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        UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN QUẢN LÝ CÁC KCN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày    tháng 11 năm 2021 

v/v hướng dẫn và đề nghị lập Báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường năm 2021. 
 

               Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

 

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP) và khoản 1, Điều 37 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 

tháng 12 năm 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 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 (Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT); Theo đó quy định “các 

báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục, báo cáo quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản 

lý phế liệu nhập khẩu và các báo cáo môi trường khác, được lồng ghép trong cùng 

một Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.”; 

Ban Quản lý các KCN hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp trong các 

KCN thực hiện lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 với nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Đối tượng, tần suất và thời gian nộp Báo cáo: 

- Đối tượng: tất cả chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong 

các KCN. 

- Tần suất Báo cáo: 01 lần/năm (kỳ Báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến 

hết ngày 31 tháng 12 của năm). 
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- Thời gian nộp: trước ngày 31 tháng 01 năm 2022. 

2. Biểu mẫu báo cáo:  

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT.  

Lưu ý: Báo cáo và các tài liệu liên quan đến Báo cáo phải được lưu giữ để 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm 

tra. 

3. Nơi nộp báo cáo: 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (địa chỉ: 198 Bạch Đằng, 

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); 

- 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 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 Ban Quản lý các KCN thông báo đến các doanh nghiệp trong các KCN được 

biết, thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc liên 

hệ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường – Ban Quản lý các KCN, theo số 

điện thoại 0254.3527077 để được hướng dẫn./.                  

Nơi nhận:     TRƯỞNG BAN                                                            
- Như trên; 

- Sở TN&MT; 

- Đ/c P.Sơn (đăng Website Ban);  

- Lưu: VT, TNMT. 

Nguyễn Anh Triết 
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