
QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

(Ban hành theo Quyết định 1806-QĐ/MTg ngày 31-12-1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường)

 

·         Việc thẩm định báo cáo đánh giác tác động môi trường do cơ quan quản lư Nhà nước về
bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm theo luật định và chỉ có giá trị pháp lư khi cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy phép chính thức.

Hội đồng được thành lập trong quy chế này là cơ quan tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học,
Công nghệ và Môi trường hoặc Chủ tịch tỉnh, thành phố (thuộc địa phương) xem xét các mặt
khoa học và công nghệ liên quan đến bảo vệ môi trường do Luật Bảo vệ môi trường và Nghị
định 175-CP quy định.

Điều 1. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng.

1.1. Hội đồng thẩm định cấp Trung ương do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường ra quyết định hành lập.

1.2. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập.

Điều 2.

Thành phần Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, quản lư, có đủ kiến thức về lĩnh
vực công nghệ và môi trường, có thể có đại diện của các tổ chức xă hội và đại diện
cho nhân dân địa phương. Số thành viện Hội đồng không quá 9 người, trong đó có
một chủ tịch (nếu cần th́ có một phó chủ tịch) và một thư kư. Ủy viên thư kư Hội
đồng thẩm định là thành viên của cơ quan quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường,
để giúp chủ tịch trong việc chuẩn bị các văn bản trước, trong và sau khi Hội đồng
thẩm định làm việc và tổ chức các cuộc họp.

Điều 3. Nguyên tắc và thể thức làm việc của Hội đồng thẩm định:

Hội đồng làm việc theo quy chế của một cơ quan tư vấn.

Các ư kiến của mọi thành viên Hội đồng (cả ư kiến phản bác) đều được ghi biên bản
trong hồ sơ tr ́nh cơ quan ra quyết định xem xét.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng:

·         Các thành viên của Hội đồng thẩm định được quyền cung cấp các tài liệu thông tin cần thiết
liên quan đến báo cáo ĐTM và có ư kiến đóng góp bằng văn bản gửi cho Hội đồng thẩm
định.

Các thành viên Hội đồng có quyền chất vấn chủ đầu tư, chủ dự án để trả lời trực tiếp hoặc
bằng văn bản các vấn đề đặt ra (thông qua uỷ viên thư kư hoặc Chủ tịch Hội đồng thẩm định),
cũng như chất vấn trực tiếp trong hội nghị.
Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin và tư liệu được cung cấp
theo pháp luật hiện hành và phải nộp lại tất cả các tư liệu được cung cấp sau khi hoàn thành



nhiệm vụ.

Điều 5.

Cuộc họp Hội đồng chỉ có giá trị khi đa số 2/3 thành viên có mặt. Các thành viên
vắng mặt có quyền gửi ư kiến đánh gia và bỏ phiếu (gửi trong phong b́ dán kín), gửi
trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng hoặc thư kư Hội đồng, ư kiến này được đọc trong
cuộc họp Hội đồng thẩm định.

Trường hợp cần thiết Hội đồng có thể đề nghi thành lập tiểu hội đồng giúp việc
chuẩn bị và được coi như trù bị.

Điều 6.

Sau khi thẩm định xong Chủ tịch Hội đồng và thư kư lập báo cáo tr ́nh bộ trường Bộ
Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
những ư kiến đóng góp và kiến nghị của Hội đồng, để Bộ trường hoặc Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét quyết định khi cấp giấy phép.

Điều 7.

Cấp giấy phép: cơ quan nào ra quyết định thành Hội đồng th́ cơ quan đó ra quyết
định cấp giấy phép.

o        Đối với cấp Trung ương: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra
quyết định phê chuẩn và cấp giấy phép thẩm định.

Đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương th́ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định phê chuẩn và cấp giấy phép thẩm định.

Các giấy phép thẩm định cần nêu rơ thời gian nội dung và yêu cầu chủ đầu tư cam
kết thực hiện đúng các vấn đề về môi trường đ* được đề xuất trong báo cáo ĐTM
và phân công cơ quan theo dơi giám sát việc thực hiện.

Điều 8.

Các thành viên Hội đồng và các thành viên tiểu Hội đồng được hưởng thù lao theo
chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Hội đồng tự giải tán.
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BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. Tên dự án hoặc doanh nghiệp

II. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số .../ của...

III. Những kết luận chung (chỉ nghi những nội dung cần thiết)

1. Những nội dung đạt yêu cầu;

2. Những nội dung cần phải bổ sung;

3. Không đạt yêu cầu:

V. Những yêu cầu cụ thể đối với chủ dự án hoặc chủ doanh nghiệp:

VI. Những kiến nghị với cơ quan quản lư Nhà nước về môi trường.

Thư kư hội đồng

(Ghi rơ họ, tên và chữ kư)

Chủ tịch hội đồng thẩm định

(Ghi rơ họ, tên và chữ kư)
 


