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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày25 tháng4 năm 2022

V/v hướng dẫn các quy định pháp luật về
lĩnh vực bảo vệ môi trường (áp dụng đối với
dự án chưa đi vào hoạt động) năm 2022

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân (Doanh Nghiệp) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay, các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được
điều chỉnh thay thế. Cụ thể:
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày
01/01/2022) đã thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Viết tắt Nghị định số 08) đã thay
thế: Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 về thu hồi, xử lý sản phẩm
thải bỏ; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về quy hoạch bảo vệ môi
trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch
bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐCP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 127/2014/NĐCP ngày 31/12/2014 về quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc
môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một
số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi
trường; Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 về đánh giá sơ bộ tác động
môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
(Viết tắt Thông tư số 02) đã thay thế: Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày
23/4/2015 về quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan
trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận; Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày
30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu
công nghệ cao; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất
thải nguy hại; Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về cải tạo, phục
hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; Thông tư số 43/2015/TTBTNMT ngày 29/9/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường
và quản lý số liệu quan trắc môi trường; Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày
24/8/2016 về báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Thông tư số 31/2016/TTBTNMT ngày 14/10/2016 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; Thông
tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 về quy định chi tiết thi hành
một số điều của 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 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi
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trường.
Nhằm giúp cho các tổ chức/cá nhân (Doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Khánh
Hòa thực hiện tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành, Sở Tài
nguyên và Môi trường thông báo một số nội dung thay đổi chính để các Doanh
nghiệp biết và thực hiện như sau:
1. Thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
1.1. Đối tượng thực hiện:
- Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi
trường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật Bảo vệ môi trường);
- Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28
của Luật Bảo vệ môi trường.
Lưu ý: Danh mục dự án đầu tư nhóm I và nhóm II được quy định tại phụ lục
III và phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
1.2. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Mẫu số
02 Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT);
- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên
cứu khả thi của dự án đầu tư.
Lưu ý, đối với dự án thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây
dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ dự án được trình đồng thời hồ sơ
đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với hồ sơ đề nghị thẩm
định báo cáo nghiên cứu khả thi; thời điểm trình do chủ dự án quyết định nhưng
phải bảo đảm trước khi có kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.
1.3. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi có quyết định phê duyệt kết quả
thẩm định ĐTM: thực hiện theo Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 2 Điều
27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
2. Thủ tục cấp giấy phép môi trường:
2.1. Đối tượng thực hiện:
Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí
thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được
quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
Lưu ý: Danh mục dự án đầu tư nhóm III được quy định tại phụ lục V Nghị
định số 08/2022/NĐ-CP.
2.2. Quy định cụ thể:
- Thời điểm cấp giấy phép môi trường:
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+ Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, phải
có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;
+ Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi
trường, phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành văn bản quy định tại điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật
Bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án không thuộc đối tượng được cơ quan
chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì phải có giấy
phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh
giấy phép xây dựng.
- Trường hợp dự án được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công
trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn,
công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải.
- Trường hợp có thay đổi tên dự án hoặc chủ dự án thì chủ dự án có trách
nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và thông báo cho cơ quan cấp giấy
phép môi trường biết để được cấp đổi giấy phép.
- Thời điểm nộp hồ sơ:
+ Trường hợp thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường,
nộp hồ sơ sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho 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;
+ Trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi
trường, tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định,
để bảo đảm thời điểm phải có giấy phép môi trường theo quy định nêu trên.
2.3. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường (theo mẫu Phụ lục XIII Nghị
định số 08/2022/NĐ-CP);
- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (theo mẫu Phụ lục VIII, Phụ lục
IX hoặc Phụ lục XI Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án, cụ thể như sau:
+ Đối với dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi
trường: hồ sơ bao gồm bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương
đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án;
+ Đối với dự án đầu tư không thuộc quy định tại trường hợp nêu trên, không
phải nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác trong hồ sơ.
2.4. Hình thức nộp hồ sơ: gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền được quy
định tại Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường, theo hình thức nộp trực tiếp hoặc
qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
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3. Thủ tục cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường:
Thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 30
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
4. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp
giấy phép môi trường:
Việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải thực hiện theo quy định
tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Một
số nội dung cần lưu ý như sau:
4.1. Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm
gồm:
a) Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường;
b) Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải (trừ hồ sự cố kết hợp hồ sinh học);
c) Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ
thống xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng
nhiên liệu là khí gas, dầu DO;
d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều
53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và
các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định);
đ) Hệ thống xử lý nước làm mát có sử dụng Clo hoặc hóa chất khử trùng để
diệt vi sinh vật.
4.2. Các quy định cụ thể:
- Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi
trường nhưng phải có giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không
thuộc đối tượng quy định tại khoản 4.1, chủ dự án vận hành thử nghiệm công trình
xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc
cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập, khi
đã hoàn thành các nội dung sau:
+ Xây dựng các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường; lập hồ
sơ hoàn thành công trình xử lý chất thải theo quy định pháp luật về xây dựng (có
biên bản bàn giao nghiệm thu giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát thi
công công trình xử lý chất thải) và có quy trình vận hành bảo đảm đáp ứng các yêu
cầu về bảo vệ môi trường (chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ
hoàn thành công trình xử lý chất thải);
+ Lắp đặt các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động,
liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt);
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+ Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình
xử lý chất thải (theo Mẫu số 43 Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) cho
cơ quan cấp giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử
nghiệm; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi
trường thì phải gửi thêm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Trường hợp dự án thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và
phải có giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không thuộc đối
tượng quy định tại khoản 4.1, chủ dự án vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất
thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng
phân kỳ đầu tư hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi
trường đã được cấp. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo
giấy phép môi trường, thì thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan
cấp giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm;
trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường thì
phải gửi thêm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
4.3. 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:
a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, giám sát.
Trường hợp dự án thuộc đối tượng quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, phải
tổ chức theo dõi, giám sát kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên
tục có camera theo dõi và kết nối, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Tự thực hiện quan trắc khi đáp ứng theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hoặc phối hợp với tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ
quan trắc môi trường để quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả của công trình xử lý
chất thải;
c) Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung kế hoạch vận hành thử nghiệm và
toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;
d) Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành
thử nghiệm công trình xử lý chất thải;
đ) Tự đánh giá hoặc thuê tổ chức có đủ năng lực đánh giá hiệu quả xử lý của
công trình xử lý chất thải; tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định
chất thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải,
gửi cơ quan cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc
vận hành thử nghiệm; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài
nguyên và Môi trường thì gửi thêm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
4.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu chất thải xả ra môi trường
không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chủ dự án phải thực hiện các biện
pháp sau:
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a) 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 và giấy phép môi trường;
b) Rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ
thống xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp
khắc phục; cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung (nếu có) các công trình xử lý chất
thải để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;
c) Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, phải
dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp
giấy phép môi trường; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài
nguyên và Môi trường thì phải gửi thêm Sở Tài nguyên và Môi trường; 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;
d) Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc
hạng mục công trình xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để
vận hành lại. Trình tự, thủ tục, thời gian vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý
chất thải được thực hiện như vận hành thử nghiệm lần đầu.
5. Thủ tục đăng ký môi trường:
5.1. Đối tượng thực hiện:
Dự án đầu tư có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có
giấy phép môi trường.
Lưu ý, đối tượng quy định sau đây được miễn đăng ký môi trường:
- Dự án đầu tư khi đi vào vận hành không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát
sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của
chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới
50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo
quy định của chính quyền địa phương.
- Danh mục cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
5.2. Thời điểm thực hiện:
- Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, thực
hiện thủ tục đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;
- Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường,
thực hiện thủ tục đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy
phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng) hoặc trước khi xả
chất thải ra môi trường (đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng).
Lưu ý, thủ tục đăng ký môi trường chỉ thực hiện đối với dự án có phát sinh
chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo khoản
5.1 nêu trên.
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5.3. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án (theo Mẫu số 47 Phụ lục II
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);
- Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường của dự án đầu tư (nếu có).
5.4. Hình thức nộp hồ sơ: gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi triển khai dự án
thông qua hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ
công trực tuyến.
Lưu ý, đối với cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 xã trở lên, chủ dự án được
quyền chọn UBND cấp xã để đăng ký.
5.5. Các quy định khác:
Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự
án có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.
Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án thuộc đối tượng phải thực
hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án
phải thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường
theo quy định.
6. Công khai thông tin môi trường:
Việc công khai thông tin môi trường được quy định tại Điều 114 Luật Bảo
vệ môi trường và Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Một số nội dung cần lưu
ý như sau:
Chủ dự án thực hiện công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã
được phê duyệt kết quả thẩm định, giấy phép môi trường như sau:
- Công khai trên trang thông tin điện tử của chủ dự án hoặc tại trụ sở UBND
cấp xã nơi thực hiện dự án;
- Thời điểm công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có quyết định phê duyệt
kết quả thẩm định báo cáo hoặc sau khi được cấp giấy phép môi trường.
7. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường:
Việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ được quy định tại Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 66
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Một số nội dung cần lưu ý như sau:
7.1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ:
- Biểu mẫu báo cáo:
+ Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: thực
hiện theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;
+ Đối với chủ dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: thực
hiện theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;
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+ Đối với chủ dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường: thực hiện
theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
Lưu ý: Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ
môi trường.
- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo.
- Hình thức gửi báo cáo: thực hiện theo một trong các hình thức sau:
+ Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu
của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo
cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo được gửi theo phương thức trực tiếp
hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Fax;
+ Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử
của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo được gửi thông
qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống thông tin môi trường các cấp (nếu có).
- Cơ quan tiếp nhận báo cáo: cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ
quan tiếp nhận đăng ký môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý
Khu kinh tế Vân Phong; UBND cấp huyện và Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh
hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (trường hợp dự án, cơ sở nằm khu công
nghiệp, cụm công nghiệp).
7.2. Chủ dự án thực hiện việc 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 tra, kiểm
tra; tổ chức lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Đối với các dự án khai thác khoáng sản
Đối với các dự án khai thác khoáng sản ngoài việc thực hiện các nội dung
nêu trên đề nghị phải thực hiện đóng tiền ký quỹ cụ thể như sau:
- Thời điểm thực hiện ký quỹ:
+ Lần đầu: Trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ.
+ Những lần tiếp theo: thực hiện trong khoản thời gian không quá 07 ngày,
kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm
ký quỹ.
- Thời gian ký quỹ:
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản
mới, thời gian ký quỹ được xác định theo dự án đầu tư được cơ quan có thẩm
quyền thẩm định nhưng tối đa không được quá 30 năm;
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+ Trường hợp tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản: thời
gian ký quỹ xác định theo thời hạn còn lại trong giấy phép khai thác khoáng sản
tính từ thời điểm phê duyệt phương án;
+ Trường hợp giấy phép khai thác có thời hạn khai thác khác với thời gian
đã tính trong phương án đã phê duyệt thì tổ chức, cá nhân điều chỉnh nội dung và
tính toán số tiền ký quỹ theo thời gian trong giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp
và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án để xem xét, điều chỉnh.
- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa - 14 Hoàng
Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số tài
khoản: 60.1.10.000.649.379 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa.
Trên đây là một số hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các
Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đề nghị các các tổ chức/cá nhân nghiên
cứu triển khai thực hiện. Doanh nghiệp có thể tra cứu Luật Bảo vệ môi trường năm
2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư
số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại
Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ
http://stnmt.khanhhoa.gov.vn.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị
doanh nghiệp liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ
môi trường): 3810767 để được hướng dẫn.
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