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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính  

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

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

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản 

phẩm của sinh vật biến đổi gen; 

Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 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 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; 

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 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; 
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Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 

động khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 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 trường; 

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ 

và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mười ba (13) quy trình nội bộ 

thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm các Phụ lục: 

- Phụ lục I: Quy trình chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

- Phụ lục II: Quy trình kiểm tra, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

- Phụ lục III: Quy trình chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận 

chuyển không ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

- Phụ lục IV: Quy trình chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy 

hại không có trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

- Phụ lục V: Quy trình cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

- Phụ lục VI. Quy trình cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

- Phụ lục VII: Quy trình cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ 

học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại. 

- Phụ lục VIII: Quy trình gia hạn giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

- Phụ lục IX: Quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây 

trồng biến đổi gen. 

- Phụ lục X. Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi 

danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. 

- Phụ lục XI. Quy trình cấp giấy phép khai thác loài thuộc danh mục loài 

được ưu tiên bảo vệ. 

https://hscv.monre.gov.vn/_tcmt/vbden.nsf/str/158B3B74C6D15832472584EB00357794?OpenDocument&backurl=/QuickSearch?OpenForm&dktim=25/2019
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- Phụ lục XII: Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Phụ lục XIII: Quy trình kiểm tra, xác nhận từng phần phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ 

trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, PC, TCMT(20). 

BỘ TRƯỞNG 

  

   

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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