QUYẾT ĐỊNH
của Thủ tướng Chính phủ số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2005
Về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia
kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010
(sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu:
a) Phấn đấu hoàn thành việc điều tra, thống kê, xử lý và quản lý được 70% các
nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải nói chung trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu
thu gom, vận chuyển và xử lý được 90% tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại các đô thị
và khu công nghiệp; xử lý được 100% chất thải rắn y tế nguy hại và trên 60% chất thải
nguy hại công nghiệp bằng những công nghệ phù hợp.
b) Kiểm soát được cơ bản tình hình ô nhiễm môi trường ở một số lĩnh vực thường
xuyên xảy ra ô nhiễm như: công nghiệp hoá chất; công nghiệp dệt, nhuộm, giày da, giấy,
chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản; y tế; giao thông vận tải;
các vùng có chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh và hoá chất bảo vệ thực vật
tồn lưu. Kiểm soát được tình hình ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng, vùng nhạy cảm
và ngăn chặn được sự lan toả của chúng.
c) Tăng cường mạnh mẽ năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải,
đặc biệt chất thải ở những vùng kinh tế trọng điểm, khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề
và lưu vực sông.
d) Thể chế hoá và thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế có liên quan đến kiểm
soát ô nhiễm môi trường mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
2. Nguyên tắc chỉ đạo:
a) Kiểm soát ô nhiễm môi trường phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên
tục, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế và đáp ứng
được các yêu cầu cơ bản của từng ngành, từng địa phương và của quốc gia trong từng thời
kỳ.
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b) Kiểm soát ô nhiễm môi trường phải lấy phòng ngừa làm chủ đạo, khắc phục ô
nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường là trọng tâm, coi khoa học và công nghệ là công
cụ quan trọng, lấy tiêu chuẩn môi trường làm căn cứ.
c) Kiểm soát ô nhiễm môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi cấp, mọi
ngành, của các địa phương, tổ chức và cá nhân. Nhà nước khuyến khích xã hội hoá công tác
thu gom, vận chuyển, xử lý và quản lý chất thải.
3. Nhiệm vụ:
a) Tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp
luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường như: chính sách
khuyến khích các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý,
tái chế, tái sử dụng chất thải và phục hồi môi trường; cơ chế công khai thông tin về tình
hình ô nhiễm và xử lý ô nhiễm cho cộng đồng dân cư; chính sách thu thuế, thu phí đối với
các loại chất thải; quy định bắt buộc các cơ sở tự quan trắc và định kỳ báo cáo kết quả
quan trắc môi trường với cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn
ngành, tiêu chuẩn quốc gia về chất thải, tiêu chuẩn phát thải vào môi trường; các hướng
dẫn kỹ thuật về kiểm soát ô nhiễm môi trường.
b) Thực hiện nghiêm các quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối
với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển hoặc đăng ký đạt tiêu
chuẩn môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất và dịch vụ có sử dụng tài nguyên thiên
nhiên hoặc có nguồn thải; tăng cường công tác hậu kiểm như: thanh tra, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê
duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư.
c) Tổ chức điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trong
phạm vi cả nước, của từng ngành, từng địa phương, trong đó tập trung vào nguồn thải và
chất thải nguy hại. Trên cơ sở đó, thực hiện cơ chế quản lý chất thải từ nguồn và có kế
hoạch cụ thể để hạn chế, giảm thiểu và xử lý chất thải.
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát
thải; thực hiện rộng rãi việc cung cấp thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường và xử lý ô
nhiễm cho cộng đồng dân cư; ban hành cơ chế phù hợp để khuyến khích và thúc đẩy việc
tham gia tích cực, chủ động của các đoàn thể quần chúng, cộng đồng dân cư và mọi người
dân vào hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường.
đ) Xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống các trung tâm, trạm, điểm quan trắc
theo quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, trước mắt ưu tiên đầu tư
xây dựng các trung tâm, trạm, điểm quan trắc ở các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.
Thực hiện kết nối thông tin thông suốt trong hệ thống quan trắc môi trường quốc gia.
e) Quy hoạch và triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật về thu gom và xử lý
chất thải, ưu tiên xây dựng và vận hành các trung tâm xử lý chất thải nguy hại, các trạm
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trung chuyển, tiền xử lý, tái chế chất thải rắn; thu gom và xử lý nước thải tại các đô thị và
khu công nghiệp.
g) Kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới, trong đó tập trung quan trắc và kiểm soát ô
nhiễm môi trường đối với các dòng sông xuyên biên giới, ô nhiễm biển; tăng cường kiểm
soát, ngăn chặn việc đưa chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại và công nghệ lạc hậu từ
nước ngoài vào Việt Nam.
h) Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước Basel về vận chuyển chất thải nguy
hại xuyên biên giới, Công ước Stockholm về các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ
(POP) và các điều ước quốc tế khác về kiểm soát ô nhiễm môi trường mà Việt Nam đã ký
kết hoặc gia nhập.
i) Phê duyệt về nguyên tắc 19 nội dung, chương trình, đề án, dự án... ưu tiên để
triển khai thực hiện Kế hoạch (phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này).
4. Giải pháp:
a) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật,
công nghệ mới, công nghệ sản xuất sạch hơn và thân thiện với môi trường vào sản xuất và
ứng dụng trong công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm. Hình thành và phát triển ngành công
nghiệp môi trường, ngành kinh tế môi trường; tạo thị trường thuận lợi để thúc đẩy các
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư cho các hoạt động và dịch vụ bảo vệ
môi trường.
b) Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực về chuyên môn và quản lý cho lĩnh
vực kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường.
c) Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích và thúc đẩy xã hội hoá công tác thu
gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
d) Tăng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đặc biệt là vốn ODA, đồng thời đa dạng
hoá các nguồn lực đầu tư để thực hiện thành công Kế hoạch.
đ) Đẩy mạnh công tác truyền thông để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức
về kiểm soát ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các
đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia vào công tác kiểm soát ô nhiễm môi
trường trên địa bàn.
e) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát và xử lý
ô nhiễm môi trường.
Điều 2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Chính phủ, có nhiệm vụ
giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên đôn đốc, theo
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dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch tại các Bộ, ngành và địa
phương có liên quan; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.
2. Các Bộ, ngành và địa phương có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế
hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương
mình cũng như các nội dung đã được phân công tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có nhiệm vụ cân đối, bố trí vốn ngân sách
nhà nước trong kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện có hiệu quả các nội dung,
chương trình, đề án, dự án... của Kế hoạch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
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PHỤ LỤC
DANH MỤC 19 NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN...
ƯU TIÊN ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA KIỂM SOÁT
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg
ngày 12 tháng12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát
ô nhiễm môi trường đến năm 2010)
_______________

1. Chương trình xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong
lĩnh vực kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
2. Chương trình xây dựng các quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với
chất thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
3. Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực
kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn về chất
thải, tiêu chuẩn phát thải, tiêu chuẩn công nghệ về xử lý chất thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
4. Dự án điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các nguồn thải,
loại chất thải và lượng phát thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
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- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
5. Đề án xây dựng và hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
6. Đề án quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thu gom, vận
chuyển, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn và nước thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Bộ, ngành và Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
7. Đề án xây dựng một số trung tâm xử lý chất thải nguy hại:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng; các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
8. Chương trình quản lý chất thải y tế:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
9. Chương trình kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
10. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí:
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- Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Bộ, ngành có liên quan và
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
11. Kế hoạch quản lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hoá chất sử
dụng trong nông nghiệp:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và các Bộ, ngành có liên quan.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
12. Dự án ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động nuôi
trồng và chế biến thuỷ, hải sản:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Thuỷ sản.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
13. Chương trình tăng cường năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường trong
hoạt động du lịch:
- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
14. Chương trình điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm xuyên biên giới đối với
các hệ thống sông Hồng và sông Mê Kông:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; Ủy ban sông Mê Kông, các ban quản lý lưu vực sông.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
15. Dự án kiểm soát ô nhiễm các làng nghề:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
các Bộ, ngành có liên quan.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
16. Đề án ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai
thác, chế biến khoáng sản:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công nghiệp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
17. Chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và
triển khai thực hiện dự án đầu tư:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
18. Đề án đầu tư xây dựng các cơ sở tiền xử lý, tái chế chất thải công nghiệp
và sản xuất thiết bị chuyên dùng thu gom, vận chuyển chất thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công nghiệp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
19. Chương trình kiểm soát an toàn hoá chất:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công nghiệp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006./.

