
 

 

 

Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; 

                - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia năm 2020, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã rà soát, lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau 

khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, chi tiết tại 

Phụ lục gửi kèm theo Công văn này. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Quý Cơ quan để công khai theo 

quy định./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /BTNMT-PC 
V/v công khai bảng so sánh điều kiện đầu tư        

kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ,                         

đơn giản hóa  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các Tổng cục: QLĐĐ, MT, ĐC&KSVN; KTTV;    

- Các Cục: QLTNN; ĐĐBĐVN; 

- Văn phòng Bộ (để công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ); 

- Lưu: VT, PC.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 
 

Lê Công Thành 



 

 

Phụ lục  

BẢNG SO SÁNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC VÀ SAU KHI  BÃI BỎ, ĐƠN GIẢN HÓA  

(Kèm theo Công văn số             /BTNMT-PC  ngày       tháng      năm 2020) 

 

STT Tên ngành 

nghề đầu tư 

kinh doanh 

có điều kiện 

Điều kiện đầu tư kinh doanh 

trước khi đơn giản hóa 

 

Điều kiện đầu tư kinh doanh sau                        

khi đơn giản hóa 

Văn bản quy định 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh sau 

khi đơn giản hóa 

1 

Kinh doanh 

dịch vụ tư 

vấn điều tra, 

đánh giá đất 

đai 

Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều 

tra, đánh giá đất đai 

1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện 

điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai đối 

với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước; 

b) Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại 

điểm 2 dưới đây; 

c) Có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với 

phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật về điều 

tra, đánh giá đất đai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trong tổ 

chức có chức năng điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên 

ngành về quản lý đất đai địa chính, khoa học đất, thổ 

nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên 

quan đến điều tra, đánh giá đất đai; 

c) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài 

nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 36 tháng 

Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện 

điều tra, đánh giá đất đai 

1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực 

hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất 

đai đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước; 

b) Có ít nhất 02 (hai) cá nhân đủ điều kiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

 

 

2. Cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai 

trong tổ chửc có chức năng điều tra, đánh giá đất 

đai khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 

a) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên 

ngành về quản lý đất đai, địa chính, khoa học đất, 

thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành 

khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai; 

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài 

Khoản 1 Điều 1 

Nghị định số 

136/2018/NĐ- CP 



3 

 

trở lên. 

3. Tổ chức thực hiện phân tích mẫu đất phải có phòng 

phân tích đất được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 

nhận. 

nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 30 

(ba mươi) tháng trở lên. 

3. Tổ chức thực hiện phân tích mẫu đất có phòng 

phân tích đất hoặc thuê phòng phân tích đất được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận. 

2 

Kinh doanh 

dịch vụ về 

lập quy 

hoạch, kế 

hoạch sử 

dụng đất 

Điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư 

vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi có đủ các 

điều kiện sau: 

a) Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

b) Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện quy định tại 

Khoản 2 Điều này 

2. Cá nhân được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trong tổ chức có chức năng tư vấn 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự; 

b) Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại 

học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các 

chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

c) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác 

từ 24 tháng trở lên. 

Điều kiện của tổ chức thưc hiện hoat động tư vấn 

lâp quy hoach, kế hoạch sử dụng đất 

1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt 

động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

b) Có ít nhất 02 cá nhân đủ điều kiện quy định tại 

Khoản 2 Điều này. 

2. Cá nhân được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, 

kế hoạch sừ dụng đất trong tổ chửc có chức năng 

tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

 

a) Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau 

đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa 

chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành khác từ 24 tháng trở lên. 

- Điều 10 Nghị 

định số 

43/2014/NĐ-CP; 

- Khoản 3 Điều 1 

Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP. 

3 Kinh doanh 

dịch vụ xây 

dựng hạ 

tầng kỹ 

thuật công 

nghệ thông 

tin, xây 

Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động về xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần 

mềm của hệ thống thông tin đất đai được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động về xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây 

dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và 

các pháp luật khác có liên quan 

Khoản 2 Điều 1 

Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP 
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dựng phần 

mềm của hệ 

thống thông 

tin đất đai 

4 

Kinh doanh 

dịch vụ xây 

dựng cơ sở 

dữ liệu đất 

đai 

I. Điều kiện tổ chức được hoạt động xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai 

 

1. Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với 

tổ chức sự nghiệp nhà nước. 

2. Có ít nhất 10 cá nhân đối với hoạt động xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai cấp huyện, có ít nhất 15 cá nhân đối 

với hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh, 

cấp quốc gia đủ điều kiện quy định. 

3. Có hạ tầng, thiết bị công nghệ phục vụ xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

II. Điều kiện cá nhân hành nghề xây dựng  cơ sở dữ liệu 

đất đai trong tổ chức hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai 

1. Có năng lực hành vi dân sự 

2. Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại 

học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các 

chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

3. Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác 

từ 24 tháng trở lên 

 

 

4. Phạm vi hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, cấp 

tỉnh và cấp quốc gia. 

I. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt 

động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

1. Có chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

đối với các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước; 

2. Có ít nhất 05 (năm) cá nhân đối với hoạt động 

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện, có ít 

nhất 10 (mười) cá nhân đối với hoạt động xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai tại Trung ương đủ điều kiện 

quy định tại khoản 3 Điều này. 

 

II. Cá nhân được hành nghề xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai trong tổ chức hoạt động xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

1. Có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, 

trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin và các 

chuyên ngành khác có liên quan đến cơ sở dữ liệu 

đất đai; 

2. Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài 

nguyên đất hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ 

24 tháng trở lên. 

4. Phạm vi hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp 

huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chỉ được thực 

- Khoản 6 Điều 2 

Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP; 

- Khoản 2  Điều 1 

Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP. 
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Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chỉ được thực hiện 

sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đánh 

giá đủ các điều kiện, năng lực hoạt động nêu trên. 

hiện sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định, đánh giá đủ các điều kiện, năng lực hoạt 

động nêu trên. 

5 

Kinh doanh 

dịch vụ xác 

định giá đất 

1. Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi 

có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định 

giá hoặc tư vấn định giá bất động sản; 

b) Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư 

vấn xác định giá đất quy định tại điểm 2.1; 2.2; 2.3 

dưới đây: 

 

2 .Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ 

các điều kiện sau: 

2.1. Có năng lực hành vi dân sự 

2.2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực 

khách quan; 

2.3. Có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về 

quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm 

định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân 

hàng, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật. 

2.4. Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng 

về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá 

đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành  

3. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất 

trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và 

có đủ điều kiện sau: 

- Có các điều kiện tại mục 2.1; 2.2; 2.3 nêu trên 

- Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào 

tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp 

chuyên ngành quy định tại điểm 2.3 nêu trên; 

- Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định 

của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất 

động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh 

1. Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc 

thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản; 

b) Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành 

nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

2. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định 

giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác 

định giá đất thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Có Chứng chỉ định giá đất được cấp theo quy 

định của pháp luật về đất đai; 

b) Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng chỉ 

định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã 

hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất 

theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

3. Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải 

có đủ các điều kiện sau: 

a) Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên 

ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, 

vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, ngân hàng, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, 

luật; 

b) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên 

ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên 

sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định 

tại điểm a Khoản này tính đến ngày nộp hồ sơ đề 

- Điều 20 Nghị 

định số 

44/2014/NĐ-CP;  

- Điều 3 Nghị 

định số 

136/2018/NĐ-

CP. 
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doanh bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất. nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; 

c) Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học 

bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi 

dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành. 

6 

Kinh doanh 

dịch vụ đo 

đạc và bản 

đồ 

Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo 

đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề 

đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; 

có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt 

động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp. 

2. Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như 

sau: 

a) Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, 

chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế 

hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp 

đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở 

lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ 

chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác; 

b) Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở 

lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ. 

3. Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với 

định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế - kỹ 

thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm 

đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép 

I. Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc 

và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có 

chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ; 

2. Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản 

đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc 

chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian 

hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít 

nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ 

của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng 

chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định 

tại Điều 53 của Luật này; không được đồng thời 

là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản 

đồ của tổ chức khác; 

3.  Có số lượng tối thiểu 04 nhân viên kỹ thuật  có 

trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc 

và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung 

đề nghị cấp giấy phép. 

4. Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và 

bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh 

tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một 

sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề 

nghị cấp giấy phép. 

II. Nhà thầu nước ngoài được cơ quan quản lý 

chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Điều 52 Luật 

Đo đạc và bản đồ; 

- Điều 31 Nghị 

định số 

27/2019/NĐ-CP. 
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1. Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu 

của chủ đầu tư, trong đó có hoạt động đo đạc và 

bản đồ; 

2. Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, 

công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự 

thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu. 

7 

Kinh doanh 

dịch vụ dự 

báo, cảnh 

báo khí 

tượng thủy 

văn 

I. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn của tổ chức 

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết 

bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; 

có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính 

khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự 

báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, 

cảnh báo. 

3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít 

nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 

hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

II. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn của cá nhân 

1. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết 

bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; 

có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính 

khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự 

báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, 

cảnh báo. 

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng 

I. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn của tổ chức 

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp 

luật về dân sự. 

2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng 

yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, 

xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có 

nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, 

độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có 

quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, 

cảnh báo. 

3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người 

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng 

thủy văn và có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm 

hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn  

II. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn của cá nhân 

1. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu 

quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này. 

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí 

tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 

hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

III. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

- Các Điều 9, 10, 

11 Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP 

- Điều 11 Nghị 

định số 

136/2018/NĐ-CP. 
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thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

III. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

1. Có các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 và 

Điều 10 của Nghị định này. 

2. Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

3. Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch 

phù hợp. 

1. Có các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 

và Điều 10 của Nghị định này. 

2. Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt 

Nam. 

3. Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có 

phiên dịch phù hợp. 

8 

Kinh doanh 

dịch vụ 

khoan nước 

dưới đất, 

thăm dò 

nước dưới 

đất 

I. Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất 

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước khoan nước 

dưới đất có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm 

quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

2. Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc hoặc Tổng Giám 

đốc) hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của 

tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người 

chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên 

thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất 

thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có 

ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề 

hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương 

đương trở lên và có ít nhất 04 năm kinh nghiệm liên tục 

trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, 

I. Điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất 

Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất 

có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có 

thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm 

cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền 

cấp. 

2. Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc hoặc Tổng 

Giám đốc) hoặc người chịu trách nhiệm chính về 

kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây 

gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ 

thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy 

mô nhỏ: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở 

lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, 

địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ 

thuật), khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề 

- Điều 4 Nghị định 

số 136/2018/NĐ-

CP 
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lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 05 công trình 

khoan nước dưới đất. 

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định 

nêu trên thì phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm liên tục 

trong lĩnh vực hành nghề, đã trực tiếp thi công ít nhất 

10 công trình khoan nước dưới đất và phải có chứng 

nhận đã qua khóa tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài 

nguyên nước dưới đất trong hoạt động hành nghề khoan 

nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổ chức; 

b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất 

thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có 

ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề 

hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa 

chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công 

trình, địa kỹ thuật), khoan và có ít nhất 05 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia 

lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai 

thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 05 công trình khoan 

nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; 

c) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất 

thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan và có 

ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; 

đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết 

kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít 

nhất 03 công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 

3.000 m3/ngày đêm trở lên; 

d) Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là 

người của tổ chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp 

đồng lao động với tổ chức, cá nhân hành nghề theo quy 

bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên; đã trực tiếp 

tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan 

ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất. 

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy 

định nêu trên thì đã trực tiếp thi công ít nhất 05 

(năm) công trình khoan nước dưới đất; 

 

 

 

b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy 

mô vừa: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở 

lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, 

địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ 

thuật), khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo 

cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác 

hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình 

khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày 

đêm trở lên; 

 

 

c) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy 

mô lớn: 

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa 

chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), 

khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo 

thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc 

chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình khoan 

nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm 

trở lên.”. 
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định của pháp luật về lao động. Trường hợp hợp đồng 

lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp 

hồ sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải 

còn ít nhất là 12 tháng. 

3. Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo 

đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp đáp ứng  

a) Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê 

phải đảm bảo số lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật 

phù hợp với nội dung hạng mục công việc. 

b) Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm 

định chất lượng theo quy định thì phải có giấy chứng 

nhận kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền 

cấp. 

c) Trường hợp đề án, dự án có hạng mục thi công công 

trình khoan nước dưới đất thì máy khoan, thiết bị thi 

công khoan phải đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành 

nghề và an toàn lao động theo quy định. 

II. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất 

1. Trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới 

đất, chủ dự án phải thực hiện thăm dò để đánh giá trữ 

lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy 

phép thăm dò, trừ các trường hợp khai thác, sử dụng 

nước dưới đất không phải xin cấp phép. 

2. Tổ chức, cá nhân thi công công trình thăm dò nước 

dưới đất phải đáp ứng đủ các điều kiện về hành nghề 

khoan nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

3. Trong quá trình thăm dò, tổ chức, cá nhân thi công 

công trình thăm dò nước dưới đất có nghĩa vụ: 

a) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người 

và công trình thăm dò; 

b) Bảo đảm phòng, chống sụt, lún đất, xâm nhập mặn, ô 

nhiễm các tầng chứa nước; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Điều kiện kinh doanh dịch vụ thăm dò nước 

dưới đất 

Trước khi xây dựng công trình khai thác nước 

dưới đất, chủ dự án phải thực hiện thăm dò để 

đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai 

thác và phải có giấy phép thăm dò, trừ các trường 

hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất không phải 

xin cấp phép. 
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c) Trám, lấp giếng hỏng hoặc không sử dụng sau khi 

kết thúc thăm dò; 

d) Thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ nước dưới 

đất, bảo vệ môi trường 

4. Chủ dự án thăm dò có nghĩa vụ: 

a) Phối hợp với tổ chức, cá nhân thi công công trình 

thăm dò nước dưới đất kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các quy định tại Khoản 3 Điều này, nếu phát hiện có vi 

phạm thì phải dừng ngay việc thăm dò; 

b) Trường hợp xảy ra sự cố thì phải khắc phục kịp thời, 

nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật; 

c) Nộp báo cáo kết quả thăm dò cho cơ quan tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ quy định tại Điều 29 của Nghị định 

201/2013/NĐ-CP. 

9 

Kinh doanh 

dịch vụ khai 

thác, sử 

dụng tài 

nguyên 

nước, xả 

nước thải 

vào nguồn 

nước 

Điều kiện cấp Giấy phép tài nguyên nước 

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước 

phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng 

đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy 

định của Nghị định 201/2013/NĐ-CP. 

2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên 

nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng 

nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn 

nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Đề án, 

báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng 

lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo 

phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực. 

Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề 

án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước phải bảo đảm 

nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật; phương án thiết kế công trình hoặc công trình 

Điều kiện cấp Giấy phép tài nguyên nước 

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên 

nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại 

diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên 

quan theo quy định của Nghị định 201/2013/NĐ-

CP. 

2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài 

nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với 

khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước 

thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài 

nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của 

Chính phủ; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề 

án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính 

xác và trung thực. 

Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện 

trong đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước 

- Điều 15, Điều 20 

Nghị định số 

201/2012/NĐ-CP; 

- Các Điều 5, 8, 9 

Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP đã 

được sửa đổi tại 

khoản 2, khoản 6, 

khoản 7, khoản 8 

Điều 7 Nghị định 

số 136/2018/NĐ-

CP; 

- Điều 9 Nghị định 

số 136/2018/NĐ-

CP. 
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khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối 

tượng khai thác và đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên 

nước. 

3. Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn nước, 

ngoài điều kiện quy định Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên, 

còn phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, 

cá nhân khác đủ năng lực thực hiện việc vận hành hệ 

thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước 

thải đối với trường hợp đã có công trình xả nước thải; 

b) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện 

việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc 

hoạt động xả nước thải đối với trường hợp chưa có 

công trình xả nước thải; 

c) Đối với trường hợp xả nước thải quy định tại Điểm d 

Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP, còn 

phải có phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để 

ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và thực 

hiện việc giám sát hoạt động xả nước thải theo quy 

định. 

4. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất 

với quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên, ngoài điều 

kiện quy định tại các Điểm 1 và 2 nêu trên, còn phải có 

thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá 

nhân có đủ năng lực thực hiện việc quan trắc, giám sát 

hoạt động khai thác nước theo quy định; trường hợp 

chưa có công trình thì phải có phương án bố trí thiết bị, 

nhân lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động 

khai thác nước. 

5. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt có 

xây dựng hồ, đập trên sông, suối phải đáp ứng các yêu 

cầu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 53 của Luật tài 

nguyên nước, điều kiện quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 

nêu trên và các điều kiện sau đây: 

phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế công trình 

hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải 

phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước. 

3. Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn 

nước, ngoài điều kiện quy định Điểm 1 và Điểm 2 

nêu trên, còn phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ 

chức, cá nhân khác đủ năng lực thực hiện việc 

vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc 

hoạt động xả nước thải đối với trường hợp đã có 

công trình xả nước thải; 

b) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực 

hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và 

quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường 

hợp chưa có công trình xả nước thải; 

c) Đối với trường hợp xả nước thải quy định tại 

Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 

201/2013/NĐ-CP, còn phải có phương án, 

phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc 

phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và thực hiện việc 

giám sát hoạt động xả nước thải theo quy định. 

4. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước 

dưới đất với quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở 

lên, ngoài điều kiện quy định tại các Điểm 1 và 2 

nêu trên, còn phải có thiết bị, nhân lực hoặc có 

hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực 

thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai 

thác nước theo quy định; trường hợp chưa có 

công trình thì phải có phương án bố trí thiết bị, 

nhân lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt 

động khai thác nước. 

5. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước 
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a) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ 

chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng 

nước; phương án quan trắc khí tượng, thủy văn, tổ chức 

dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ 

chứa theo quy định đối với trường hợp chưa có công 

trình; 

b) Có quy trình vận hành hồ chứa; có thiết bị, nhân lực 

hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực 

để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát 

hoạt động khai thác, sử dụng nước, quan trắc khí tượng, 

thủy văn và dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận 

hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp đã có 

công trình. 

mặt có xây dựng hồ, đập trên sông, suối phải đáp 

ứng các yêu cầu quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều 53 của Luật tài nguyên nước, điều kiện quy 

định tại Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên và các điều 

kiện sau đây: 

a) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận 

hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai 

thác, sử dụng nước; phương án quan trắc khí 

tượng, thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến 

hồ để phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định 

đối với trường hợp chưa có công trình; 

b) Có quy trình vận hành hồ chứa; có thiết bị, 

nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân 

có đủ năng lực để thực hiện việc vận hành hồ 

chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử 

dụng nước, quan trắc khí tượng, thủy văn và dự 

báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ 

chứa theo quy định đối với trường hợp đã có công 

trình. 

10 

Kinh doanh 

dịch vụ điều 

tra cơ bản, tư 

vấn lập quy 

hoạch, đề án, 

báo cáo tài 

nguyên nước 

I. Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề 

trong lĩnh vực tài nguyên nước 

1. Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước 

phải có một trong các loại giấy tờ sau: 

1.1. Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm 

quyền, trong đó có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến 

hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên 

nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước; 

1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

2. Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề 

án, dự án, báo cáo đáp ứng điều kiện sau đây: 

I. Điều kiện đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh 

vực tài nguyên nước 

1. Phải có một trong các loại giấy tờ sau: Quyết 

định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm 

quyền, trong đó có chức năng, nhiệm vụ liên quan 

đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài 

nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên 

nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực 

hiện đề án, dự án, báo cáo đáp ứng điều kiện sau 

đây: 

Các Điều 5, 6, 7, 8, 

9 Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP đã 

được sửa đổi tại 

khoản 2, khoản 3, 

khoản 4, khoản 5, 

khoản 6, khoản 7, 

khoản 8 Điều 7 

Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP. 
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2.1. Đối với đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch 

tài nguyên nước: có cơ cấu chuyên môn, kinh nghiệm 

công tác như sau: 

2.1.1. Đối với tổ chức thực hiện đề án, dự án điều tra cơ 

bản tài nguyên nước: 

a) Cơ cấu chuyên môn: Có ít nhất 05 cán bộ được đào 

tạo các chuyên ngành liên quan đến nước mặt, nước 

biển (thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn 

môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước), nước dưới đất 

(địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan 

thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật), môi trường (khoa học 

môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi 

trường, quản lý môi trường), quản lý tài nguyên nước 

hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan đến 

tài nguyên nước. Cơ cấu cán bộ chuyên môn phải phù 

hợp với nội dung cụ thể của từng đề án, dự án điều tra 

cơ bản tài nguyên nước; 

b) Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 03 năm kinh 

nghiệm liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, quy 

hoạch tài nguyên nước hoặc đã trực tiếp tham gia thực 

hiện ít nhất 02 đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy 

hoạch tài nguyên nước. 

2.1.2. Đối với tổ chức thực hiện dự án lập quy hoạch tài 

nguyên nước: 

a) Cơ cấu chuyên môn: Có ít nhất 07 cán bộ được đào 

tạo các chuyên ngành liên quan đến nước mặt, nước 

biển (thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn 

môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước), nước 

dưới đất (địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công 

trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ thuật), môi 

trường (khoa học môi trường, công nghệ môi trường, 

kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường), quản lý tài 

nguyên nước hoặc các chuyên ngành đào tạo khác 

có liên quan đến tài nguyên nước. Cơ cấu cán bộ 

I. Điều kiện đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh 

vực tài nguyên nước: 

1. Phải có một trong các loại giấy tờ sau: Quyết 

định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm 

quyền, trong đó có chức năng, nhiệm vụ liên quan 

đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài 

nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên 

nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực 

hiện đề án, dự án, báo cáo đáp ứng điều kiện sau 

đây: 

2.1. Đối với đề án, dự án điều tra cơ bản, lập quy 

hoạch tài nguyên nước  

a) Có cán bộ được đào tạo các chuyên ngành liên 

quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, hải văn, 

thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ 

thuật tài nguyên nước), nước dưới đất (địa chất, 

địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm 

dò, địa vật lý, địa kỹ thuật), môi trường (khoa học 

môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi 

trường, quản lý môi trường), quản lý tài nguyên 

nước hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên 

quan đến tài nguyên nước. Cơ cấu cán bộ chuyên 

môn phải phù hợp với nội dung cụ thể của từng 

đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước; dự 

án lập quy hoạch tài nguyên nước. 

b) Người phụ trách kỹ thuật của đề án, dự án điều 

tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước: 
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chuyên môn phải phù hợp với nội dung cụ thể của từng 

dự án lập quy hoạch tài nguyên nước; 

b) Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 04 năm kinh 

nghiệm liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập 

quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã trực tiếp tham gia 

thực hiện ít nhất 03 đề án, dự án điều tra cơ bản, lập 

quy hoạch tài nguyên nước. 

Và người được giao phụ trách kỹ thuật đáp ứng 

(1) Đối với đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên 

nước: 

(a) Chuyên ngành đào tạo: Được đào tạo một trong các 

chuyên ngành về thủy văn, hải văn, địa chất thủy văn, 

kỹ thuật môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước; 

(b) Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 05 năm kinh 

nghiệm trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 

nước, lập quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã tham gia 

thực hiện ít nhất 03 đề án, dự án điều tra cơ bản, lập 

quy hoạch tài nguyên nước; 

(c) Cùng một thời điểm, chỉ đảm nhận phụ trách kỹ 

thuật tối đa không quá 03 đề án, dự án điều tra cơ bản 

tài nguyên nước. 

(2) Đối với dự án lập quy hoạch tài nguyên nước: 

a) Chuyên ngành đào tạo: Được đào tạo một trong các 

chuyên ngành về thủy văn, địa chất thủy văn, kỹ thuật 

môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước; 

b) Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 07 năm kinh 

nghiệm trong hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 

nước, lập quy hoạch tài nguyên nước hoặc đã tham gia 

thực hiện ít nhất 05 đề án, dự án điều tra cơ bản, lập 

quy hoạch tài nguyên nước; 

c) Cùng một thời điểm, chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật 

tối đa không quá 02 dự án lập quy hoạch tài nguyên 

nước. 

2.2. Đối với lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp 

+ Đối với đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên 

nước: Được đào tạo một trong các chuyên ngành 

về thủy văn, hải văn, địa chất thủy văn, kỹ thuật 

môi trường, kỹ thuật tài nguyên nước; có ít nhất 

03 năm kinh nghiệm trong hoạt động điều tra cơ 

bản tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên 

nước hoặc đã tham gia thực hiện ít nhất 02 đề án, 

dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên 

nước. Cùng một thời điểm, chỉ đảm nhận phụ 

trách kỹ thuật tối đa không quá 03 đề án, dự án 

điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

+ Đối với dự án lập quy hoạch tài nguyên nước: 

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về 

thủy văn, địa chất thủy văn, kỹ thuật môi trường, 

kỹ thuật tài nguyên nước; có ít nhất 05 (năm) năm 

kinh nghiệm trong hoạt động điều tra cơ bản tài 

nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước 

hoặc đã tham gia thực hiện ít nhất 03 (ba) đề án, 

dự án điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên 

nước.  

- Cùng một thời điểm, chỉ đảm nhận phụ trách kỹ 

thuật tối đa không quá 02 dự án lập quy hoạch tài 

nguyên nước. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Đối với lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp 
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giấy phép tài nguyên nước: Có cơ cấu chuyên môn, 

kinh nghiệm công tác đáp ứng 

 2.2.1. Số lượng cán bộ chuyên môn: 

a) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Có ít nhất 03 cán bộ 

được đào tạo các chuyên ngành quy định tại điểm 2.2.2 

dưới đây; 

b) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Có ít nhất 02 cán bộ 

được đào tạo các chuyên ngành phù hợp với quy định 

điểm 2.2.2 dưới đây; 

2.2.2. Chuyên ngành đào tạo: 

a) Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, 

nước biển: Bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên 

quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, hải văn, thủy 

văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài 

nguyên nước); 

b) Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng 

nước dưới đất: Bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên 

quan đến nước dưới đất (địa chất, địa chất thủy văn, địa 

chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ 

thuật); 

c) Đối với đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước: 

Bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên quan đến môi 

trường (khoa học môi trường, công nghệ môi trường, 

kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường). 

2.2.3. Kinh nghiệm công tác: 

a) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Có ít nhất 03 năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi 

trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, 

báo cáo. Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, 

báo cáo phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoặc đã 

trực tiếp tham gia lập ít nhất 05 đề án, báo cáo; 

giấy phép tài nguyên nước  

- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực 

hiện đề án, báo cáo đáp ứng điều kiện sau đây: 

- Cán bộ chuyên môn được đào tạo các chuyên 

ngành như sau: 

+ Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 

mặt, nước biển: Bao gồm các chuyên ngành đào 

tạo liên quan đến nước mặt, nước biển (thủy văn, 

hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi 

trường, kỹ thuật tài nguyên nước); 

+  Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất: Bao gồm các chuyên ngành 

đào tạo liên quan đến nước dưới đất (địa chất, địa 

chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, 

địa vật lý, địa kỹ thuật); 

+ Đối với đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn 

nước: Bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên 

quan đến môi trường (khoa học môi trường, công 

nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý 

môi trường). 

- Kinh nghiệm công tác: người phụ trách kỹ thuật 

của đề án, báo cáo đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 

03 đề án, báo cáo.  

- Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật 

của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ 

thuật tối đa không quá 03 đề án, báo cáo. 
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b) Đối với đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Có ít nhất 02 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường 

hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 01 đề án, báo cáo. 

Trong đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo 

phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoặc đã trực tiếp 

tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo. 

2.2.4.. Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ thuật 

của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối 

đa không quá 03 đề án, báo cáo. 

3. Cá nhân thuộc đội ngũ cán bộ chuyên môn quy định 

tại mục 2 nêu trên đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có 

giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định của 

pháp luật về lao động; 

b) Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao. 

Các văn bằng này được các cơ sở đào tạo của Việt Nam 

hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật; 

c) Có quyết định tuyển dụng hoặc có hợp đồng lao 

động với tổ chức theo quy định của pháp luật. Trường 

hợp hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại 

thời điểm lập hồ sơ chứng minh năng lực hành nghề 

trong lĩnh vực tài nguyên nước, thời hạn hiệu lực của 

hợp đồng lao động phải còn ít nhất 06 tháng. 

4. Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định 

tại Điều 10 của Nghị định này. Trường hợp máy móc, 

thiết bị không thuộc sở hữu của tổ chức thì phải có hợp 

đồng thuê với tổ chức, cá nhân khác. 

5. Trường hợp hạng mục công việc của đề án, dự án, 

báo cáo có yêu cầu điều kiện khi thực hiện thì tổ chức 

phải đáp ứng các điều kiện đó hoặc có hợp đồng liên 

doanh, liên kết hoặc hợp đồngthuê với tổ chức, cá nhân 

đáp ứng điều kiện để thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cá nhân thuộc đội ngũ cán bộ chuyên môn quy 

định tại mục 2 nêu trên đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài 

có giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định 

của pháp luật về lao động;  

b) Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ được 

giao. Các văn bằng này được các cơ sở đào tạo 

của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định 

của pháp luật;   

c) Có quyết định tuyển dụng hoặc có hợp đồng 

lao động với tổ chức theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp hợp đồng lao động là loại xác định 

thời hạn thì tại thời điểm lập hồ sơ chứng minh 

năng lực hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên 

nước, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động 

phải còn ít nhất 06 tháng. 
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II. Điều kiện đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn của tổ 

chức tham gia thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản, tư 

vấn lập quy hoạch tài nguyên nước 

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy 

phép lao động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 

về lao động;  

- Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao. 

Các văn bằng này được các cơ sở đào tạo của Việt Nam 

hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật. 

Và các điều kiện sau đây: 

1. Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với loại đề án, 

báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị 

định60/2016/NĐ-CP. 

2. Kinh nghiệm công tác: 

a) Đối với việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có ít nhất 

15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật 

của ít nhất 07 đề án, báo cáo; 

b) Đối với việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Có ít nhất 08 năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước và đã là 

người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo. 

3. Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được 

nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép tài nguyên nước. 

1. Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với loại đề án, 

báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị 

II. Điều kiện đối với cá nhân tư vấn độc lập thực 

hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép tài nguyên nước 

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài 

có giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định 

của pháp luật về lao động;  

- Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ được 

giao. Các văn bằng này được các cơ sở đào tạo 

của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định 

của pháp luật. 

Và các điều kiện sau đây: 

- Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với loại đề 

án, báo cáo như sau:  

(1) Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng 

nước mặt, nước biển: Bao gồm các chuyên ngành 

đào tạo liên quan đến nước mặt, nước biển (thủy 

văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi 

trường, kỹ thuật tài nguyên nước); 

(2)  Đối với đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất: Bao gồm các chuyên ngành 

đào tạo liên quan đến nước dưới đất (địa chất, địa 

chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, 

địa vật lý, địa kỹ thuật); 

(3) Đối với đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn 

nước: Bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên 

quan đến môi trường (khoa học môi trường, công 

nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý 

môi trường). 

- Kinh nghiệm công tác: đã là người phụ trách kỹ 
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định60/2016/NĐ-CP. 

2. Kinh nghiệm công tác: 

a) Đối với việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có ít nhất 

15 năm kinh nghiệm và đã là người phụ trách kỹ thuật 

của ít nhất 07 đề án, báo cáo; 

b) Đối với việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Có ít nhất 08 năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước và đã là 

người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án, báo cáo. 

3. Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được 

nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép tài nguyên nước. 

thuật của ít nhất 05 (năm) đề án, báo cáo.  

- Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ 

được nhận tư vấn lập 01 đề án, báo cáo trong hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 

11 

Kinh doanh 

dịch vụ thăm 

dò khoáng 

sản 

I. Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản 

1. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật; 

b) Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành địa chất thăm dò đã công tác thực tế 

trong thăm dò khoáng sản ít nhất 05 năm; có hiểu biết, 

nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thăm dò 

khoáng sản; 

c) Có đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên ngành địa 

chất thăm dò, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa 

vật lý, khoan, khai đào và chuyên ngành khác có liên 

quan; 

d) Có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để thi 

công công trình thăm dò khoáng sản. 

II. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản 

Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản khi hợp đồng 

I. Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò 

khoáng sản 

1. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sàn phải có 

đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật; 

b) Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành địa chất thăm dò đã công tác thực 

tế trong thăm dò khoáng sản ít nhất 05 năm; có 

hiểu biết, nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn,kỹ 

thuật về thăm dò khoáng sản; 

c) Có đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên ngành 

địa chất thăm dò, địa chất thuỷ văn, địa chất công 

trình, địa vật lý, khoan, khai đào và chuyên ngành 

khác có liên quan; 

d) Có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để 

- Điều 35; Điều 40 

Luật khoáng sản 

năm 2010; 

- Khoản 10 Điều 8 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của 37 Luật có 

liên quan đến quy 

hoạch; 

- Các Điều 12, 13, 

14 Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP; 

-  Điều 26 Nghị 

định số 

158/2016/NĐ-

CP; 
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thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân 

có giấy phép thăm dò khoáng sản phải đáp ứng quy 

định tại Điều 35 Luật khoáng sản và các quy định tại 

Nghị định 60/2016/NĐ-CP, gồm: 

1. Doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật 

doanh nghiệp. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo quy 

định của Luật khoa học và công nghệ. 

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo quy 

định của Luật hợp tác xã. 

4. Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thành lập có chức năng, 

nhiệm vụ thăm dò khoáng sản. 

III. Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng 

sản 

1. Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản phải đáp ứng 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản 

và các quy định sau đây: 

a) Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có 

giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định của 

pháp luật về lao động; 

b) Có văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên thuộc 

chuyên ngành địa chất thăm dò khoáng sản hoặc tương 

đương; đối với đề án thăm dò nước khoáng, nước nóng 

là chuyên ngành địa chất thủy văn - địa chất công trình; 

c) Có kinh nghiệm tham gia thi công đề án điều tra địa 

chất, thăm dò khoáng sản tối thiểu 05 năm; có chứng 

chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp; 

 

d) Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản thực hiện 

nhiệm vụ thi công đề án thăm dò phải đáp ứng các điều 

kiện về thời gian kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản và đối với đề án thăm 

thi công công trình thăm dò khoáng sản. 

II. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản khi 

hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với 

tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng 

sản phải đáp ứng quy định tại Điều 35 Luật 

khoáng sản và các quy định tại Nghị định này, 

gồm: 

1. Doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật 

doanh nghiệp. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo 

quy định của Luật khoa học và công nghệ. 

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo 

quy định của Luật hợp tác xã. 

4. Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập có 

chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản. 

III. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản quy 

định tại Điều 12 Nghị định này khi thi công đề án 

thăm dò khoáng sản phải có hồ sơ hành nghề 

thăm dò khoáng sản. 

IV. Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò 

khoáng sản 

1. Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản phải đáp 

ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật 

khoáng sản và các quy định sau đây: 

a) Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài 

có giấy phép lao động tại Việt Nam theo quy định 

của pháp luật về lao động; 

b) Có văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên 

thuộc chuyên ngành địa chất thăm dò khoáng sản 

hoặc tương đương; đối với đề án thăm dò nước 

- Điều 7 Nghị định 

số 136/2018/NĐ-

CP. 
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dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian tham gia thi 

công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 

đề án thăm dò khoáng sản độc hại; đối với các đề án 

thăm dò khoáng sản khác, phải có thời gian tham gia thi 

công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 

đề án thăm dò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ thực hiện 

chức trách khi có quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức 

được phép thăm dò khoáng sản hoặc tổ chức hành nghề 

thăm dò khoáng sản. 

 

3. Trong cùng một thời gian, chủ nhiệm đề án thăm dò 

khoáng sản chỉ đảm nhận chức trách tối đa 02 đề án 

thăm dò khoáng sản. Khi lập báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản, chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản phải 

có thời gian chỉ đạo thi công ít nhất bằng 25% thời gian 

thi công đề án thăm dò được quy định trong giấy phép 

thăm dò khoáng sản. 

 

 

 

 

 

 

 

khoáng, nước nóng là chuyên ngành địa chất 

thủy văn - địa chất công trình; 

c) Có kinh nghiệm tham gia thi công đề án điều 

tra địa chất, thăm dò khoáng sản tối thiểu 05 năm; 

có chứng chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng 

sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; 

d) Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, 

phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là 

cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 (một) đề án 

thăm dò khoáng sản độc hại hoặc đã làm chủ 

nhiệm 01 (một) đề án thăm dò khoáng sản từ khi 

lập đề án đến lập báo cáo kết thúc được cấp trên 

phê duyệt  

2. Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ thực 

hiện chức trách khi có quyết định giao nhiệm vụ 

của tổ chức được phép thăm dò khoáng sản 

hoặc tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. 

3. Trong cùng một thời gian, chủ nhiệm đề án 

thăm dò khoáng sản chỉ đảm nhận chức trách tối 

đa 02 (hai) đề án thăm dò khoáng sản . 

V. Điều kiện cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò 

khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật này 

hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 

khu vực chưa thăm dò theo quy định của Luật 

này; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện 

hành nghề quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật 

này thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều 

kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại 

khoản 1 Điều 35 của Luật này; 
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IV. Điều kiện đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật thực 

hiện đề án thăm dò khoáng sản 

1. Đội ngũ công nhân kỹ thuật theo các chuyên ngành 

trắc địa, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, 

địa vật lý, thi công công trình (khai đào, khoan) và các 

chuyên ngành khác có liên quan phải đáp ứng yêu cầu 

phù hợp về số lượng theo đề án thăm dò khoáng sản đã 

được thẩm định khi cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. 

 

2. Các nhóm công nhân kỹ thuật theo các chuyên ngành 

khi thi công phải cử người phụ trách đáp ứng yêu cầu 

chuyên môn và thời gian kinh nghiệm như sau: 

a) Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có 

thời gian công tác tối thiểu 05 năm đối với người có 

trình độ trung cấp nghề hoặc 03 năm đối với người có 

trình độ đại học; trong đó, có ít nhất 01 năm tham gia 

thi công đề án điều tra địa chất hoặc thăm dò đối với 

khoáng sản độc hại; 

b) Đối với các đề án thăm dò khoáng sản còn lại, phải 

có thời gian làm việc tối thiểu 03 năm đối với người có 

trình độ trung cấp nghề hoặc 02 năm đối với người có 

trình độ đại học. 

V. Điều kiện về thiết bị, công cụ chuyên dùng thi công 

công trình thăm dò khoáng sản 

1. Thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình 

thăm dò khoáng sản phải đảm bảo số lượng, chất lượng, 

tính năng kỹ thuật đáp ứng với hạng mục, công việc 

trong đề án thăm dò đã được thẩm định khi cấp giấy 

b) Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch có 

liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch; đối với khoáng sản độc hại còn phải được 

Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản; 

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn 

đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản. 

VI. Điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

1. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 

Luật khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

khi đáp ửng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn theo 

quy định tại Điều 25 Nghị định này; có hợp đồng 

với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò 

khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật 

Khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò  

b)  Có đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường theo quy định tại khoản 2 

Điều này và phù họp với quy hoạch thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi có khoáng sản; 

b) Diện tích khu vực đề nghị thăm đò không quá 

01 ha. 

2. Nội dung kỹ thuật của Đề án thăm dò khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải đáp 

ứng các yêu cầu về: cấp trữ lượng và mạng lưới 

thăm dò; kỹ thuật công tác thăm dò; công tác 

nghiên cứu chất lượng; mức độ nghiên cứu và 

khoanh nối khối tính trữ lượng và công tác tính 

trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 
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phép thăm dò khoáng sản. 

2. Thăm dò khoáng sản phóng xạ, đất hiếm phải có thiết 

bị, công cụ chuyên dụng và đội ngũ cán bộ kỹ thuật vận 

hành đáp ứng các yêu cầu về an toàn phóng xạ theo quy 

định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân. 

VI. Điều kiện cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng 

sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa 

chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật khoáng sản 

hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu 

vực chưa thăm dò theo quy định của Luật này; nếu tổ 

chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy 

định tại khoản 1 Điều 35 của Luật khoáng sản thì phải 

có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề 

thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 của 

Luật khoáng sản; 

b) Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng 

sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ 

tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản; 

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư 

thực hiện đề án thăm dò khoáng sản. 

VII. Điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường  

1. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật 

khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ các 

điều kiện sau đây:  

a) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn theo quy 

định tại Điều 25 Nghị định này; có hợp đồng với tổ 

chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản 

quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để thực 

hiện đề án thăm dò;  

b) Có đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
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thông thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và 

phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi 

có khoáng sản; 

c) Diện tích khu vực đề nghị thăm dò không quá 01 ha.  

2. Nội dung kỹ thuật của Đề án thăm dò khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường phải đáp ứng các 

yêu cầu về: Cấp trữ lượng và mạng lưới thăm dò; kỹ 

thuật công tác thăm dò; công tác nghiên cứu chất 

lượng; mức độ nghiên cứu và khoanh nối khối tính trữ 

lượng và công tác tính trữ lượng theo quy định của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.  

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung 

công tác thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường; hướng dẫn quản lý cát, sỏi lòng sông. 

12 
Khai thác 

khoáng sản 

I. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã 

thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch 

quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của 

Luật này. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có 

phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, 

công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; 

đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng 

Chính phủ cho phép bằng văn bản; 

2. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản 

cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường; 

3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu 

tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản. 

II. Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận 

thu khoáng sản 

I. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu 

vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với 

quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 

Điều 10 của Luật này. Dự án đầu tư khai thác 

khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực 

chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp 

khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản 

độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho 

phép bằng văn bản; 

2. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 

bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; 

3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số 

vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản. 

II. Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, 

- Điều 53 Luật 

Khoáng sản năm 

2010; 

- Điều 36 Nghị 

định số 

158/2016/NĐ-CP. 
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1. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật 

khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép khai 

thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở 

khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với 

quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, 

thành phố nơi có khoáng sản. Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân 

lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp 

khai thác phù hợp; 

b) Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản 

phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

c) Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản 

phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm. 

 

khai thác tận thu khoáng sản 

1. Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 

Luật khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, 

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp 

ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng 

sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng 

phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng 

sản. Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng 

sàn phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên 

ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác 

phù hợp; 

b) Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn 

bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

c) Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 

m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm. 

13 

Kinh doanh 

dịch vụ vận 

chuyển, xử 

lý chất thải 

nguy hại 

I. Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại 

1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu 

tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ 

thay thế như sau: 

a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý 

chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 

tháng 7 năm 2006 bao gồm: Giấy xác nhận đăng ký đạt 

tiêu chuẩn môi trường; văn bản thẩm định bản kê khai 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi 

trường; phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; 

hoặc giấy tờ tương đương với các văn bản này; 

I. Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất 

thải nguy hại 

1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 

2. Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại 

(trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng 

xử lý chất thải nguy hại) thuộc các quy hoạch có 

nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có 

thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy 

định của pháp luật. 

3. Các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái 

chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), bao bì, thiết 

bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung 

- Điều 9 Nghị định 

số 38/2015/NĐ-

CP; Khoản 2 Điều 

3 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP  

(Sửa đổi khoản 1 

Điều 9 NĐ số 

38/2015/NĐ-CP)  

- Điều 6; khoản 11 

Điều 7 Nghị định 

số 136/2018/NĐ-

CP  
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b) Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ 

sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động. 

 

 

 

2. Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ 

trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất 

thải nguy hại) thuộc các quy hoạch có nội dung về quản 

lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh 

trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

3. Các hệ thống, thiết bị xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, 

đồng xử lý, thu hồi năng lượng), bao bì, thiết bị lưu 

chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, 

phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

4. Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý 

chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy 

trình quản lý theo quy định. 

5. Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu như sau: 

a) Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 02 

(hai) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng 

dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn 

thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa 

học và được cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại 

theo quy định; 

b) Một trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải có ít 

nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều 

hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ 

chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi 

trường hoặc hóa học; 

c) Nhân sự nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải 

được đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp 

luật; có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp 

chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý 

theo quy định. 

4. Có các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở 

xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

và quy trình quản lý theo quy định. 

5. Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu như sau: 
a) Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 

01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành; 

có ít nhất 01 (một) người hướng dẫn về chuyên 

môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên 

ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học;  

b) Một trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải có 

ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều 

hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình 

độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến 

môi trường hoặc hóa học;  

d) Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập 

huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, hệ 

thống, thiết bị.  

6. Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, 

hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và 

xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi 

năng lượng) chất thải nguy hại. 
7. Có phương án bảo vệ môi trường trong đó kèm 

theo các nội dung về: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm 

và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn lao động và 

bảo vệ sức khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó 

sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương 

trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý 

và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.  

8. Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi 

trường khi chấm dứt hoạt động.  

II. Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại  



27 

 

không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh (hoặc giấy tờ tương đương) hoặc không thuộc 

ban lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân đăng 

ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại; 

d) Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập huấn 

bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, 

thiết bị. 

6. Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ 

thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý 

(kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng) 

chất thải nguy hại. 

7. Có phương án bảo vệ môi trường trong đó kèm theo 

các nội dung về: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ 

môi trường; kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức 

khỏe; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch 

đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi 

trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả 

xử lý chất thải nguy hại. 

8. Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi 

trường khi chấm dứt hoạt động. 

9. Điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này không 

áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động theo đúng quy 

định của pháp luật có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng 

xử lý chất thải dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có mà 

không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; 

b) Cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động theo 

đúng quy định của pháp luật có nhu cầu cải tạo, nâng 

cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm hoặc không 

làm gia tăng tác động xấu đến môi trường, nâng cao 

hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng mà 

không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác 

động môi trường thì phải có phương án trình cơ quan 

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép xử lý 

CTNH phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 

9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế 

liệu và các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên 

quan đến điều kiện cấp phép xử lý CTNH gồm:  

1. Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và 

xử lý CTNH (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu 

hồi năng lượng từ CTNH) phải đáp ứng các yêu cầu 

kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục V 

ban hành kèm theo Nghị định này.  

2. Phương tiện vận chuyển CTNH phải có hệ thống 

định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin 

trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình 

vận chuyển CTNH.  
3. Một phương tiện, thiết bị chỉ được đăng ký cho 

một giấy phép xử lý CTNH, trừ các phương tiện vận 

chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không.  

4. Công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý 

CTNH và trạm trung chuyển CTNH (nếu có) phải 

đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy 

định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 

này.  

5. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý CTNH 

phải lập các bảng hướng dẫn dạng rút gọn hoặc 

dạng sơ đồ về quy trình vận hành an toàn quy định 

tại khoản 6, 7 và 8 Điều 9 Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu với kích 

thước phù hợp và lắp đặt tại vị trí thuận tiện để quan 

sát trên phương tiện vận chuyển, trong cơ sở xử lý 

và trạm trung chuyển CTNH (nếu có).  
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cấp phép xử lý chất thải nguy hại để xem xét, chấp 

thuận trước khi triển khai việc cải tạo, nâng cấp. 

10. Các trường hợp sau đây không được coi là cơ sở xử 

lý chất thải nguy hại và không thuộc đối tượng cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại: 

a) Chủ nguồn thải tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, đồng 

xử lý, xử lý hoặc thu hồi năng lượng từ chất thải nguy 

hại phát sinh nội bộ trong khuôn viên cơ sở phát sinh 

chất thải nguy hại; 

b) Tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ 

xử lý chất thải nguy hại trong môi trường thí nghiệm; 

c) Cơ sở y tế có công trình xử lý chất thải y tế nguy hại 

đặt trong khuôn viên để thực hiện việc tự xử lý và thu 

gom, xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế lân 

cận (mô hình cụm). 

II. Các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan 

đến điều kiện cấp phép xử lý CTNH: 

1. Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử 

lý CTNH (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi 

năng lượng từ CTNH) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 

thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP. 

2. Phương tiện vận chuyển CTNH phải có hệ thống 

định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực 

tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển 

CTNH. 

3. Một phương tiện, thiết bị chỉ được đăng ký cho một 

giấy phép xử lý CTNH, trừ các phương tiện vận chuyển 

đường biển, đường sắt, đường hàng không. 

4. Công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý CTNH 

và trạm trung chuyển CTNH (nếu có) phải đáp ứng các 

yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 

V ban hành kèm theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP. 

5. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý CTNH phải 
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xây dựng đầy đủ các nội dung về quy trình vận hành an 

toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị; các kế hoạch 

về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an toàn lao 

động và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự 

cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm, xử lý ô nhiễm 

và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động; chương 

trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và 

đánh giá hiệu quả xử lý CTNH. 

6. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý CTNH phải 

lập các bảng hướng dẫn dạng rút gọn hoặc dạng sơ đồ 

về quy trình vận hành an toàn quy định tại khoản 5 

Điều này với kích thước phù hợp và lắp đặt tại vị trí 

thuận tiện để quan sát trên phương tiện vận chuyển, 

trong cơ sở xử lý và trạm trung chuyển CTNH (nếu có). 

14 
Nhập khẩu 

phế liệu 

Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế 

liệu 

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu 

- Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và 

biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá 

trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường. 

- Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn 

trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh 

nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín 

khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ 

bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất 

theo tính toán. 

- Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có 

mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế 

liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết 

kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong. 

 Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất  

1. Điều kiện về kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập 

khẩu  

a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:  

- Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom 

và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong 

quá trình lưu giữ phế liệu bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường;  

- Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn 

trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo 

đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống 

thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế 

liệu cao nhất theo tính toán;  

- Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. 

Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu 

giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp 

hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.  

b) Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu:  

- Khoản 29 Điều 3 

Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP  

(Sửa đổi bổ sung 

Điều 56 Nghị định 

số 38/2015/NĐ-

CP;  

Khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP.)   
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- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình 

bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký 

hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ 

quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

b) Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu 

- Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa 

đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại 

nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm 

bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

- Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo 

đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, 

đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao 

nhất theo tính toán. 

- Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ 

phế liệu. 

 

- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình 

bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ 

quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

c) Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy 

định; 

d) Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không 

có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý; 

đ) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định 

tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP; 

e) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế 

liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp 

- Có hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn 

qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải 

phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu bảo đảm 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;  

- Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; sàn bảo 

đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống 

thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế 

liệu cao nhất theo tính toán;  

- Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu 

giữ phế liệu.  

2. Có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế 

liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình 

quản lý theo quy định.  

3. Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế  

liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp 

không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm 

thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù 

hợp để xử lý.  

4. Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy 

định tại Nghị định này.  

5. Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý 

phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.  

6. Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 

xuất cho cơ sở của mình theo đúng công suất thiết 

kế để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa. Không 

được nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế và bán lại 

phế liệu. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, cơ sở sử 

dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

chỉ được nhập khẩu phế liệu tối đa bằng 80% công 

suất thiết kế; số phế liệu còn lại phải được thu mua 

trong nước để làm nguyên liệu sản xuất.  

Đối với nhựa phế liệu, chỉ được nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa 

(không bao gồm hạt nhựa tái chế thương phẩm), trừ 
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ứng các điều kiện sau: 

a) Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá 

nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất đã đáp ứng đúng các quy định tại Khoản 1 Điều 

này; 

b) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định 

tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP; 

c) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế 

liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

d) Không được phép lưu giữ phế liệu nhập khẩu trong 

trường hợp không có kho bãi đảm bảo các điều kiện 

quy định tại Khoản 1 Điều này. 

các trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ 

trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và cơ sở 

sản xuất đang hoạt động được phép nhập khẩu nhựa 

phế liệu để sản xuất ra hạt nhựa tái chế thương 

phẩm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.  

Đối với giấy phế liệu, chỉ được nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa 

(không bao gồm bột giấy tái chế thương phẩm).  

7. Ký hợp đồng trực tiếp với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài cung cấp phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 

sản xuất.  
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Kinh doanh 

dịch vụ quan 

trắc môi 

trường 

I. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan 

trắc tại hiện trường 

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan 

trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt 

động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có 

hoạt động quan trắc môi trường. 

2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động 

quan trắc hiện trường theo quy định sau đây: 

a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại 

học trở lên; 

b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc 

tại hiện trường theo các thành phần môi trường và 

thông số quan trắc đề nghị chứng nhận; 

c) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại 

hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong 

I. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh 

vực quan trắc tại hiện trường 
Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh 

vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều 

kiện sau đây:  

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận 

hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền cấp  

2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động 

quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:  

b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan 

trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường 

và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;  

c) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại 

hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong 

các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, 

lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, 

địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm 

- Khoản 1, 2 Điều 

4 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP  

(Bổ sung Khoản 4 

Điều 8, Bổ sung 

Khoản 4 Điều 9 

Nghị định số 

127/2014/NĐ-CP;  

- Điều 3 Nghị định 

số 136/2018/NĐ-

CP  
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các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, 

lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa 

lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong 

lĩnh vực quan trắc môi trường; 

d) Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu 

phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc 

viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người 

có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người 

thực hiện quan trắc tại hiện trường. 

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ 

sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện 

trường theo quy định sau đây: 

a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực 

hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, 

phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc 

môi trường của các thành phần môi trường đề nghị 

chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương 

pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. 

b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng 

và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của 

nhà sản xuất; 

c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy 

mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu 

tại hiện trường; 

d) Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn 

lao động cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ 

quan trắc tại hiện trường; 

đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo 

đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và 

quản lý số liệu, kết quả quan trắc. 

II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân 

tích môi trường 

trong lĩnh vực quan trắc môi trường;  

d) Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối 

thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch 

quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong 

đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 

30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện 

trường.  

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và 

cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện 

trường theo quy định sau đây:  

a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để 

thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử 

nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số 

quan trắc môi trường của các thành phần môi 

trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác 

và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định;  

b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo 

dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo 

quy định của nhà sản xuất;  

c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị 

lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích 

mẫu tại hiện trường;  

đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo 

đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường.  

4. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được cơ 

quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định 

số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đánh giá sự phù hợp.  

II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực 

phân tích môi trường  
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Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân 

tích môi trường phải có đủ các điều kiện theo quy định 

sau đây: 

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt 

động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có 

hoạt động quan trắc môi trường. 

2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động 

phân tích môi trường theo quy định sau đây: 

a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại 

học trở lên; 

b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động phân tích 

môi trường theo các thành phần môi trường và thông số 

phân tích đề nghị chứng nhận; 

c) Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại 

học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, 

môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, 

phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 05 năm 

kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 

năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc 

sỹ, 02 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ 

Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường; 

d) Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có 

trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành 

về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý 

hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh 

nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị 

chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối 

thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm; 

đ) Người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát 

chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học 

trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi 

Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh 

vực phân tích môi trường phải có đủ các điều kiện 

theo quy định sau đây:  

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận 

hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền cấp.  

2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động 

phân tích môi trường theo quy định sau đây:  

b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động phân 

tích môi trường theo các thành phần môi trường và 

thông số phân tích đề nghị chứng nhận;  

c) Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ 

đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về 

hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý 

hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối 

thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm đối với trường hợp 

có trình độ đại học, 03 (ba) năm kinh nghiệm đối 

với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 01 (một) năm 

kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ 

trong lĩnh vực phân tích môi trường;  

d) Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải 

có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên 

ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ 

nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 

tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi 

trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử 

dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu 

của phòng thí nghiệm;  

đ) Người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm 

soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ 

đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về 

hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý 

hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh 
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trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ 

và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

phân tích môi trường; 

e) Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ 

người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân 

tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm 

soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp trở lên, được 

đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị 

chứng nhận. 

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ 

sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường 

theo quy định sau đây: 

a) Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện 

việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của 

các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo 

đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích 

do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định; 

b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng 

và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy 

định của nhà sản xuất; 

c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị 

phân tích môi trường; 

d) Có đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao 

động cho người thực hiện nhiệm vụ phân tích môi 

trường; 

đ) Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn 

đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy 

định của nhà sản xuất; 

e) Có trụ sở làm việc, đủ diện tích đặc thù để bảo đảm 

chất lượng công tác phân tích môi trường và phải bảo 

đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm 

(về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, 

nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường;  

e) Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, 

trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm 

phân tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và 

kiểm soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp trở 

lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi 

trường đề nghị chứng nhận.  

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và 

cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi 

trường theo quy định sau đây:  

a) Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực 

hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi 

trường của các thành phần môi trường đề nghị 

chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng 

phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định;  

b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo 

dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích 

theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc quy định của nhà sản xuất;  

c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị 

phân tích môi trường;  

đ) Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các 

chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân 

tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;  

e) Có trụ sở, diện tích làm việc để thực hiện hoạt 

động phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì 

tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh 

sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ 

thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu 

cầu của nhà sản xuất;  

g) Có biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ 

nghiêm ngặt việc quản lý, thu gom và xử lý chất 
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chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu 

cầu của nhà sản xuất; 

g) Có các biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an 

toàn phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ nghiêm ngặt 

việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải phòng thí 

nghiệm theo đúng quy định của pháp luật. 

thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp 

luật.  

4. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được cơ 

quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định 

số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đánh giá sự phù hợp.  

16 

Kinh doanh 

chế phẩm 

sinh học 

trong xử lý 

chất thải 

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý 

chất thải 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm 

sinh học trong xử lý chất thải (sau đây viết tắt là chế 

phẩm sinh học) phải được cấp giấy chứng nhận lưu 

hành chế phẩm sinh học do Tổng cục Môi trường, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp theo quy định tại Nghị 

định số 60/2016/NĐ-CP. 

2. Chế phẩm sinh học đã được cấp giấy chứng nhận lưu 

hành chế phẩm sinh học nhưng có thay đổi về thành 

phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm 

sinh học làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và tính an 

toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật thì phải 

đăng ký cấp lại giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm 

sinh học theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP. 

Điều kiện kinh doanh chế phấm sinh học trong xử 

lý chất thải 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế 

phẩm sinh học trong xử lý chất thảỉ (sau đây viết 

tắt là chế phẩm sinh học) phải được cấp giấy 

chứng nhận lun hành chế phẩm sinh học do Tổng 

cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ- 

CP. 

2. Chế phẩm sinh học đã được cấp giấy chứng 

nhận lưu hành chế phẩm sinh học nhưng có thay 

đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất 

trong chế phẩm sinh học làm ảnh hưởng đến hiệu 

quả xử lý và tính an toàn đối với sức khỏe con 

người và sinh vật thì phải đăng ký cấp lại giấy 

chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học theo quy 

định tại Điều 20 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP. 

- Điều 17 Nghị 

định số 

60/2016/NĐ-CP. 

17 

Nhập khẩu, 

phá dỡ tàu 

biển đã qua 

sử dụng 

 

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở phá dỡ tàu 

biển đã qua sử dụng 

1. Dự án xây dựng cơ sở phá dỡ tàu biển phải có báo 

cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phê duyệt. 

2. Cơ sở hoạt động phá dỡ tàu biển phải áp dụng tiêu 

chuẩn hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn 

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở phá dỡ 

tàu biển đã qua sử dụng 

1. Dự án xây dựng cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

2. Yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 

thuật, nhân lực cho bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Khoản 14 Điều 2 

Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP 

(Sửa đổi, bổ sung 

Điều 22 Nghị định  

số 19/2015/NĐ-

CP)  
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quốc gia TCVN ISO 14001. 

3. Khi phá dỡ từng con tàu, cơ sở phá dỡ tàu biển phải 

lập kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ 

tàu biển trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 

Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu 

biển bao gồm các nội dung chính sau: 

a) Phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố 

môi trường trong quá trình phá dỡ tàu biển; 

b) Kế hoạch thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất 

thải thông thường, chất thải nguy hại trong quá trình 

phá dỡ tàu biển; 

c) Biện pháp xử lý nước thải và khí thải phát sinh từ 

quá trình phá dỡ tàu biển bảo đảm tuân thủ các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể thủ tục, 

hồ sơ và tổ chức đánh giá, phê duyệt kế hoạch bảo vệ 

môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng. 

4. Quy trình đánh giá, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi 

trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng: 

a) Cơ sở phá dỡ tàu biển gửi kế hoạch bảo vệ môi 

trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 

tới Tổng cục Môi trường trước khi tiến hành phá dỡ 60 

ngày theo mẫu văn bản quy định tại Phụ lục IV Nghị 

định này; 

b) Trong thời hạn 20 ngày, Tổng cục Môi trường có 

trách nhiệm tổ chức đánh giá, xác nhận kế hoạch bảo vệ 

môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng; 

c) Trường hợp kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt 

phá dỡ tàu biển:  

a) Có khu vực và thiết bị phá dỡ tàu biển chuyên 

dụng phù hợp với từng chủng loại và tải trọng tàu, 

bảo đảm không để rò rỉ, phát tán các chất độc hại 

chưa qua xử lý, quản lý ra bên ngoài khu vực phá 

dỡ gây ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí;  

b) Có khu vực lưu giữ vật liệu, thiết bị sau khi phá 

dỡ có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; sàn 

bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu 

chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của 

lượng vật liệu, thiết bị cao nhất theo tính toán. 

Trường hợp sử dụng bãi lưu giữ phải có hệ thống 

thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn bảo đảm đạt 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường;  

c) Có khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; khu vực 

lưu giữ chất thải rắn thông thường phát sinh trong 

quá trình phá dỡ tàu biển bảo đảm các yêu cầu theo 

quy định;  

d) Có phương tiện, thiết bị, hạng mục công trình 

tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý,  
quản lý chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ tàu 

biển bảo đảm các quy định pháp luật về môi trường 

và quy chuẩn kỹ thuật môi trường có liên quan.  

3. Yêu cầu về quy trình bóc tách, thu gom và phân 

loại một số chất thải đặc thù phát sinh từ hoạt động 

phá dỡ tàu biển:  

Cơ sở phá dỡ tàu biển phải có các quy trình, công 

nghệ phá dỡ phù hợp với từng chủng loại và tải 

trọng tàu bảo đảm quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường và phải có các công đoạn bảo đảm an 

toàn sau:  

a) Tiến hành điều tra, xác định tình trạng tàu biển đã 

qua sử dụng được phá dỡ: phải điều tra tất cả các 

khoang, bể chứa và các khu vực lưu giữ trên tàu để 

xác định khu vực có thể chứa chất nguy hại như 
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động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật, trong thời hạn 10 ngày, Tổng cục Môi trường ra 

quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường trong 

hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Mẫu quyết 

định phê duyệt được quy định tại Phụ lục V Nghị định 

này; 

d) Trường hợp kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt 

động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng không đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật, trong thời hạn 05 ngày, Tổng cục Môi trường 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để cơ sở biết. 

5. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và con 

người về bảo vệ môi trường đối với cơ sở phá dỡ tàu 

biển: 

a) Có ụ khô hoặc có bãi chuyên dụng trên bờ và thiết bị 

kéo tàu lên bờ phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo vệ 

môi trường để làm địa điểm trực tiếp thực hiện phá dỡ 

tàu biển; 

b) Có công nghệ, thiết bị phá dỡ, xử lý tạp chất đi kèm 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và theo quy định của 

pháp luật về quản lý chất thải; 

c) Có trang thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô 

nhiễm và bảo vệ môi trường tại địa điểm phá dỡ tàu 

biển; 

d) Có cán bộ được cấp chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ về 

bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

 

nhiên liệu, dầu, amiăng, PCBs, chì, chất thải phóng 

xạ và các chất nguy hại khác cần phải loại bỏ. Xác 

định tình trạng của con tàu và các mối nguy hiểm 

mà người lao động có thể gặp phải trong quá trình 

phá dỡ;  

b) Thu gom nhiên liệu, dầu, nước đáy tàu, nước dằn 

tàu, chất lỏng khác và các vật liệu có khả năng gây 

cháy, nổ. Tiến hành các biện pháp thông gió, cấp đủ 

dưỡng khí cho các không gian kín trên tàu (như 

khoang chứa hàng, đáy đôi, bồn két chứa) để bảo 

đảm điều kiện làm việc an toàn. Quá trình này phải 

được thực hiện trong suốt toàn bộ quá trình phá dỡ;  

c) Bóc tách amiăng và PCBs: Trước khi cắt con tàu 

thành các phần, phải bóc tách, thu gom, vận  
chuyển amiăng, PCBs khỏi vị trí cắt. Sau khi các 

phần của con tàu được đưa lên bờ, phải tiếp tục thu 

gom toàn bộ phần amiăng và PCBs còn lại khi đã dễ 

dàng tiếp cận hơn. Khu vực bóc tách và thu gom 

amiăng cần được quây kín để giảm phát tán các sợi 

amiăng ra môi trường xung quanh, người không 

phận sự miễn vào. Amiăng phải được làm ẩm trước 

và trong suốt quá trình bóc tách. Phải bố trí tối thiểu 

02 lao động được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao 

động để loại bỏ amiăng, trong đó 01 người chịu 

trách nhiệm làm ẩm và 01 người bóc tách amiăng. 

Khu vực bóc tách amiăng trên bờ phải được bố trí ở 

khu vực riêng biệt với quy trình tương tự;  

d) Trước và trong quá trình phá dỡ tàu biển đã qua 

sử dụng, chủ cơ sở phá dỡ tàu biển có trách nhiệm 

cảnh báo nguy cơ phát sinh các chất độc hại và 

niêm yết tại các bảng thông báo có vị trí dễ đọc, dễ 

tiếp cận. Chủ cơ sở phá dỡ tàu biển phải trang bị 

đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân theo 

đúng quy định.  

4. Yêu cầu về quản lý chất thải và phế liệu trong 
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hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng:  

Ngoài việc quản lý chất thải và phế liệu phát sinh từ 

quá trình phá dỡ tàu biển theo đúng quy định pháp 

luật về quản lý chất thải và phế liệu hiện hành, chủ 

cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải thực hiện 

các biện pháp sau:  

a) Dầu và nhiên liệu phải được bơm về các bồn 

hoặc thùng chứa riêng (không trộn lẫn), sau đó 

chuyển về khu vực lưu giữ và chuyển giao để xử  
lý theo đúng quy định;  

b) Amiăng sau khi bóc tách phải được đựng trong 

các bao bì chuyên dụng kín, có ít nhất 02 lớp, sau 

đó vận chuyển về kho lưu giữ chất thải nguy hại và 

chuyển giao để xử lý theo đúng quy định;  

c) Chất thải lỏng có chứa PCBs phải được lưu chứa 

trong các bao bì cứng hoặc thiết bị lưu chứa đặt trên 

các tấm nâng và không cho phép xếp chồng lên 

nhau. Khu vực lưu giữ chất thải chứa PCBs (dạng 

rắn và dạng lỏng) phải được cách ly với các chất 

thải khác và bảo đảm an toàn, sau đó chuyển giao 

để xử lý theo đúng quy định;  

d) Đối với vật liệu phi kim được bóc tách ra từ kim 

loại phải được phân định, phân loại và xử lý theo 

quy định về quản lý chất thải và phế liệu;  

đ) Chất thải phóng xạ phát sinh từ quá trình phá dỡ 

phải được thu gom, lưu giữ, xử lý và quản lý theo 

đúng quy định về quản lý chất thải phóng xạ và 

nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;  

e) Sau khi hoàn thành việc phá dỡ con tàu biển, 

trong thời hạn không quá 45 ngày, cơ sở phải 

chuyển giao toàn bộ chất thải nguy hại cho đơn vị 

có chức năng và năng lực để xử lý theo quy định.  

5. Cơ sở hoạt động phá dỡ tàu biển phải áp dụng hệ 

thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 14001.  
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6. Chủ cơ sở hoạt động phá dỡ tàu biển đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường cho hoạt động phá dỡ từng 

tàu biển trình cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi 

trường cấp tỉnh xác nhận.  

18 

Kinh doanh 

dịch vụ vận 

chuyển hàng 

nguy hiểm 

 

I. Điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng nguy hiểm là 

các chất độc hại, chất lây nhiễm 

Yêu cầu về Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là 

các chất độc hại, chất lây nhiễm 

1. Tổ chức, cá nhân phải có giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm trong các 

trường hợp sau: 

a) Khi vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, 

chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ với khối lượng bằng hoặc vượt ngưỡng khối 

lượng phải cấp phép vận chuyển theo quy định tại cột 6 

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 60/2016/NĐ-

CP; 

b) Khi vận chuyển từng loại hàng nguy hiểm có khối 

lượng không vượt ngưỡng khối lượng phải cấp phép 

vận chuyển theo quy định tại cột 6 Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định 60/2016/NĐ-CP, nhưng tổng khối 

lượng của các chất độc hại, chất lây nhiễm vận chuyển 

trên cùng một phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

lớn hơn 01 tấn/chuyến (không tính khối lượng bao bì). 

2. Tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Nghị định 60/2016/NĐ-CP, không cần có giấy 

phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, 

chất lây nhiễm trong các trường hợp sau: 

a) Khi vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, 

chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ với khối lượng dưới ngưỡng khối lượng phải 

cấp phép vận chuyển theo quy định tại cột 6 Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định 60/2016/NĐ-CP, nhưng 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 136/NĐ-

CP ngày ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường không cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.  

 

 

- Điều 8 Nghị 

định số 

136/2018/NĐ-CP 
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phải có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường trong vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu 

quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

60/2016/NĐ-CP) và phải tuân theo các điều kiện vận 

chuyển quy định tại các Điều 27, 28 và Điều 29 Nghị 

định 60/2016/NĐ-CP; 

b) Khi vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, 

chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông đường 

thủy nội địa hoặc đường sắt, nhưng phải tuân theo các 

quy định tương ứng tại Nghị định số 29/2005/NĐ-CP 

hoặc Nghị định số 14/2015/NĐ-CP và phải tuân theo 

các điều kiện vận chuyển quy định tại các Điều 27, 28 

và Điều 29 Nghị định 60/2016/NĐ-CP. 

II. Điều kiện về đóng gói, bao bì, vật chứa, ghi nhãn và 

biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm là các chất độc hại, chất 

lây nhiễm 

1. Yêu cầu về đóng gói, bao bì, vật chứa hàng nguy 

hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm: 

a) Việc đóng gói hàng nguy hiểm và sử dụng các loại 

vật liệu dùng để làm bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm 

phải đáp ứng các quy định của Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 5507:2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an 

toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và 

vận chuyển (sau đây gọi tắt là TCVN 5507:2002) hoặc 

các văn bản thay thế và phù hợp với các yêu cầu, tiêu 

chuẩn kỹ thuật tương ứng với loại hàng hóa đó (nếu 

có); 

b) Bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm có khả năng chống 

được sự ăn mòn, không bị hoen gỉ, không phản ứng hóa 

học với chất chứa bên trong; có khả năng chống thấm, 

kín và chắc chắn để đảm bảo không rò rỉ khi vận 

chuyển trong điều kiện bình thường và hạn chế tối đa 

sự rò rỉ hàng nguy hiểm ra môi trường trong trường hợp 

xảy ra sự cố; 
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c) Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vận chuyển sử 

dụng bao bì, vật chứa để tự đóng gói hàng nguy hiểm 

thì phải thực hiện thử nghiệm và chịu trách nhiệm về 

kết quả thử nghiệm bao bì, vật chứa đó trước khi sử 

dụng để tránh rơi lọt hoặc rò rỉ khi vận chuyển; 

b) Bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm sau khi sử dụng 

phải được bảo quản riêng đáp ứng các quy định của 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002. 

2. Yêu cầu về ghi nhãn: 

Việc ghi nhãn hàng nguy hiểm được thực hiện theo quy 

định về nhãn hàng hóa, ghi nhãn hóa chất. 

3. Yêu cầu về biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm: 

a) Bên ngoài bao bì, vật chứa hàng nguy hiểm phải dán 

biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm; 

b) Phương tiện vận chuyển phải dán biểu trưng nguy 

hiểm của loại, nhóm hàng vận chuyển. Nếu cùng một 

phương tiện vận chuyển nhiều loại hàng nguy hiểm 

khác nhau tại một thời điểm thì trên phương tiện phải 

dán đủ các biểu trưng nguy hiểm của các loại hàng đó. 

Vị trí dán biểu trưng ở hai bên thành và phía sau 

phương tiện, có độ bền đủ chịu được tác động của thời 

tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp, vận 

chuyển. Không được có biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm 

trên phương tiện vận chuyển nếu không vận chuyển 

hàng nguy hiểm; 

c) Biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm của 

loại, nhóm hàng vận chuyển thực hiện theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP, Điều 24 Nghị 

định số 14/2015/NĐ-CP hoặc Điều 9 Nghị định số 

104/2009/NĐ-CP; 

d) Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

đường sắt vận chuyển hàng rời với khối lượng bằng 

hoặc vượt ngưỡng khối lượng phải cấp phép vận 

chuyển theo quy định tại cột 6 Phụ lục III ban hành 
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kèm theo Nghị định 60/2016/NĐ-CP, ngoài biểu trưng 

và báo hiệu nguy hiểm phải có bảng thông tin khẩn cấp 

đặt tại cuối phương tiện vận chuyển, mép dưới của 

bảng thông tin khẩn cấp phải cách mặt đất ít nhất 450 

mm. 

4. Yêu cầu về xếp, dỡ và lưu kho bãi hàng nguy hiểm: 

a) Tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ đúng chỉ 

dẫn về bảo quản, xếp, dỡ và lưu kho bãi từng loại hàng 

nguy hiểm phù hợp với các quy định của tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 5507:2002 hoặc trong thông báo của 

chủ hàng nguy hiểm, chủ phương tiện vận chuyển hàng 

nguy hiểm; 

b) Việc xếp, dỡ và lưu kho bãi hàng nguy hiểm được 

thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 

29/2005/NĐ-CP, Điều 29 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP 

hoặc Điều 12 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP. 

5. Hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm 

được vận chuyển phải kèm phiếu an toàn hóa chất theo 

quy định hiện hành. 

III. Điều kiện đối với các phương tiện vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm 

Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường 

sắt và đường thủy nội địa vận chuyển hàng nguy hiểm 

là các chất độc hại, chất lây nhiễm phải đáp ứng các 

điều kiện tương ứng với loại phương tiện quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, Điều 30 Nghị 

định số 14/2015/NĐ-CP, Điều 10 Nghị định số 

29/2005/NĐ-CP và các điều kiện sau: 

1. Không vận chuyển hàng nguy hiểm cùng với hành 

khách, vật nuôi, lương thực, thực phẩm hoặc vận 

chuyển hàng nguy hiểm có khả năng phản ứng với nhau 

gây cháy, nổ hoặc tạo ra các chất mới độc hại đối với 

môi trường và sức khỏe con người trên cùng một 

phương tiện. 
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2. Có trang thiết bị che, phủ kín toàn bộ khoang chở 

hàng. Trang thiết bị che phủ phải phù hợp với yêu cầu 

chống thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc 

với loại hàng được vận chuyển; chịu được sự va đập và 

đảm bảo an toàn, hạn chế sự rò rỉ các chất độc hại và 

lây nhiễm ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố. 

3. Đảm bảo đầy đủ thiết bị, vật liệu ứng phó sự cố trong 

quá trình vận chuyển như đã mô tả trong kế hoạch 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận 

chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Nghị định 60/2016/NĐ-CP. 

4. Đáp ứng các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn về vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm hoặc hàng nguy hiểm, các 

điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy 

định của pháp luật và thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, 

nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

5. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi vận 

chuyển hàng nguy hiểm phải có ca bin đủ chỗ cho ít 

nhất 02 người ngồi, gồm 01 người điều khiển phương 

tiện vận chuyển và 01 người áp tải hàng nguy hiểm. 

IV. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện vận 

chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm là các chất độc 

hại, chất lây nhiễm 

1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển phải có 

giấy phép điều khiển phương tiện còn hiệu lực, phù hợp 

với loại phương tiện ghi trong giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm. 

2. Người điều khiển phương tiện vận chuyển và người 

áp tải hàng nguy hiểm phải đáp ứng một trong các điều 

kiện sau: 

a) Được huấn luyện và được cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc 

hại, chất lây nhiễm do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp; 
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b) Được huấn luyện và được cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện về an toàn hóa chất hoặc vận chuyển hàng nguy 

hiểm khác còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp; 

c) Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành hóa 

chất. 

V. Thuê vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc 

hại, chất lây nhiễm 

Trong trường hợp chủ hàng nguy hiểm thuê chủ 

phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm thực hiện việc 

vận chuyển hàng nguy hiểm phải tuân thủ các quy định 

sau: 

1. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 

a) Đối với hàng nguy hiểm chủ hàng phải có hợp đồng 

kinh tế hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc vận 

chuyển với chủ phương tiện vận chuyển hàng nguy 

hiểm có giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm phù hợp 

với loại hàng cần vận chuyển; 

b) Trường hợp chủ phương tiện vận chuyển hàng nguy 

hiểm không có giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

phù hợp với loại hàng cần vận chuyển, chủ hàng nguy 

hiểm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện vận chuyển 

theo quy định tại các Điều 27, 28 và Điều 29 Nghị định 

60/2016/NĐ-CP và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ theo từng chuyến hàng theo 

quy định. 

2. Đối với phương tiện giao thông đường thủy nội địa 

và đường sắt: 

Đối với hàng nguy hiểm chủ hàng phải có hợp đồng 

kinh tế hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc vận 

chuyển với chủ phương tiện vận chuyển hàng nguy 

hiểm, trong đó có điều khoản quy định chủ phương tiện 

vận chuyển hàng nguy hiểm phải đáp ứng điều kiện về 
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việc vận chuyển an toàn và bảo vệ môi trường phù hợp 

với loại hàng cần vận chuyển tương ứng theo quy định 

tại Điều 27, khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 28 và Điều 

29 Nghị định 60/2016/NĐ-CP. 

3. Việc thuê vận chuyển hàng nguy hiểm phải phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành. 

   Điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá môi trường 

chiến lược 

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, tổ chức dịch vụ tư vấn khi thực 

hiện đánh giá môi trường chiến lược phải bảo đảm các 

điều kiện dưới đây: 

a) Có cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được 

xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, 

phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá môi 

trường chiến lược; trường hợp không có phòng thí 

nghiệm các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải 

có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. 

2. Cán bộ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư 

vấn đánh giá môi trường chiến lược. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, 

cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược. 

Điều 13. Điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác 

động môi trường 

1. Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác 

động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây: 

a) Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường 

đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với 

trình độ đại học trở lên; 

Theo quy định tại Phụ lục 4 Luật sửa đổi, bổ sung 

Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 

67/2014/QH13 thì không quy định ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện dịch vụ tư vấn đánh giá 

môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi 

trường, theo đó, tại Điều 4 Nghị định số 136/NĐ-

CP ngày ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường đã bãi bỏ các điều kiện đầu 

tư kinh doanh của của tổ chức thực hiện đánh giá 

môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi 

trường. 

 

Điều 4 Nghị định 

số 136/2018/NĐ-

CP 
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c) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được 

xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, 

phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác 

động môi trường của dự án; trường hợp không có 

phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu 

cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. 

2. Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải 

có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn 

đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, 

cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường. 
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