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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 9 năm 2022 

V/v triển khai xây dựng và tổ chức thực 

hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường, kiểm soát ô nhiễm. 

   Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp trong các KCN; 

- Chủ đầu tư hạ tầng KCN. 

Thực hiện quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2022. Ban Quản lý các KCN triển khai đến các Doanh nghiệp nội dung 

liên quan đến xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường, kiểm soát ô nhiễm của các dự án như sau: 

I. Quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với cơ 

sở/doanh nghiệp tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  

Điều 108. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường  

… 

2. Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở gồm các nội dung sau đây: 

a) Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình 

hoạt động của cơ sở, các kịch bản đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố 

môi trường; 

b) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường bao gồm: công trình, 

thiết bị và bảo đảm vật tư, dụng cụ, phương tiện cần thiết để ứng phó sự cố môi 

trường; bố trí lực lượng tại chỗ để bảo đảm sẵn sàng ứng phó với từng kịch bản sự 

cố môi trường; 

c) Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố môi 

trường cho lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ; 

d) Phương thức thông báo, báo động khi xảy ra sự cố môi trường và huy 

động nguồn nhân lực, trang thiết bị để ứng phó sự cố môi trường; 

đ) Biện pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường đối với các nội dung quy 

định tại khoản 3 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường. 
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Điều 109. Ban hành, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường  

1. Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường… 

Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và 

phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 

Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo 

quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định này. 

Điều 110. Công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường  

……. 

3. Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự 

cố môi trường của cơ sở; gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tới Ủy ban nhân 

dân cấp xã và Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. 

Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm cung cấp nội dung kế hoạch cho 

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong 

trường hợp dự án, cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao”. 

II. Yêu cầu thực hiện 

Căn cứ các quy định nêu trên, Ban Quản lý các KCN đề nghị các Doanh 

nghiệp tổ chức thực hiện: 

1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường của cơ sở, đáp ứng các yêu cầu quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

Trong đó, đề nghị các Chủ dự án đầu tư/cơ sở phải chủ động rà soát hệ 

thống thoát nước mưa bề mặt, các công trình lưu giữ và xử lý chất thải, các khu 

vực lưu giữ hóa chất…, để bảo đảm chắc chắn, an toàn, không bị ảnh hưởng do 

mưa; nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải bảo đảm quy chuẩn xả 

thải; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải, ô 

nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải có thể xảy ra khi trời mưa. 
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2. Thực hiện công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ sở theo 

quy định tại khoản 3 Điều 110 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Gửi kế hoạch ứng 

phó sự cố môi trường đến Ban Quản lý các KCN, Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban 

chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. 

  3. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường của cơ sở theo kế hoạch đã 

phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

 Ban quản lý các KCN thông báo đến các Công ty được biết, thực hiện. Đề 

nghị các Doanh nghiệp triển khai và báo cáo kết quả thực hiện (khoản 1, 2 mục II) 

về Ban Quản lý các KCN trước ngày 15/10/2022./. 

Nơi nhận:                                                                                        

- Như trên; 

- Chủ đầu tư hạ tầng KCN (p/h triển khai, 

thực hiện); 

- Đ/c Trưởng Ban (b/c); 

- Đ/c P.Sơn (đăng Website Ban); 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Trần Hữu Thông 
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