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Căn cứ quy định tại Điều 37, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, ngày 

31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về báo cáo công tác 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 hướng dẫn Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau: 

1. Các Văn bản quy định báo cáo định kỳ trước đây 

Theo các điều khoản tại các văn bản quy định trước đây về báo cáo định kỳ 

(bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động 

liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát 

và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ thì các báo cáo nêu trên tiến hành độc lập từng báo cáo và định kỳ 

gửi về cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường để theo dõi, kiểm tra, giám sát. 

2. Văn bản quy định hiện hành 

Điều 37, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về báo cáo công tác bảo vệ môi trường (gọi tắt 

là Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT) nêu rõ: 

Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm thực hiện Báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường như sau: 

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

- Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra; 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ 

ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý 

trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.  

- Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau: 
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+ Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề 

án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường 

tương đương của dự án, cơ sở; 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ); 

Khoản 5, điều 40, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định các báo cáo 

về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu quy định tại Mục 

III Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP được lồng ghép trong báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ biết, thực hiện theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường 

sẽ rà soát, kiểm tra và trả hồ sơ nếu Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ không thực hiện đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn này và tự chịu trách 

nhiệm với các nội dung báo cáo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để các chủ dự án, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ biết, nghiêm túc thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở (đ/c Hiệp, đ/c Trung); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h 

hướng dẫn các chủ cơ sở theo thẩm 

quyền); 

- Chi cục BVMT; 

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

- Lưu VT.                                                                                                                                              
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