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Theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của
Nghị
định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động
dịch vụ quan trắc môi trường:

- Theo điểm d, khoản 1, Điều 37 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, Báo cáo công tác bảo vệ
môi trường được gửi tới các cơ quan: Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác
động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi
trường tương đương của dự án, cơ sở; Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ). Như vậy, đề nghị chủ dự án gửi
02
bản Báo cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường
(Phòng Quản lý chất thải rắn và Chi cục Bảo vệ môi trường);
01 bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện hoặc các cơ quan có thẩm
quyền khác
.

2) Đối tượng Tần suất quan trắc Quan trắc nước thải

Các cơ sở, khu công nghiệp và dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất tương
đương với đối tượng phảilập báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi tắt là
ĐTM) và có tổng khối lượng nước thải ra môi trường (theo tổng công suất thiết kế của các
hệ thống xử lý nước thải hoặc theo khối lượng nước thải đã được phê duyệt trong ĐTM
hoặc các hồ sơ tương đương)
từ 20 m
3

/ngày (24 giờ) trở lên 03 tháng/lần.

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô công suất tương đương với đối tượng
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phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng khối lượng nước thải ra môi
trường (theo tổng công suất thiết kế hoặc theo khối lượng nước thải đã đăng ký trong kế
hoạch bảo vệ môi trường
từ 20 m3 /ngày
(24 giờ) trở lên 06 tháng/lần

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có tổng khối lượng nước thải ra môi trường (theo
tổng công suất thiết kế hoặc theo khối lượng nước thải đã phê duyệt trong ĐTM/Kế
hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường/Phiếu đăng ký đạt tiêu chuẩn môi
trường hoặc các hồ sơ tương đương)dưới 20 m3 /ngày (24 giờ) không thực hiện quan
trắc nước thải (khuyến khích XN nước thải 1 năm/lần nếu có điều kiện).

Đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động:
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường quy định kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP và có quy mô xả thải từ
500 m 3 /ng
ày (24 giờ)
trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường có quy mô xả thải từ
1.000 m 3 /ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế
của hệ thống xử lý nước thải

3) Đối tượng Tần suất quan trắc Quan trắc khí thải

Các cơ sở, dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất tương đương với đối tượng
phải lập ĐTM và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ5.000 m 3 khí
thải/giờ trở lên
(theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải hoặc theo lưu
lượng khí thải đã phê duyệt trong ĐTM và các hồ sơ tương đương)
03 tháng/lần

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô công suất tương đương với đối tượng
phải đăng ký kế hoạch BVMT và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ5.000 m
3

khí thải/giờ trở lên
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(theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải hoặc theo lưu
lượng khí thải đã đăng ký trong Kế hoạch bảo vệ môi trường)
06 tháng/lần

Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trườngdươ
́i 5.000 m
3

khí thải/giờ
(theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải hoặc theo lưu
lượng khí thải đã đăng ký trong ĐTM/Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi
trường/Phiếu đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc các hồ sơ tương đương)
không quan trắc khi thải (khuyến khích quan trắc khi thải 1 năm/lần nếu có điều kiện).

Đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục bao gồm:
- Dự án, cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP;
- Các lò đốt chất thải nguy hại; các lò đốt chất thải của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung
quy mô cấp tỉnh;
- Khí thải của các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối
tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật
môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

4) Tóm tắt

- Như vậy, Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện quan trắc
nước thải, khí thải định kỳ theo tần suất như trên và tổng hợp vào một Báo cáo công tác
bảo vệ môi trường hàng năm.
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- Quy định về thực hiện Báo cáo công tác công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số
25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 15 tháng 02 năm 2020
hiện đang được áp dụng cho tất cả các Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch
vụ trên địa bàn các quận/huyện trực thuộc tỉnh/thành phố.

Người đăng: ThS. Đặng Ngọc Chánh

Khoa Sức khỏe môi trường

Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh
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