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PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi 
trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung thủ tục hành chính 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 
Cấp giấy phép môi 
trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT  
 

2 
Cấp đổi giấy phép 
môi trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT  

3 
Cấp điều chỉnh 
giấy phép môi 

trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 

trường 

Bộ TN&MT  

 

4 
Cấp lại giấy phép 
môi trường 

- Luật BVMT 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 
 

5 

Đăng ký miễn trừ 
các chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân 
hủy (POP) theo 
quy định của Công 
ước Stockholm 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

 Bộ TN&MT 
 



2 
 

TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 
dung thủ tục hành chính 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 
thực hiện 

6 

 
Cung cấp thông tin 
môi trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Luật Tiếp cận thông tin 2016; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP; 

- Thông tư số 22/2020/TT-BTC. 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 
 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 
Cấp giấy phép môi 
trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

UBND cấp 
tỉnh 

2 
Cấp đổi giấy phép 
môi trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. 

Môi 
trường 

 UBND cấp 
tỉnh 

3 
Cấp điều chỉnh 
giấy phép môi 

trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 

trường 

UBND cấp 

tỉnh 

4 
Cấp lại giấy phép 

môi trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 

trường 

 UBND cấp 

tỉnh 

C. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 
Cấp giấy phép môi 
trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

UBND cấp 
huyện 

2 
Cấp đổi giấy phép 
môi trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. 

Môi 
trường 

UBND cấp 
huyện 

3 
Cấp điều chỉnh 
giấy phép môi 

trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 

trường 

UBND cấp 

huyện 

4 
Cấp lại giấy phép 

môi trường 

- Luật BVMT 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-

Môi 

trường 

UBND cấp 

huyện 
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TT 
Tên thủ tục  
hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội 
dung thủ tục hành chính 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 
thực hiện 

BTNMT. 

D. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 
Tham vấn trong 
đánh giá tác động 
môi trường 

- Luật BVMT 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

UBND cấp xã 

 

 2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

TT 

Mã hồ 
sơ thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành 
chính 

Tên VBQPPL 
quy định thủ tục 
hành chính được 

sửa đổi, bổ sung 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 
thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 1.004880 

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi 
trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 

2 1.004316 

Điều chỉnh nội dung 
Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc 
môi trường 

- Luật BVMT 2020; 
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP; 
- Thông tư số 

02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 

 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6818
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6112
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3. Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực môi trường thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TT 

Mã hồ 

sơ thủ 
tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính được 
thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 
thay thế 

Tên 
VBQPPL 

quy định 
thủ tục 

hành chính 
được thay 

thế 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 

thực 
hiện 

 A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 1.000902 

Chấp thuận liên 
kết để chuyển 
giao CTNH 
không có trong 
Giấy phép xử lý 
CTNH/Giấy phép 
quản lý CTNH 

Chấp thuận liên 
kết  chuyển giao 
chất thải nguy 
hại không có 
trong giấy phép 
môi trường 

- Luật BVMT 
2020; 
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ 
TN&MT  

 

2 1.004272 

Đăng ký vận 
chuyển xuyên 
biên giới chất thải 

nguy hại 

 

Chấp thuận đăng 
ký vận chuyển 
xuyên biên giới 

chất thải nguy 
hại theo Công 
ước Basel về 
kiểm soát vận 
chuyển xuyên 
biên giới chất 
thải nguy hại và 
việc tiêu hủy 

chúng 

- Luật BVMT 
2020; 
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP; 

- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ 
TN&MT  

 

3 1.004287 

Thẩm định  phê 
duyệt báo cáo 

đánh giá tác động 
môi trường/báo 
cáo đánh giá tác 
động môi trường 
lập lại 

Thẩm định báo 
cáo đánh giá tác 
động môi trường 

- Luật BVMT 
2020; 

- Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ 
TN&MT  

4 1.001060 Thẩm định  phê Thẩm định - Luật BVMT Môi Bộ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6079
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TT 

Mã hồ 

sơ thủ 
tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính được 
thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 
thay thế 

Tên 

VBQPPL 
quy định 
thủ tục 

hành chính 
được thay 

thế 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 

thực 
hiện 

duyệt phương án 
cải tạo  phục hồi 
môi trường trong 
khai thác khoáng 
sản (báo cáo riêng 
theo quy định tại 
điểm b khoản 1 
và điểm b  điểm c 

khoản 2 Điều 5 
Nghị định số 
40/2019/NĐCP 
sửa đổi  bổ sung 
Điều 5 Nghị định 
số 19/2015/NĐ-
CP) 

phương án cải 
tạo  phục hồi 
môi trường trong 
hoạt động khai 
thác khoáng sản 
(báo cáo riêng 
theo quy định tại 
khoản 2 Điều 36 

Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP) 

2020; 
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT. 

trường TN&MT  
 

5 

2.002345 

Chứng nhận/ 
chứng nhận lại 
nhãn sinh thái cho 
sản phẩm thân 

thiện với môi 
trường 

Chứng nhận 
Nhãn sinh thái 
Việt Nam 

- Luật BVMT 
2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-
CP; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ 
TN&MT  

6 

Cấp đổi quyết 
định chứng nhận 
Nhãn sinh thái 

Việt Nam 

- Luật BVMT 
2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-
CP; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

Bộ 
TN&MT  
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TT 

Mã hồ 

sơ thủ 
tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính được 
thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 
thay thế 

Tên 

VBQPPL 
quy định 
thủ tục 

hành chính 
được thay 

thế 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 

thực 
hiện 

 B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.004249 

Thẩm định  phê 
duyệt báo cáo 
đánh giá tác động 
môi trường/báo 
cáo đánh giá tác 
động môi trường 

lập lại 

Thẩm định báo 
cáo đánh giá tác 
động môi trường 

- Luật BVMT 
2020; 
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP; 
- Thông tư số 

02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

 UBND 
cấp tỉnh 

2 
1.004240 

 

Thẩm định  phê 

duyệt phương án 
cải tạo  phục hồi 
môi trường trong 
khai thác khoáng 
sản (báo cáo riêng 
theo quy định tại 
điểm b khoản 1 
và điểm b  điểm c 

khoản 2 Điều 5 
Nghị định số 
40/2019/NĐCP 
sửa đổi  bổ sung 
Điều 5 Nghị định 
số 19/2015/NĐ-
CP) 

Thẩm định 

phương án cải 
tạo  phục hồi 
môi trường 
trong hoạt động 
khai thác 
khoáng sản (báo 
cáo riêng theo 
quy định tại 

khoản 2 Điều 36 
Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP) 

- Luật BVMT 
2020; 
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP; 

- Thông tư số 
02/2022/TT-
BTNMT. 

Môi 
trường 

 UBND 
cấp tỉnh 

 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6034
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6025
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4. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TT 

Mã hồ sơ  
thủ tục 
hành 
chính 

Tên thủ tục hành chính 

Tên 
VBQPPL 
quy định 
TTHC bị 

bãi bỏ 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 
thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 1.004229 
Thẩm định báo cáo đánh 
giá môi trường chiến lược 

- Luật BVMT 

2020 

Môi 

trường 
Bộ TN&MT 

2 2.000837 

Chấp thuận về môi trường 
(Trường hợp dự án có 
những thay đổi được quy 
định tại khoản 2 Điều 26 
Luật Bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai 
xây dựng dự án) 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

- Bộ 
TN&MT 
(hoặc cơ 

quan được 
ủy quyền) 

- Các Bộ  cơ 

quan ngang 
Bộ (hoặc cơ 
quan được 
ủy quyền) 

3 
2.001825 
 

Kiểm tra  xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ 
môi trường theo quyết 
định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi 

trường của dự án 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

- Bộ 
TN&MT 
(hoặc cơ 

quan được 
ủy quyền). 

- Các Bộ  cơ 
quan ngang 

Bộ (hoặc cơ 
quan được 
ủy quyền) 

4 
1.001253 

 

Xác nhận hoàn thành 
từng phần phương án cải 
tạo  phục hồi môi trường 
trong khai thác khoáng 
sản 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 
(hoặc cơ 

quan được 
ủy quyền) 

 

5 1.004431 
Cấp Giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 
(hoặc cơ 

quan được 
ủy quyền) 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6014
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2747
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6351
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1866
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6256
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TT 

Mã hồ sơ  
thủ tục 
hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

Tên 
VBQPPL 
quy định 
TTHC bị 

bãi bỏ 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 
thực hiện 

6 1.001724 

Cấp Giấy xác nhận đủ 
điều kiện về bảo vệ môi 

trường trong nhập khẩu 
phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất 

- Luật BVMT 

2020 
 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 

(hoặc cơ 
quan được 
ủy quyền) 

7 2.000812 

Cấp lại Giấy xác nhận đủ 
điều kiện về bảo vệ môi 
trường trong nhập khẩu 
phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 
(hoặc cơ 

quan được 
ủy quyền) 

8 1.001502 

Cho phép nhập khẩu phế 
liệu không thuộc Danh 
mục phế liệu được phép 
nhập khẩu để thử nghiệm 
làm nguyên liệu sản xuất 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 
(hoặc cơ 

quan được 
ủy quyền) 

 

9 1.004326 

Gia hạn Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi 
trường 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 

10  2.002207 

Cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi 

trường 

- Luật BVMT 
2020 

 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 

11 1.005740 

 
 

Chấp thuận miễn kiểm 
tra chất lượng phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

Bộ Tài 
nguyên và 

Môi trường 
(TN&MT) 

hoặc cơ 
quan được 
ủy quyền 

12 2.000441 

Chấp thuận việc sử dụng 
các phương tiện vận 
chuyển không ghi trong 
Giấy phép xử lý chất thải 
nguy hại/Giấy phép quản 
lý chất thải nguy hại 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

Bộ TN&MT 
(hoặc cơ 

quan được 
ủy quyền) 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2508
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2627
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2185
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6122
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=8042
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TT 

Mã hồ sơ  
thủ tục 
hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính 

Tên 
VBQPPL 
quy định 
TTHC bị 

bãi bỏ 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 
thực hiện 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.004141 

Chấp thuận về môi trường 
(Trường hợp dự án có 
những thay đổi được quy 
định tại khoản 2 Điều 26 

Luật Bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn triển khai 
xây dựng dự án) 

- Luật BVMT 
2020 

 

Môi 

trường 

UBND cấp 
tỉnh (hoặc cơ 

quan được 
ủy quyền) 

2 
1.004356 

 

Kiểm tra  xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ 
môi trường theo quyết 
định phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi 
trường của dự án 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

UBND cấp 
tỉnh (hoặc cơ 
quan được 
ủy quyền) 

3 
1.004258 

 

Xác nhận hoàn thành 
từng phần phương án cải 
tạo  phục hồi môi trường 
trong khai thác khoáng 
sản 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

UBND cấp 
tỉnh (hoặc cơ 
quan được 
ủy quyền) 

4 1.004148 

Đăng ký xác nhận/đăng 

ký xác nhận lại kế hoạch 
bảo vệ môi trường 

- Luật BVMT 

2020 
 

Môi 

trường 
Sở TN&MT 

5 1.005741 

Vận hành thử nghiệm các 
công trình xử lý chất thải 
theo quyết định phê 
duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của 
dự án 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

Sở TN&MT 

C. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 1.004138  
Đăng ký xác nhận/đăng 
ký xác nhận lại kế hoạch 
bảo vệ môi trường 

- Luật BVMT 
2020 
 

Môi 
trường 

UBND cấp 
huyện 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5910
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6159
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6043
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5918
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=8018
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5907
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