
Bảng yêu cầu chi tiết 

STT Công việc thực hiện ĐVT Số lượng 

A CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

I Thu thập tài liệu, khảo sát dự án Trọn gói 1 

II Lập báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường   

2.1 Chuyên đề 1: thông tin chung về dự án đầu tư 

Chuyên  
đề 

1 

2.1.1 Tên dự án, chủ dự án 

2.1.2 Địa điểm thực hiện dự án 

2.1.3 
Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy 
phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án 

2.1.4 
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của dự án 

2.1.5 Văn bản thay đổi (nếu có) 

2.1.6 

Quy mô (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 
về đầu tư công), công suất, công nghệ, sản phẩm sản 
xuất, lượng điện, nguồn và lượng nước sử dụng, nguồn 
tiếp nhận nước thải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 
phế liệu, hóa chất sử dụng và các thông tin khác có 
liên quan đến dự án 

2.2 

Chuyên đề 2: Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy 
hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi 
trường; 

Chuyên 
đề 

1 
  2.2.1 

Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi 
trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 
trường (nếu có): 

2.2.2 
Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải 
của môi trường (nếu có): 

2.3 

Chuyên đề 3: Kết quả hoàn thành các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường (công trình được bàn giao, 
nghiệm thu giữa chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị giám 
sát thi công theo quy định của pháp luật về xây dựng 

Chuyên 
đề 

1 

2.3.1 Các công trình, thiết bị thu gom, xử lý nước thải 

2.3.2 
Các công trình, thiết bị thu gom, xử lý bụi, khí thải 

2.3.3 

Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 
hại; công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 



2.3.4 
Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và 
công trình bảo vệ môi trường khác 

2.4 

Chuyên đề 4: Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án 
bồi hoàn đa dạng sinh học; 

Chuyên 
đề 

1 

2.5 

Chuyên đề 5: Đề xuất nội dung thay đổi so với quyết 
định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (nếu có) kèm theo đánh giá tác động 
đến môi trường từ việc thay đổi này; 

Chuyên 
đề 

1 

2.6 

Chuyên đề 6: Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi 
trường quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi 
trường 

Chuyên 
đề 

1 

2.6.1 

Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối 
đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 
của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, 
phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước 
thải 

2.6.2 

Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; 
dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của 
các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương 
thức xả khí thải 

2.6.3 
Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, 
độ rung 

2.6.4 

Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; 
mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, 
số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn 
hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch 
vụ xử lý chất thải nguy hại 

2.6.5 

Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với 
dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

2.7 

Chuyên đề 7: Kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện 
vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch quan trắc 
chất thải để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất 
thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn) Chuyên 

đề 
1 

2.7.1 

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi 
vào vận hành 



2.8 

Chuyên đề 8: Đề xuất nội dung thực hiện quan trắc 
chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật và các nội dung về bảo vệ môi trường 
khác 

Chuyên 
đề 

1 

III 

Chi phí thẩm định (Phí thẩm định, đi lại, kiểm tra, 
lập hội đồng,…) để cấp giấy phép môi trường 

Trọn gói 

1 

3.1 Chi phí thẩm định nộp cho cơ quan quản lý nhà nước 1 

3.2 
Chi phí xe vận chuyển chở đoàn kiểm tra thực địa tới 
cơ sở 

1 

3.3 Chi phí hỗ trợ tổ chức họp tổng kết kiểm tra thực địa 1 

3.4 
Chi phí hỗ trợ tổ chức họp hội đồng thẩm định tại Sở 
Tài nguyên 

1 

IV Chi phí in ấn, nộp hồ sơ Trọn gói 1 

B 
CHI PHÍ THỰC HIỆN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 
LÝ CHẤT THẢI 

I 

Tổng hợp nội dung và gửi thông báo cho cơ quan 
quản lý nhà nước về kế hoạch vận hành thử nghiệm 
các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi 
trường 

Báo cáo 1 

II 
Chi phí lấy và phân tích mẫu chất thải trong quá 
trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 
chất thải theo giấy phép môi trường 

  

2.1 
Giai đoạn thử nhghiệm (5 đợt, mỗi đợt lấy 2 mẫu: 1 
mẫu đầu vào, 1 mẫu đầu ra) 

Mẫu 

  

2.1.1 pH 10 

2.1.2 BOD5 10 

2.1.3 TSS 10 

2.1.4 TDS 10 

2.1.5 Sunfua 10 

2.1.6 Amoni 10 

2.1.7 Nitrat 10 

2.1.8 Chất hoạt động bề mặt 10 

2.1.9 Phosphat 10 



2.1.10 Dầu mỡ Động thực vật 10 

2.1.11 Tổng Coliforms 10 

2.2 
Giai đoạn vận hành ổn định (7 đợt, 1 đợt lấy 2 mẫu, 6 
đợt lấy 1 mẫu) 

Mẫu 

  

2.2.1 pH 8 

2.2.2 BOD5 8 

2.2.3 TSS 8 

2.2.4 TDS 8 

2.2.5 Sunfua 8 

2.2.6 Amoni 8 

2.2.7 Nitrat 8 

2.2.8 Chất hoạt động bề mặt 8 

2.2.9 Phosphat 8 

2.2.10 Dầu mỡ Động thực vật 8 

2.2.11 Tổng Coliforms 8 

2.3 Chi phí công xe lấy mẫu vận hành thử nghiệm Đợt 12 

III 
Tổng hợp, đánh giá các số liệu quan trắc chất thải, lập báo cáo vận hành 
thử nghiệm gửi Sở TNMT, 

C 
CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO  KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG 
TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN 

I Thu thập tài liệu, khảo sát dự án Trọn gói 1 

II 
Lập Báo cáo Kết quả thực hiện các công trình 
BVMT 

 
  

2.1 
Chuyên đề 1: Thông tin chung về dự án Chuyên 

đề 
1 

2.2 
Chuyên đề 2: Các công trình bảo vệ môi trường của 
dự án  

Chuyên 
đề 

1 
2.2.1 Hệ thống xử lý nước thải 

2.2.2 Công trình xử lý bụi, khí thải 

2.3 

Chuyên đề 3: Các nội dung điều chỉnh về loại, khối 
lượng chất thải nguy hại so với giấy phép môi trường 
đã được cấp (nếu có): 

Chuyên 
đề 

1 

2.4 
Chuyên đề 4: Nội dung điều chỉnh về khối lượng phế 
liệu nhập khẩu so với giấy phép môi trường đã được 
cấp (nếu có) 

Chuyên 
đề 

1 

III 
Chi phí thẩm định (Phí thẩm định, đi lại, kiểm tra, 
lập hội đồng,…) xác nhận hoàn thành vận hành thử 
nghiệm 

Trọn gói 

1 

3.1 
Chi phí xe vận chuyển chở đoàn kiểm tra thực địa tới 
cơ sở ở giai đoạn lập kế hoạch xin vận hành thử 
nghiệm 

1 



3.2 
Chi phí xe vận chuyển chở đoàn kiểm tra thực địa tới 
cơ sở ở giai đoạn kiểm tra xác nhận hoàn thành vận 
hành thử nghiệm 

1 

3.3 
Chi phí hỗ trợ tổ chức họp tổng kết kiểm tra thực địa 
ở giai đoạn lập kế hoạch xin vận hành thử nghiệm 

1 

3.4 
Chi phí hỗ trợ tổ chức họp tổng kết kiểm tra thực địa 
ở giai đoạn kiểm tra xác nhận hoàn thành vận hành 
thử nghiệm 

1 

IV Chi phí in ấn, nộp báo cáo Trọn gói 1 

 

 

 


