
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

Số: 927/STNMT-BVMT 

V/v lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

Đắk Nông, ngày 06 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi : …………………………………………………………. 

 

 

Căn cứ quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (cập nhật tại 

trang http://vea.gov.vn/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx);  

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ dự án thực hiện lập hồ sơ đề nghị 

kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường như sau: 

1. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường bao gồm: 

a) 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường của dự án theo Mẫu số 12 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

b) 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của 

dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ 

hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành theo Mẫu số 13 

Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

c) 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án; 

d) 01 văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh 

thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải của dự án (kèm theo hướng dẫn tại mục 2). 

2.  Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

a) Công trình xử lý chất thải của dự án phải được vận hành thử nghiệm để 

đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là các công 

trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại 

(sau đây gọi chung là công trình xử lý chất thải). 

Các công trình bảo vệ môi trường khác bao gồm: Các công trình thu gom, 

lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất 

thải rắn nguy hại; các công trình bảo vệ môi trường không phải là công trình xử 

lý chất thải không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

b) Chủ dự án chỉ được đưa vào vận hành thử nghiệm đồng thời với quá 

trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự 

án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công 

trình xử lý chất thải độc lập của dự án khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

http://vea.gov.vn/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx


 

- Đã hoàn thành các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Có quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải của dự án, bảo đảm 

đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

- Có hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải đã được bàn giao, nghiệm 

thu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Chủ dự án chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải; 

- Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

của dự án cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ít nhất 20 

ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Văn bản thông báo kế 

hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo Mẫu số 

09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 

c) Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải từ 03 đến 06 

tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

d) Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chủ 

dự án có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau: 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, giám sát 

quá trình vận hành thử nghiệm; 

- Phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường để quan trắc chất thải (lấy mẫu tổ hợp), đánh giá hiệu quả trong từng 

công đoạn xử lý và cả công trình xử lý chất thải. Việc quan trắc chất thải phải 

tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và pháp luật về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc quan trắc chất thải của các công trình xử 

lý chất thải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Tự đánh giá hoặc thuê tổ chức có đủ năng lực đánh giá hiệu quả xử lý của 

các công trình xử lý chất thải của dự án; tổng hợp, đánh giá các số liệu quan trắc 

chất thải và lập báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao 

gồm cả công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) gửi 

về Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường theo quy định. 

e) Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của 

dự án, nếu chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường, chủ dự án phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án để bảo đảm các công 

trình xử lý chất thải hiện hữu có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường; 

- Cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, chủ 

dự án phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời về Sở 

Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc 

phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định 

của pháp luật. 



 

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định tại điểm l, n Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 

18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các chủ dự án nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở (đ/c Hiệp, đ/c Trung); 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố (để p/h); 

- Chi cục BVMT; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải thông tin); 

- Lưu VT.                                                                                                                                              

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 
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