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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Quy chế này được ban hành nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và giảm đến mức
thấp nhất các tác động xấu đến môi trường do các hoạt động t ́m kiếm, thăm ḍ, phát
triển mỏ, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí (hoá lỏng khí, lọc dầu) và
dịch vu liên quan trực tiếp đến các hoạt động này.

Điều 2

Trong quy chế này, ngoài các thuật ngữ được định nghĩa trong Luật Dầu khí và Luật
Bảo vệ môi trường, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức dầu khí được hiểu là các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí bao
gồm:

·         Doanh nghiệp Nhà nước,

Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Công ty,
Doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo Luật Doanh nghiệp tư nhân,
Hợp tác xă,
Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Công tŕnh dầu khí là các loại giàn, công tr ́nh di động hay cố định, các phương tiện và các kết
cấu khác được sử dụng trên đất liền hoặc trên biển nhằm phục vụ cho hoạt dầu khí.

3. Chất thải sản xuất là các chất khí, lỏng và rắn được loại ra khi tiến hành các hoạt động
dầu khí.

4. Chất thải sinh hoạt bao gồm các chất thải lỏng, rắn và các loại chất thải khác được loại ra
trong quá tr ́nh sinh hoạt của người tại các địa điểm hoặc công tr ́nh t ́m kiếm, thăm ḍ, khai thác, phát



triển mỏ, tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan.

Điều 3

Quy chế nào áp dụng đối với:

1.      Tất cả các tổ chức dầu khí thức hiện việc t ́m kiếm thăm ḍ, khai thác, phát triển mỏ, tàng trữ,
vận chuyển, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan trên đất liền, hải đảo, vùng nước nội
thuỷ, vùng lănh hải, vùng tiếp giáp lănh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của
nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam;

Các công tr ́nh của tổ chức, cá nhân Việt Nam phục vụ cho các hoạt động dầu khí trên cơ sở
hợp tác với nước ngoài ở những nơi không thuộc quyền tài phán của nước Cộng hoà xă hội
chủ nghĩa Việt Nam trừ khi các Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam là
một bên kư kết hoặc tham gia có quy định khác.

2.

Điều 4

Các tổ chức dầu khí phải có cán bộ chuyên trách về bảo vệ môi trường và trong trường hợp cần
thiết phải thành lập bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường.

Điều 5

Trong quá tr ́nh thực hiện dự án dầu khí, các tổ chức dầu khí phải có trách nhiệm sau đây:

1.      Không thải ra môi trường các chất thải khí, lỏng, rắn vượt quá Tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành, đặc biệt là các chất thải nguy hại.

Thực hiện hoạt động quan trắc và phân tích môi trường (monitoring môi trường), chương tr ́nh
giám sát môi trường theo Quyết định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê chuẩn
báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án, cơ sở.

2.

Lập và tr ́nh cơ quan quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường các báo cáo về công tác bảo vệ
môi trường, sự cố môi trường phù hợp với Điều 7 của Quy chế này.

3.

Nộp phí liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của luật pháp Việt Nam.4.

Điều 6

Khi kết thúc dự án dầu khí, các tổ chức đầu khí phải tháo dỡ các công tr ́nh cố định, dọn sạch nơi đă
tiến hành dự án và báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7

Thể thức lập các báo cáo về bảo vệ môi trường được quy định như sau:

1.      Hàng năm tổ chức dầu khí phải lập và gửi báo cáo về bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu
quan trắc và phân tích môi trường (monitoring) cho cơ quan quản lư Nhà nước về bảo vệ
môi trường tại nơi tổ chức dầu khí tiến hành hoạt động trong ṿng 15 ngày đầu của năm sau.
Nội dung của báo cáo về bảo vệ môi trường cần phản ánh được việc thực hiện Báo cáo đánh
giá tác động môi trường đă được phê duyệt.

Trong trường hợp có sự cố gây tác hại lớn đến môi trường như quy định tại các Điều 37, 38
của Quy chế này, sau khi hoàn thành xử lư ô nhiễm, tổ chức dầu khí phải lập báo cáo tr ́nh Bộ
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Công nghệ và Môi trường về nguyên nhân sự cố,

2.



quá tr ́nh xử lư, hậu quả môi trường.
Khi kết thúc dự án dầu khí, tổ chức dầu khí phải lập và tr ́nh báo cáo về bảo vệ môi trường
trong quá tr ́nh tiến hành dự án cho cơ quan quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường tại nơi tổ
chức dầu khí tiến hành hoạt động. Nội dung của báo cáo này cần phản ánh được việc thực
hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt.

3.

Điều 8

Các tổ chức dầu khí lập và tr ́nh Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch ứng phó sự cố
tràn dầu theo quy định sau:

1.      Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tr ́nh cơ quan quản lư Nhà nước về bảo vệ môi
trường theo các quy định của Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ hướng dẫn
thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nội dung, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động
môi trường chi tiết cho từng loại hoạt động dầu khí phải tuân theo quy định của pháp luật Việt
Nam để về bảo vệ môi trường.

2.

Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, trong đó dự kiến đầy đủ các rủi ro có thể gây ra sự cố,
đề xuất các biện pháp sẽ áp dụng để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây ô nhiễm môi
trường, phương án huy động nhân lực và trang thiết bị thích ứng để xử lư kịp thời khi sự cố
xẩy ra.

3.

 

Chương II

T̀M KIẾM, THĂM D̉, PHÁT TRIỂN MỎ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ

 

Điều 9

Hệ thống đường giao thông, các công tr ́nh cố định và các thiết bị cần thiết cho việc triển khai khảo
sát, t ́m kiếm thăm ḍ, phát triển mỏ, khai thác phải được thiết kế, xây dựng đảm bảo giảm đến mức
thấp nhất các tác động xấu đến môi trường, đặc biệt ở những vùng nhậy cảm môi trường.

Điều 10

Khi tiến hành các hoạt động gây nổ, tổ chức dầu khí phải tuân theo các quy định của Nghị đinh số
27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ và Thông tư số 11 TT/CNCL ngày 13/3/1996 của Bộ Công
nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lư, sản
xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 11

Việc khống chế các hoạt động gây nổ, gây ổn được quy định như sau:

1.      Chỉ được tiến hành các vụ gây nổ địa chấn trên đất liền phù hợp với nội dung báo cáo đánh
giá tác động môi trường đă được cơ quan quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường phê
duyệt.

Tổ chức dầu khí phải xin phép chính quyền địa phương trước khi tiến hành các hoạt động gây2.



nổ ít nhất là 30 ngày (không bao gồm gây nổ trong ḷng giếng khoan nhằm thử vỉa và các hoạt
động thường nhật khác như cắt ống chống...). Sau khi được phép, tổ chức dầu khí phải thông
báo cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động ở những vùng liên quan đến khu vực gây nổ biết
và khi tiến hành gây nổ phải có các biển báo hiệu đặt tại các nơi thích hợp.
Cấm gây nổ địa chấn, cho máy bay bay thấp, gây ồn đột ngột ở những khu bảo tồn quốc gia
về động vật quư hiếm, trong mùa làm tổ hoặc sinh sản.

3.

Tổ chức dầu khí phải bồi thường đầy đủ các thiệt hại do các hoạt động gây nổ đă gây thiệt hại
cho người, động, thực vật, công tr ́nh xây dựng như đường giao thông, nhà cửa... theo quy
định của pháp luật.

4.

Điều 12

Việc sử dụng các dung dịch khoan, các hoá chất gây độc hại hoặc nguy hiểm phải được phép của
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Căn cứ để xem xét cấp phép là chứng chỉ độ độc hại đối
với các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện môi trường Việt Nam do cơ quan chuyên môn
của Việt Nam được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giao trách nhiệm cấp hoặc giấy phép
cho sử dụng ở một nước phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam.

Điều 13

Nghiêm cấm sử dụng dung dịch khoan nền dầu diesel.

Không sử dụng dung dịch khoan nền dầu. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Tổng công
ty Dầu khí Việt Nam, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét cho phép sử dụng dung
dịch khoa nền dầu. Điều 14

Việc sử dụng chất phóng xạ trong các hoạt động dầu khí phải tuân theo quy định của pháp luật về
An toàn và Kiểm soát bức xạ và tuân theo TCVN 4985 - 89 - "Quy phạm vận chuyển an toàn chất
phóng xạ", TCVN 4397-97 - "Quy phạm an toàn bức xạ ion hoá".

Điều 15

Việc thải các chất thải sản xuất từ các công tr ́nh dầu khí biển ở những nơi thuộc quyền tài phán của
nước CHXHCN Việt Nam phải tuân theo các quy định sau:

1.      Không thải xuống biển cặn dầu và dầu thải, các dung dịch khoan thải nền dầu, các chất rắn
chứa dầu, các chất thải lỏng và rắn độc hại khác. Các chất thải nói trên phải được thu gom,
vận chuyển vào đất liền để xử lư theo quy định.

Chỉ được phép thải xuống biển các loại nước thải, mùn khoan có hàm lượng dầu theo quy định
của phụ lục kèm theo Quy chế này và các hoá chất độc hại dưới mức cho phép theo Tiêu
chuẩn môi trường Việt Nam.

2.

Điều 16

Việc thải các chất thải sinh hoạt từ các công tr ́nh dầu khí biển ở những nơi thuộc quyền tài phán của
nước CHXHCN Việt Nam phải tuân theo các quy định sau:

1.      Không thải xuống biển các loại rác thải khó phân huỷ như vỏ đồ hộp, chai lọ, túi nhựa...
Các loại rác thải trên phải được thu gom, vận chuyển vào đất liền để xử lư theo quy định.

Các chất thải rắn như gỗ, giấy có thể đốt và tro được phép thải xuống biển, nếu không độc hại
và không nhiễm dầu.

2.



Các loại đồ ăn thừa được phép thải thẳng xuống biển sau khi đă được nghiền thành hạt có
đường kính nhỏ hơn 25mm.

3.

Điều 17

Việc thu gom và xử lư các chất thải rắn và lỏng từ các công tr ́nh dầu khí trên đất liền phải tuân theo
các quy định sau:

1.      Các chất thải rắn phải được thu gom vào các phương tiện hay thiết bị chứa thích hợp, sau đó
phải được xử lư hoặc chôn lấp ở băi thải theo các tiêu chuẩn đă đươc quy định và phải thực
hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Các chất thải lỏng gây ô nhiễm phải được thu gom trong các bể chứa để sau đó xử lư đạt tiêu
chuẩn môi trường. Các bể chứa này phải được thiết kế và xây dựng theo quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường.

2.

Nước vỉa khai thác phải được thu gom và chứa trong các khu vực riêng biệt và trước khi thải
ra môi trường xung quanh phải được xử lư phù hợp với TCVN 5945-1995 - Nước thải công
nghiệp - Tiêu chuẩn thải.

3.

Điều 18

1.      Cấm thải trực tiếp khí hydrocacbon vào môi trường xung quanh khi chưa được phép của cơ
quan quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Khi không có khả năng thu gom để sử dụng, khi hydrocacbon phải được đốt cháy hoàn toàn
tại tháp đốt. Tháp đốt phải thiết kế đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường.

2.

 

Chương III

TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ

 

Điều 19

Các tổ chức dầu khí lập kế hoạch pḥng chống sự cố cháy, nổ và tr ́nh cơ quan pḥng chống cháy, nổ
thuộc Bộ Nội vụ phê duyệt để xin cấp phép xây dựng công tr ́nh.

Điều 20

1.      Các bể chứa, trạm nạp và nhân, các ống dẫn dầu, khí phải được thiết kế, xây dựng theo các
tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế (API, ASME, BS...) đă được Việt Nam công
nhận; Thực hiện chương tr ́nh kiểm tra, giám sát thường xuyên trong quá tr ́nh vận hành các
thiết bị này.

Các bể chứa dầu nổi (floating units) phải được xây dựng và trang bị phù hợp với TCVN
04044-85 - "Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm biển do tầy gây ra" và các công ước quốc tế khác
mà Việt Nam đă kư kết hoặc tham gia.

2.

Điều 21



Việc thiết kế, thi công đường ống dẫn dầu, khí ngoài biển phải tuân theo các quy định sau:

1.      Khi lựa chọn tuyến ống phải đảm bảo giảm đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi
trường. Cấm xây dựng các tuyến ống dẫn dầu, khí qua khu vực bảo tồn quốc gia hoặc khu
vực đặc biệt nhậy cảm môi trường nếu không được phép của cơ quan quản lư nhà nước và
bảo vệ môi trường.

Khi xây dựng các đường ống phải áp dụng các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa và hạn chế ô
nhiễm môi trường biển (môi trường nước, đáy biển) do việc thi công và thải các chất thải gây
ra.

2.

Khi được phép sử dụng chất nổ, chất phóng xạ phù hợp với Báo cáo Đánh giá tác động môi
trường phải tuân theo các quy định tại các Điều 10, Điều 11 và Điều 14 Quy chế này.

3.

Đường ống được phép chôn xuống đáy biển nếu không gây ảnh hưởng xấu đến cấu trúc đáy
biển và điều kiện sinh thái tự nhiên của dải ven bờ.

4.

Điều 22

Việc thiết kế, thi công đường ống dẫn dầu, khí trên đất liền phải tuân theo các quy định sau:

1.      Hành lang và tuyến ống phải được lựa chọn để không vi phạm đến các khu vực bảo tồn
thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá và vùng đặc biệt nhạy cảm môi
trường.

Giảm đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường và cảnh quan thiên nhiên, phá huỷ
các công tr ́nh kiến trúc, văn hoá và gây cản trở giao thông.

2.

Khi được phép sử dụng chất nổ, chất phóng xạ phù hợp với Báo cáo Đánh giá tác động môi
trường đă được phê duyệt phải tuân theo Điều 10, Điều 11 và Điều 14 Quy chế này.

3.

Điều 23

1.      Khi xây dựng các đường ống dẫn dầu, khí trên đất liền hoặc gần bờ, chất lỏng dùng để thử
thuỷ lực các đường ống dẫn dầu, khí phải được thu gom vào nơi riêng biệt và phải được xử
lư trước khi thải ra môi trường xung quanh phù hợp với Báo cáo Đánh giá tác động môi
trường đă được phê duyệt.

Các hoá chất dùng thử thuỷ lực phải được phép của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Căn cứ để xem xét cấp phép là chứng chỉ độ độc hại đối với các thí nghiệm được tiến hành
trong điều kiện môi trường Việt Nam do cơ quan chuyên môn của Việt Nam được Bộ Khoa
học, Công nghệ và Môi trường giao trách nhiệm cấp hoặc giấp phép cho sử dụng ở một nước
ngoài phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam.

2.

Điều 24

Trong quá tr ́nh hoạt đông, việc xúc rửa các bể chứa, đường ống dẫn dầu, khí và xử
lư các chất thải sinh ra từ quá tr ́nh xúc rửa phải thực hiện theo đúng phương án kỹ
thuật đă được cơ quan Quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt.

 

Chương IV

CHẾ BIẾN DẦU KHÍ



 

Điều 25

Các tổ chức dầu khí lập kế hoạch pḥng chống sự cố cháy, nổ và tr ́nh Cơ quan Pḥng
chống cháy, nổ thuộc Bộ Nội Vụ phê duyệt để được cấp phép xây dựng công tr ́nh.

Điều 26

Khi lựa chọn vị trí của nhà máy chế biến dầu khí phải đảm bảo giảm đến mức thấp
nhất các tác động xấu đến môi trường, đảm bảo cho các dịch vụ bảo vệ môi trường
tại chỗ, đặc biệt trong trường hợp có sự cố môi trường.

Điều 27

Công nghệ chế biến và các quy tr ́nh vận hành, giám sát, ứng cứu sự cố môi trường...
của nhà máy chế biến dầu khí phải được lựa chọn, đảm bảo giảm đến mức tối thiểu
việc thải các chất thải khí, lỏng, rắn vào môi trường và phải tuân theo các quy định
của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Điều 28

Các biện pháp vận chuyển nguyên liệu đến và sản phẩm đi từ nhà máy lọc dầu phải
được lưa chọn, đảm bảo giảm đến mức tối đa rủi ro xuất hiện sự cố tràn dầu do tai
nạn vận chuyển.

Điều 29

Nhà máy lọc dầu phải có các biện pháp thích hợp (như che chắn, đắp bờ, khoanh
vùng...) để ngăn ngừa ô nhiễm nước mặt và nước dưới đất do mưa rửa trôi nguyên
liệu, các sản phẩm, do r ̣ rỉ đầu, tràn đầu từ các thiết bị xử lư, phương tiện tàng trữ,
vận chuyển gây ra.

Điều 30

1.      Các chất thải khí, lỏng, rắn của nhà máy chế biến dầu khí phải được xử lư phù hợp với các
tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, hoặc được phép của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, trước khi thải ra môi
trường xung quanh.

Các băi thu gom chất thải lỏng, rắn của nhà máy chế biến dầu khí phải được thiết kế, xử lư
đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

2.

 

Chương V

CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

 

Điều 31

Các phương tiện vận tải của các tổ chức dầu khí hoạt động trên bộ, trên sông, trên



biển phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm
biển do tàu gây ra (MARPOL 73/78) và các Công ước quốc tế liên quan khác mà
Việt Nam đă kư kết hoặc tham gia.

Điều 32

Các loại tàu thuyền tham gia hoạt động dầu khí trên biển phải tuân thủ các quy định sau:

1.      Có trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm phù hợp với TCVN 04044-85 - "Quy phạm ngăn ngừa
ô nhiễm biển do tàu gây ra" được cơ quan đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Nếu
là tàu nước ngoài phải có các loại giấy chứng nhận quốc tế về chống ô nhiễm do dầu cũng
như do nước thải gây ra và được đăng kiểm Việt Nam xác nhận.

Có văn bản quy phạm hướng dẫn ngăn ngừa ô nhiễm do các chất độc hại kể cả nước thải sinh
hoạt, đồng thời phải có các văn bản hướng dẫn việc thu gom lên tầu các chất thải và giao nhận
dầu.

2.

Có một giám sát viên ô nhiễm để giúp thuyền trưởng giám sát các hoạt động thải dầu cũng
như thải các chất khác nhằm ngăn ngừa việc thải không đúng quy định.

3.

Có sổ ghi chép theo dơi việc giao nhận đầu và các chất, sổ phải được ghi chép đầy đủ các số
liệu giao nhận cũng như kết quả kiểm tra, được lưu trữ và tr ́nh cơ quan quản lư Nhà nước về
bảo vệ môi trường khi có yêu cầu.

4.

Điều 33

Các căn cứ dich vụ dầu khí trên bờ phải tuân thủ các quy định sau:

1.      Không phải trực tiếp ra môi trường xung quanh các loại dầu mỡ, hoá chất độc hại, khí thải
và nước thải có chứa các chất độc hại vượt quá mức cho phép của các Tiêu chuẩn Việt Nam
về khí thải, nước thải công nghiệp cũng như sinh hoạt.

Phải thu gom, xử lư các chất thải sản xuất và sinh hoạt trong quá tr ́nh hoạt động theo quy
đinh.

2.

Các căn cứ dịch vụ làm nhiệm vụ tiếp nhận, tàng trữ, xử lư chất thải từ công nghiệp dầu khí
phải có băi thả, công nghệ xử lư phù hợp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và
pháp luật có liên quan khác. Nghiêm cấm việc tiếp nhận và xử lư các loại chất thải có nguồn
gốc từ nước ngoài nhập vào.

3.

Việc bảo quản, tàng trữ, vận chuyển các chất phóng xạ phải tuân theo pháp luật về An toàn và
Kiểm soát bức xạ, đồng thời phải tuân theo các Tiêu chuẩn Việt Nam:

4.

·         TCVN-4586-97 (Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ)

TCVN-4397-87 (Quy phạm an toàn về bức xạ ion hoá)
TCVN-4985-89 (Quy định vận chuyển an toàn chất phóng xạ).

Điều 34

Băi thải chứa các chất thải từ công nghiệp dầu khí phải được thiết kế, xây dựng và
vận hành đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Việc cấp phép cho xây dựng các
băi thải này chỉ được thực hiện khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 35



Cảng dịch vụ dầu khí phải đáp ứng các yêu cầu được quy định các Điều 33 của Quy
chế này, phải có kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu và kế hoạch pḥng chống cháy
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

Chương VI

KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG, 
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

 

Điều 36

1.      Trong quá tr ́nh triển khai các dự án dầu khí, tổ chức dầu khí phải duy tr ́ đầy dù nhân lực,
trang thiết bi và mối liên hệ với các cơ quan hữu quan kể cả với các chính quyền địa phương
và các tổ chức nước ngoài để có thể quản lư, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
do sự cố môi trường.

Tổ chức dầu khí đang khai thác dầu khí ngoài biển phải đảm bảo:2.

·         Trên mỗi giàn khai thác, trạm tiếp nhận và phân phối dầu có sẵn các trang, thiết bị để sẵn
sàng ứng cứu tại chỗ sự cố tràn dầu dưới 15 tấn.

Khả năng phóng xuống biển các thiết bị ứng cứu đối với sự cố tràn dầu dưới 500 tấn trong
ṿng 24 giờ.

Điều 37

1.      Khi xẩy ra các sự cố gây tổn hại lớn đến môi trường như tràn dầu do phun trào (blow-out)
hoặc từ bể nổi chứa dầu, r ̣ rỉ khí độc hoặc xẩy ra nổ..., tổ chức dầu khí phải khẩn trương
thực hiện các biện pháp ứng cứu cần thiết, đồng thời thông báo ngay cho Uỷ ban Nhân dân
tỉnh nơi xảy ra sự cố, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan hữu quan
khác theo kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu đă được phê quyệt.

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch ứng cứu chung cho các hoạt
động của các đơn vị thành viên, các nhà thầu của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, các đơn vị
liên doanh có vốn góp của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam nhằm phối hợp hành động giữa
các tổ chức dầu khí, các cơ quan có liên quan cũng như với Uỷ ban Nhân dân địa phương nơi
xảy ra sự cố và các tổ chức ứng cứu nước ngoài để đảm bảo ứng cứu được nhanh chóng và có
hiệu quả tốt nhất

2.

Điều 38

Khi xảy ra sự cố tràn dầu tại các công tr ́nh dầu khí biển với lượng dầu tràn trên 2
tấn, tổ chức dầu khí phải thông báo ngay cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường và Uỷ ban Nhân dân tỉnh tại nơi có sự cố. Báo cáo đầy đủ về sự cố tràn dầu
phải được lập và tr ́nh nộp Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Uỷ ban Nhân
dân tỉnh nơi có sự cố trong ṿng 15 ngày sau khi khắc phục xong sự cố.

Điều 39



Việc sử dụng các chất phân tán để xử lư dầu tràn phải tuân theo các thủ tục nêu trong kế hoạch ứng
cứu sự cố tràn dầu đă được phê quyệt và phải tuân theo các yêu cầu sau:

1.      Chỉ được sử dụng chất phân tán để xử lư dầu tràn sau khi xét thấy áp dụng các biện pháp
khác thu hồi dầu tràn không phù hợp.

Chỉ được sử dụng những loại chất phân tán đă đăng kư và được phép của Bộ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường. Khi sử dụng phải thận trọng để tránh dùng chất phân tán quá mức cho
phép.

2.

Cấm dùng chất phân tán trong sông, vùng cửa sông, vùng nước biển ven bờ có độ sâu nhỏ
hơn 20 m hoặc cách bờ dưới 2 km và các vùng sinh thái nhậy cảm khác.

3.

Việc sử dụng chất phân tán phải được phép của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Trong trường hợp khẩn cấp khi dầu tràn đang có nguy cơ đe doạ nghiêm trong đến tính mạng
con người, tài sản, tài nguyên, tổ chức dầu khí có thể sử dụng chất phân tán đă đăng kư trong
kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu đă được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt.

4.

Sau khi sử dụng chất phan tán tổ chức dầu khí phải báo cáo chi tiết cho Bộ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường về sự cố xẩy ra, về sử dụng chất phân tán và hậu quả.

5.

 

Chương VII

THANH TRA, KHEN THƯƠNG, XỬ LƯ VI PHẠM

 

Điều 40

Đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên chuyên ngành về bảo vệ môi trường có quyền đến các tổ chức
dầu khí để:

1.      Kiểm tra các loại giấy phép, giấy chứng nhận và tài liệu liên quan tới pḥng chống ô nhiễm
môi trường;

Kiểm tra sổ ghi chép các hoạt động về quản lư môi trường, sao chép các tài liệu cần thiết và
yêu cầu những người chịu trách nhiệm của tổ chức dầu khí xác nhận sao y bản chính;

2.

Thanh tra việc bảo quản, sử dụng và t ́nh trạng hoạt động của các trang thiết bị pḥng chống ô
nhiễm;

3.

Thu thập các loại mẫu cần thiết có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường;4.
Thẩm tra các sự việc và thẩm vấn những người có liên quan đến các sự cố ô nhiễm;5.
Phát hiện và giải quyết tại chỗ các vấn đề có liên quan hoặc kiến nghị cơ quan quản lư Nhà
nước về môi trường giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành;

6.

Xử phạt theo quy định của pháp luật.7.

Điều 41

1.      Tổ chức dầu khí phải tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên làm
việc cũng như cung cấp mọi thông tin cần thiết.

Tổ chức dầu khí có quyền khiếu nại với người đă ra quyết định thanh tra về kết luận và biện
pháp xử lư của Đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên. Trong trường hợp không đồng ư với ư
kiến giải quyết khiếu nại đó, tổ chức dầu khí có quyền khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của

2.



người đă ra quyết định hoăc khởi kiện vụ việc tại Toà án có thẩm quyền.
Trong trường hợp thanh tra được tiến hành tại một tổ chức dầu khí có vốn đầu tư nước ngoài
th́ các khiếu nại được giải quyết theo Luật Đầu tư nước ngoài.

3.

Điều 42

1.      Trong quá tr ́nh tiến hành các dự án dầu khí, tổ chức dầu khí gây ra suy thoái môi trường, ô
nhiễm môi trường, sự cố môi trường ngoài việc chịu phạt phải có trách nhiệm bồi thường
thiệt hại theo quy định của pháp luât Việt Nam.

Tổ chức dầu khí gây ô nhiễm môi trường phải trả các chi phí làm sạch môi trường, khắc phục
sự cố môi trường cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào đă thực hiện công việc khắc phục và làm
sạch đó.

2.

Tổ chức dầu khí phải thực hiện việc đền bù kịp thời cho các tổ chức, cá nhân về những thiệt
hai do suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường do ḿnh gây ra và về chi
phí đă bỏ ra để làm sạch và khắc phục sự cố môi trường.

3.

Điều 43

Tổ chức dầu khí không có bổn phận bồi thường thiệt hại hoặc trả chi phí làm sạch môi trường khi
sự cố môi trường xảy ra do:

·         Thiên tai,

Chiến tranh hoặc hành động khủng bố,
Hành động hoặc thiếu sót của bên thứ ba không liên quan đến hoạt động của tổ chức dầu khí.

Điều 44

Mọi tổ chức hoặc cá nhân thực hiện tốt các quy định của Quy chế này, có công
trong việc ngăn ngừa ô nhiễm, ứng cứu sự cố môi trường được khen thưởng theo
quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 45

Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào vi phạm Quy chế này tuỳ theo tính chất, mức độ vi
phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 46

Cơ quan quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, thanh
tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này theo chức năng và quyền hạn của ḿnh.

Điều 47

Tổng cộng ty Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm



tra việc thực hiện quy chế này đối với các Nhà thầu theo quy định trong Hợp động
dầu khí.

Điều 48

Trong quá tr ́nh thực hiện, nếu có những quy định trước đây trái với nội dung quy
định tại Quy chế Bảo vệ môi trường trong việc t ́m kiếm, thăm ḍ, khai thác, phát triển
mỏ, tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí và các dịch vu liên quan th́ việc áp dụng
sẽ được thực hiện theo Quy chế này.


