chứng: Chứng từ chuyển giao, số lượng lưu giữ theo đồng hồ hoặc tính toán theo hệ số 
phát thải (đối với những loại khó xác định khối lượng). 

3.2.4. Thống kê tổng lượng nguyên vật liệu thô, nhiên liệu, hóa chất 

Nguyên vật liệu thô, nhiên 
liệu, hóa chất 

Lượng tồn kho đầu 
kỳ 

Lượng nhập vào trong 
kỳ 

Lượng tồn kho cuối kỳ 

Nguyên vật liệu thô, nhiên 
liệu, hóa chất 1 

   

Nguyên vật liệu thô, nhiên 
liệu, hóa chất 2 

   

Nguyên vật liệu thô, nhiên 
liệu, hóa chất 3 

   

…    

Ghi chú: Bảng này được kê khai 02 lần/năm (giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến 
tháng 12 hàng năm) và lưu giữ tại cơ sở trong thời gian ít nhất 2 năm. 

Tài liệu kiểm chứng: hóa đơn mua, chứng từ xuất nhập kho. 

4. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 



- Công nghệ, thiết bị xử lý nước thải (kèm theo sơ đồ vị trí hệ thống xử lý nước thải, mạng lưới thu 
gom nước thải, điểm xả thải, sơ đồ công nghệ xử lý). 

- Loại và lượng hóa chất, nhiên liệu, vật tư sử dụng trong quá trình xử lý nước thải (nêu rõ nguồn gốc, 
xuất xứ, tên thương mại). 

- Mô tả chi tiết quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (các thông số vận hành, các bước, thao 
tác vận hành, vị trí các điểm xả thải, thời điểm nạo vét bùn thải, chế độ bảo trì, bảo dưỡng…). 

- Trong trường hợp không xử lý toàn bộ hoặc một phần lượng nước thải, phải nêu rõ phương án 
chuyển giao nước thải để xử lý (loại và lượng nước thải chuyển giao, biện pháp vận chuyển nước 
thải, đơn vị tiếp nhận nước thải để xử lý, kèm bản sao hợp đồng xử lý nước thải). Sổ ghi chép về việc 
chuyển giao nước thải để xử lý phải được lưu giữ trong vòng ít nhất 2 năm. 

- Kế hoạch cải tạo, mở rộng, nâng công suất công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải (nếu có). 

4.2. Công trình, biện pháp xử lý khí thải 

- Công nghệ, thiết bị xử lý khí thải (kèm theo sơ đồ vị trí hệ thống thu gom, xử lý khí thải, vị trí ống 
khói, ống thải, sơ đồ công nghệ xử lý). 

- Loại và lượng hóa chất, vật tư sử dụng trong quá trình xử lý khí thải (nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, tên 
thương mại). 

- Mô tả chi tiết quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải (các thông số vận hành, các bước, thao tác 
vận hành, chế độ bảo dưỡng, bảo trì, thay hóa chất...). 

- Kế hoạch cải tạo, mở rộng, nâng công suất công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải (nếu có). 

4.3. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Mô tả vị trí, diện tích, kết cấu khu vực, thiết bị lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Công trình, biện pháp tự xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (nếu có): mô tả quy trình công nghệ, 
công trình, thiết bị xử lý, thông số kỹ thuật, thông số vận hành. 

- Phương án chuyển giao chất thải rắn, chất thải nguy hại: tần suất, đơn vị thu gom, xử lý. 

4.4. Công trình, biện pháp xử lý, giảm thiểu tác động môi trường từ các nguồn thải khác 

- Công trình, biện pháp thu gom, xử lý (nếu có) đối với nước mưa chảy tràn. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động xấu do tiếng ồn, độ rung, bức xạ (cụ thể với từng công 
đoạn, hoạt động phát sinh). 

5. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

5.1. Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

- Xác định nguy cơ xảy ra các sự cố trong các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (tràn, đổ, 
cháy, nổ, rò rỉ, thiên tai...). 

- Xác định nguy cơ xảy ra các sự cố trong các hoạt động xử lý nước thải, xử lý khí thải, quản lý chất 
thải rắn và chất thải nguy hại (tràn, đổ, cháy, nổ, rò rỉ, thiên tai...). 

- Dự báo phạm vi, mức độ ảnh hưởng của từng nguy cơ. 

b) Đối với cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung 

- Thông tin về các sự cố đã xảy ra tại khu vực hoạt động. 

- Xác định nguy cơ xảy ra các sự cố môi trường (tràn, đổ, cháy, nổ, rò rỉ, sự cố do thiên tai...) trong 
các hoạt động tại hệ thống xử lý nước thải tập trung, khu vực lưu giữ chất thải rắn tạm thời, các kho 
chứa hàng hóa, hóa chất của các cơ sở trong cụm công nghiệp và các hoạt động trong khu kinh 
doanh, dịch vụ tập trung. 

- Xác định các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường có khả năng gây tác động vượt quá ranh giới của cơ 
sở trong cụm công nghiệp (ví dụ: kho xăng dầu, kho hóa chất, dây chuyền sản xuất hóa chất, xử lý 
chất thải... của các cơ sở trong cụm công nghiệp và các hoạt động trong khu kinh doanh, dịch vụ tập 
trung) và công trình hạ tầng của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung kèm theo sơ đồ 
vị trí. 

- Dự báo phạm vi ảnh hưởng đối với từng nguy cơ. 

5.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

- Phương án kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế và danh sách các thiết bị tại các công đoạn sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường. 



- Các biện pháp phòng ngừa đối với từng nguy cơ xảy ra sự cố môi trường đã xác định ở điểm a mục 
5.1. 

- Phương án sắp xếp vị trí của các khu vực sản xuất của cơ sở nhằm giảm mức độ ảnh hưởng tiêu 
cực khi sự cố xảy ra. 

- Phương án đảm bảo nguồn lực (nhân lực, vật tư, trang thiết bị, tài chính) của cơ sở để sẵn sàng 
ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. 

- Cơ chế phối hợp và vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ sở trong việc 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. 

- Các biện pháp cảnh báo, báo động, đảm bảo an ninh và bố trí giao thông để phòng ngừa và ứng 
phó sự cố tại cơ sở. 

- Phương án đào tạo, tập huấn, diễn tập, phổ biến thông tin về phòng ngừa, ứng phó sự cố cho các 
cán bộ, công nhân viên của cơ sở và tổ chức, cá nhân có liên quan bên ngoài cơ sở. 

- Quy trình ứng phó đối với các tình huống xảy ra sự cố môi trường tại cơ sở (các biện pháp khẩn 
cấp, ưu tiên; phương thức báo động, thông báo, sơ tán và huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị 
ứng phó...). 

b) Đối với cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung 

- Phương án kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế và danh sách các thiết bị tại hệ thống xử lý nước thải tập 
trung, khu vực lưu giữ chất thải rắn tạm thời và kho chứa hàng hóa, hóa chất của các cơ sở trong 
cụm công nghiệp, các hoạt động trong khu kinh doanh, dịch vụ tập trung có nguy cơ xảy ra các sự cố 
môi trường. 

- Các biện pháp phòng ngừa đối với từng nguy cơ xảy ra sự cố đã xác định ở điểm b mục 5.1. 

- Các phương án sắp xếp vị trí của các phân khu chức năng, cơ sở trong cụm công nghiệp, hoạt động 
trong khu kinh doanh, dịch vụ tập trung nhằm phòng ngừa và giảm mức độ ảnh hưởng tiêu cực khi sự 
cố xảy ra. 

- Phương án đảm bảo nguồn lực (nhân lực, vật tư, trang thiết bị, tài chính) để sẵn sàng ứng phó, khắc 
phục sự cố môi trường. 

- Các biện pháp cảnh báo, báo động, đảm bảo an ninh và bố trí giao thông trong cụm công nghiệp, 
khu kinh doanh, dịch vụ tập trung để phòng ngừa và ứng phó sự cố. 

- Phương án đào tạo, tập huấn, diễn tập, phổ biến thông tin về phòng ngừa, ứng phó sự cố cho các tổ 
chức, cá nhân liên quan. 

- Cơ chế phối hợp và vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương trong quá 
trình ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. 

- Quy trình ứng phó đối với các tình huống xảy ra sự cố môi trường (các biện pháp khẩn cấp, ưu tiên; 
phương thức báo động, thông báo, sơ tán và huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị ứng phó...). 

5.3. Các thông tin, tài liệu liên quan 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

- Các thông tin kỹ thuật liên quan tới hàng hóa, hóa chất hoặc chất ô nhiễm phát sinh do sự cố môi 
trường. 

- Danh mục và các thông tin kỹ thuật của các trang thiết bị, phương tiện, vật tư... ứng phó sự cố của 
cơ sở. 

- Danh mục và các thông tin về các trang thiết bị, phương tiện, vật tư... ứng phó sự cố của các đơn vị 
lân cận cơ sở, nếu có. 

- Bản đồ/sơ đồ tổng thể của cơ sở trong đó bao gồm vị trí của các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố; 
các khu vực nhạy cảm (ví dụ khu vực dân cư lân cận...); các vị trí sơ tán khi sự cố xảy ra; các vị trí bố 
trí trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố; hệ thống giao thông khi ứng phó sự cố. 

- Tài liệu, thông tin về các cơ sở, công trình lân cận. 

- Danh sách liên lạc nội bộ và các đơn vị liên quan tới công tác ứng phó sự cố tại địa phương (Công 
an tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường; Phòng cháy chữa cháy; Bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất; 
Đơn vị quân đội...). 

- Sơ đồ tổ chức, chức năng và trách nhiệm cụ thể của lực lượng ứng phó sự cố tại cơ sở và thông tin 
liên lạc kèm theo. 

b) Đối với cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung 

- Các thông tin kỹ thuật liên quan tới chất ô nhiễm, hóa chất phát sinh do sự cố môi trường. 

- Danh mục và các thông tin kỹ thuật của các trang thiết bị, phương tiện, vật tư... ứng phó nội bộ của 



cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung. 

- Danh mục và các thông tin về các trang thiết bị, phương tiện, vật tư... ứng phó sự cố của các đơn vị 
lân cận cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, nếu có. 

- Bản đồ/sơ đồ tổng thể của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung trong đó bao gồm vị 
trí của các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố; các khu vực nhạy cảm (ví dụ khu vực có số lượng người 
làm việc nhiều, khu vực lân cận khu dân cư...); các vị trí sơ tán khi sự cố xảy ra; các vị trí bố trí trang 
thiết bị, vật tư ứng phó sự cố; hệ thống giao thông khi ứng phó sự cố. 

- Tài liệu, thông tin về các công trình bên ngoài cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung có 
khả năng ảnh hưởng do sự cố môi trường (ví dụ từ kho hóa chất, nhà máy, công trình hồ, đập...), nếu 
có. 

- Các kế hoạch của các cơ sở trong cụm công nghiệp, các hoạt động trong khu kinh doanh, dịch vụ 
tập trung (kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, kế hoạch phòng cháy chữa cháy...), nếu có. 

- Danh sách liên lạc nội bộ và các đơn vị liên quan tới công tác ứng phó sự cố tại địa phương (Công 
an tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường; Phòng cháy chữa cháy; Bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất; 
Đơn vị quân đội...). 

- Sơ đồ tổ chức, chức năng và trách nhiệm cụ thể của cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập 
trung và thông tin liên lạc kèm theo. 

6. Kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường 

6.1. Quan trắc phát thải 

6.1.1. Quan trắc phát thải định kỳ 

a) Quan trắc nước thải: 

- Ghi rõ vị trí thực hiện lấy mẫu. 

- Các thông số quan trắc. 

- Tần suất quan trắc. 

b) Quan trắc khí thải: 

- Các điểm lấy mẫu từ các vị trí có phát sinh khí thải trong quá trình sản xuất. 

- Các thông số quan trắc. 

- Tần suất quan trắc. 

c) Giám sát chất thải rắn: 

Tiến hành thực hiện phân tích đối với loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất để phân định 
chất thải nguy hại. 

6.1.2. Quan trắc phát thải tự động (nếu có) 

a) Quan trắc nước thải tự động (nếu có): 

- Mô tả hệ thống quan trắc nước thải tự động (tên hãng, năm sản xuất, các thông số kỹ thuật cơ bản), 
thời điểm và vị trí lắp đặt, điểm lắp camera quan sát; đơn vị, tần suất thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn. 

- Các thông số phải quan trắc. 

b) Quan trắc khí thải tự động (nếu có): 

- Mô tả hệ thống quan trắc khí thải tự động (tên hãng, năm sản xuất, các thông số kỹ thuật cơ bản), 
thời điểm và vị trí lắp đặt, vị trí phòng điều khiển; đơn vị, tần suất thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn. 

- Các thông số phải quan trắc cho từng ống khói, ống thải. 

6.2. Thực hiện kế hoạch quan trắc 

6.2.1. Thuê đơn vị thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường 

- Dự kiến đơn vị thực hiện quan trắc. 

- Các vấn đề cần lưu ý. 

6.2.2. Cơ sở tự quan trắc 

Mô tả các thiết bị, nhân lực phục vụ cho việc quan trắc. 

7. Tổ chức quản lý môi trường 

Mô tả nguồn lực của chủ đầu tư được sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt 
động: 

- Kinh phí sử dụng cho từng hoạt động bảo vệ môi trường. 



- Bố trí nhân lực/bộ phận quản lý môi trường, phân công trách nhiệm cho các cán bộ tham gia thực 
hiện phương án bảo vệ môi trường. 

- Quy chế/quy định quản lý môi trường của chủ đầu tư đối với các cơ sở trong cụm công nghiệp. 

- Kế hoạch tập huấn về việc thực hiện phương án bảo vệ môi trường. 

Phụ lục 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (nếu 
có). 

- Các loại hồ sơ, thủ tục môi trường khác (nếu có). 

- Chứng chỉ/chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường của đơn vị tiến hành thi công/xây dựng hạ 
tầng (nếu có). 

- Hợp đồng thi công, xây lắp (chỉ cần phần nội dung liên quan đến môi trường). 

- Bản sao giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (nếu có). 

- Bản sao biên bản kiểm tra hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường (đối với đối tượng có Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê 
duyệt). 

- Bản sao hợp đồng xử lý, chuyển giao nước thải (nếu có). 

- Bản sao hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (nếu có). 

- Sơ đồ/bản vẽ mặt bằng tổng thể, hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải; bản vẽ hoàn 
công các công trình bảo vệ môi trường. 

- Các tài liệu liên quan khác. 

 

PHỤ LỤC 8 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

UBND xã ...(1)... 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../…… 

V/v xem xét, phê duyệt phương án 
bảo vệ môi trường làng 
nghề...(2)... 

(Địa danh), ngày... tháng... năm... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.. .(3)... 

Ủy ban nhân dân xã ...(1)... đã chuẩn bị hồ sơ về phương án bảo vệ môi trường làng nghề ...(2)... xin 
gửi đến Quý Ủy ban nhân dân huyện.. .(3)... , bao gồm: 

- 04 bản Phương án bảo vệ môi trường của làng nghề.. .(2)... 

- 01 bản sao quy hoạch phát triển làng nghề tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (nếu 
có). 

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản phương án nói trên là hoàn toàn trung 
thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện...(3)... xem xét, phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng 
nghề ...(2)..../. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- …(4)... 
- Lưu …. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
…(1)…. 
Đại diện 

(ghi chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên Ủy ban nhân dân xã đề nghị phê duyệt 



(2) Tên đầy đủ của làng nghề cần phê duyệt phương án bảo vệ môi trường 

(3) Tên Ủy ban nhân dân huyện 

(4) Nơi nhận khác 

 

PHỤ LỤC 9 

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

UBND huyện …(1).... 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …./….. (Địa danh), ngày... tháng ... năm ... 

 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
LÀNG NGHỀ ... (2) ... 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ...(1)... 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề 
và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

Xét nội dung phương án bảo vệ môi trường làng nghề ...(2)... kèm theo Văn bản số... ngày... tháng... 
năm... của Ủy ban nhân dân xã.. .(3)... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề...(2)... (sau đây gọi là phương án). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Bố trí nguồn lực thực hiện, phân công trách nhiệm theo đúng nội dung đã nêu tại Chương 4 của 
phương án. 

2.2. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường đã đề ra trong phương án; đảm 
bảo chất thải và các vấn đề môi trường khác được quản lý, xử lý đạt yêu cầu theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- …. (4) ….. 
- Lưu...  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề. 

(2) Tên đầy đủ của làng nghề. 

(3) Tên xã, phường, thị trấn nơi có làng nghề. 

(4) Nơi nhận khác (nếu có). 

 

PHỤ LỤC 10 

DANH MỤC TẦN SUẤT QUAN TRẮC CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

TT Đối tượng Tần suất quan trắc 

1 Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại 01 lần/03 tháng 



Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

2 
Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại 
Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 

01 lần/06 tháng 

3 
Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại 
Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 

01 lần/01 năm 

 

PHỤ LỤC 11 

DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

STT Loại hình Tổng sản lượng 
Nguồn thải khí thải 

công nghiệp 
Thông số khí thải quan trắc 

tự động liên tục 

1 
Sản xuất phôi 
thép 

Lớn hơn 200.000 
tấn/năm 

Máy thiêu kết 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
NOx (tính theo NO2), CO, O2 

Lò cao Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ 

Lò thổi 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
O2 

Lò điện hồ quang 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
NOx (tính theo NO2), O2 

Lò trung tần 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
O2 

Lò luyện than cốc 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
SO2, NOx (tính theo NO2), O2 

2 Nhiệt điện 

Tất cả, trừ nhà 
máy nhiệt điện sử 
dụng nhiên liệu 
khí tự nhiên 

Lò hơi 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
SO2, NOx (tính theo NO2), O2 

3 Sản xuất xi măng Tất cả 

Lò nung clinker 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
SO2, NOx (tính theo NO2), CO, 
O2 

Thiết bị nghiền, thiết bị 
làm nguội clinker 

Lưu lượng, bụi tổng 

4 Sản xuất hóa chất 

Lớn hơn 10.000 
tấn/năm 

  

4.1 Sản xuất xút - Clo Thiết bị hóa lỏng Cl2 
Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, 
Cl2 

4.2 Sản xuất HNO3 Tháp hấp thụ axit 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
NOx (tính theo NO2), O2 

4.3 Sản xuất H2SO4 Tháp hấp thụ axit 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
SO2, O2 

4.4 Sản xuất H3PO4 

Thùng phản ứng phân 
hủy, thiết bị bay hơi, 
thiết bị lọc 

Lưu lượng, Flo, O2 

Tháp hydrat hóa, thiết bị 
venturi, lọc điện, thiết bị 
loại bỏ mù axit 

Lưu lượng, bụi tổng 

4.5 
Sản xuất NH4OH 
và NH3 

Thùng trung hòa, thùng 
cô đặc, thiết bị làm mát 

Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
NH3, O2 

5 
Sản xuất phân 
bón hóa học 

Lớn hơn 10.000 
tấn/năm 

  

5.1 Sản xuất Urê 

Tháp tạo hạt Urê Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ 

Tháp hấp thụ thu hồi 
NH3 

Lưu lượng, nhiệt độ, NH3 

5.2 Sản xuất DAP Tháp chuyển hóa và tạo Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 



hạt, tạo sản phẩm HF, O2 

Thiết bị sấy sản phẩm Lưu lượng, nhiệt độ, HF, O2 

5.3 
Sản xuất phân lân 
nung chảy 

Lò nung 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
HF, O2 

6 
Loại hình sản xuất 
hóa chất và phân 
bón hóa học khác 

Lớn hơn 10.000 
tấn/năm đối với 
từng loại sản 
phẩm 

Xác định theo đặc trưng 
loại hình sản xuất và yêu 
cầu của cơ quan quản lý 
có thẩm quyền 

Xác định theo đặc trưng loại 
hình sản xuất và yêu cầu của 
cơ quan quản lý có thẩm quyền 

7 
Sản xuất lọc hóa 
dầu 

Lớn hơn 10.000 
tấn/năm 

Lò gia nhiệt 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
SO2, NOx (tính theo NO2), O2 

Lò đốt khí CO 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
SO2, NOx (tính theo NO2), CO, 
CxHy, NH3, O2 

Lò đốt khí thải Lưu lượng, nhiệt độ, SO2, O2 

8 
Cơ sở có sử dụng 
lò hơi công nghiệp 

Lớn hơn 20 tấn 
hơi/giờ đối với 01 
lò hơi, trừ lò hơi 
chỉ sử dụng nhiên 
liệu khí tự nhiên, 
CNG, LPG 

Lò hơi 
Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, 
SO2, NOx (tính theo NO2), O2 

 


