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ĐỊNH NGHĨA GPMT
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Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho 
tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi 
trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu 
từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm 
theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật.

Khoản 8, điều 3, luật BVMT 72/2020/QH14
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Giấy phép môi trường là căn cứ
a) Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các 
hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, 
cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp;
b) Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường 
của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Khoản 4, Điều 42, luật BVMT 72/2020/QH14 
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Lưu ý: Kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu 
lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy 
phép môi trường thành phần hết hiệu lực.

Khoản 6, Điều 42, luật BVMT 72/2020/QH14
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ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
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Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III 
có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra 
môi trường phải được xử lý hoặc phát 
sinh chất thải nguy hại phải được quản lý 
theo quy định về quản lý chất thải khi đi 
vào vận hành chính thức. (Khoản 1)

Điều 39, luật BVMT 72/2020/QH14
(Tra cứu danh mục dự án tại 
Phụ lục II, III, IV, V – nghị định 08/2022/NĐ-CP)
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Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp hoạt động trước ngày 
01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như 
đối tượng quy định tại Khoản 1 bên trên

Điều 39, luật BVMT 72/2020/QH14
(Tra cứu danh mục dự án tại 
Phụ lục II, III, IV, V – nghị định 08/2022/NĐ-CP)
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Đối tượng quy định tại khoản 1 bên trên 
thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn 
cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư 
công được miễn giấy phép môi trường.

Điều 39, luật BVMT 72/2020/QH14
(Tra cứu danh mục dự án tại 
Phụ lục II, III, IV, V – nghị định 08/2022/NĐ-CP)
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NỘI DUNG GPMT
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Điều 40, luật BVMT 72/2020/QH14

Thông tin chung 
về dự án đầu tư

Nội dung cấp 
phép môi trường

Yêu cầu về bảo 
vệ môi trường

Thời hạn của giấy 
phép môi trường

Nội dung khác
(nếu có).
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14Điều 40, luật BVMT 72/2020/QH14

NƯỚC THẢI KHÍ THẢI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG CTNH PHẾ LIỆU

• Nguồn phát sinh
• Lưu lượng xả nước 

thải tối đa;
• Dòng nước thải; 
• Các chất ô nhiễm và 

giá trị giới hạn của 
các chất ô nhiễm 
theo dòng nước thải; 

• Vị trí, phương thức 
xả nước thải 

• Nguồn tiếp nhận 
nước thải

• Nguồn phát sinh
• Lưu lượng xả khí 

thải tối đa;
• Dòng khí thải; 
• Các chất ô nhiễm và 

giá trị giới hạn của 
các chất ô nhiễm 
theo dòng khí thải; 

• Vị trí, phương thức 
xả khí thải 

• Nguồn phát sinh và 
giá trị giới hạn đối 
với tiếng ồn, độ rung

• Công trình, hệ thống 
thiết bị xử lý CTNH

• Mã CTNH và khối 
lượng được phép

• xử lý
• Số lượng trạm
• trung chuyển
• Địa bàn hoạt động
• (Đối với dự án đầu 

tư, cơ sở thực hiện 
dịch vụ xử lý CTNH)

• Loại, khối lượng phế 
liệu được phép 
nhập khẩu

• (Đối với dự án đầu 
tư, cơ sở có nhập 
khẩu phế liệu từ 
nước ngoài làm 
nguyên liệu sản 
xuất)
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YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BAO GỒM:

4 Có kế hoạch quản lý và giám sát 
môi trường, kế hoạch phòng ngừa, 
ứng phó sự cố 

Quản lý CTSH, CTRCNTT, CTNH

Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường

5

6

1 Có công trình xử lý nước thải, khí 
thải, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Lưu giữ, vận chuyển, xử lý CTNH 
(cơ sở thực hiện DV XL CTNH)

Có kho, bãi lưu giữ, thiết bị tái chế 
phế liệu đáp ứng quy định

2

3
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THỜI HẠN CỦA GPMT
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07 năm
a) Dự án đầu tư nhóm I

10 năm
c) Đối tượng khác

d) Thời hạn của GPMT có thể ngắn hơn thời hạn quy định theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở

07 năm
b) Cơ sở hoạt động trước ngày 

1/1/2022 có tiêu chí về môi trường 
như dự án đầu tư nhóm I

Khoản 4, Điều 40, luật BVMT 72/2020/QH14



18

_5_

CƠ QUAN CẤP GPMT
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Điều 41, luật BVMT 72/2020/QH14

Bộ Tài nguyên và Môi trường
a. Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật đã 

được phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM 

b. Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này 
nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên

c. Cơ sở có nhập khẩu phế liệu

d. Cơ sở thực hiện DV XL CTNH

01

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước02

01 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a. Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của 

Luật BVMT

b. Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 
của Luật BVMT nằm trên địa bàn từ 02 huyện 
trở lên

c. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của 
Luật BVMT đã được UBND Tỉnh hoặc Bộ phê 
duyệt ĐTM

Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật BVMT 
trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 
Điều này.

04

03
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CĂN CỨ CẤP GPMT
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Khoản 1, Điều 42, luật BVMT 72/2020/QH14

1 2 3 4 5 6

a) Hồ sơ đề nghị 
quy định tại khoản 
1 Điều 43 của Luật 

b) ĐTM đã được cơ 
quan nhà nước có 
thẩm quyền phê 

duyệt kết quả thẩm 
định (nếu có)

c) Quy hoạch bảo vệ môi 
trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng 
môi trường, khả năng 

chịu tải của môi trường 

d) Quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường

đ) Các quy định của 
pháp luật về bảo vệ 

môi trường, tài 
nguyên nước và 
quy định khác

e) Tại thời điểm cấp GPMT, 
trường hợp Quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường, khả 

năng chịu tải của môi trường 
chưa được CQCN ban hành, thì 
căn cứ vào các điểm a, b, d và đ 
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THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN 
GPMT
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Khoản 2, Điều 42, luật BVMT 72/2020/QH14

01
a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng 
phải thực hiện ĐTM phải có giấy 
phép môi trường trước khi vận 
hành thử nghiệm

b) Dự án đầu tư không thuộc đối 
tượng phải thực hiện ĐTM  phải có 
GPMT trước khi được CQNN có 
thẩm quyền ban hành văn bản 
quy định

02

c) Đối với dự án đầu tư đang VHTN 
công trình xử lý chất thải theo quy 
định trước ngày 01/01/2022, chủ 
dự án đầu tư được lựa chọn tiếp 
tục VHTN

03
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Khoản 2, Điều 42, luật BVMT 72/2020/QH14

CƠ SỞ ĐI  VÀO 

HOẠT ĐỘNG 

TRƯỚC 01/01/2022

+ Chưa có GPMTTP

+ Đã có GPMTTP 

Phải có GPMT trong thời hạn 36 tháng

Phải có GPMT trong vòng 5 năm (từ
01/01/2022) hoặc khi một trong các

GPMTTP hết hiệu lực

Giấy phép môi trường thành phần gồm:
• Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, 

• Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, 

• Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, 

• Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, 

• Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hoặc công trình thủy lợi 
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Lưu ý: Trường hợp không bảo đảm thời điểm 
nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT, phải có thông 

báo gia hạn thời gian VHTN để được cấp 
GPMT sau khi kết thúc VHTN

a) Chủ dự án thực hiện ĐTM, 
nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT 
sau khi đã hoàn thành 
CTXLCT cho toàn bộ dự án 
hoặc cho từng phân kỳ đầu 
tư của dự án

b) Chủ dự án đầu tư không
thuộc đối tượng phải thực 
hiện ĐTM tự quyết định thời 
điểm nộp

Khoản 2, điều 29, nghị định 08/2022/NĐ-CP 

A B C D

c) Chủ dự án đầu tư quy định 
tại khoản 2 Điều 39 Luật 
đang VHTN trước ngày 
01/01/2022

Trước 45 ngày 
đối với trường 
hợp BTNMT

Trước 30 ngày đối 
với trường hợp 
UBND Tỉnh, Huyện

d) Chủ cơ sở tự quyết định 
thời điểm nộp hồ sơ 

trước 45 ngày 
đối với trường 
hợp BTNMT

trước 30 ngày đối 
với trường hợp 
UBND Tỉnh, Huyện
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HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP 
GPMT
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Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác gồm:
a. Đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM: 

bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương.

b. Đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc quy định tại điểm a khoản này: 
chủ dự án, cơ sở không phải nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác.

Điều 29, nghị định 08/2022/NĐ-CP

Khoản 1, Điều 43, luật BVMT 72/2020/QH14

a) Văn bản đề nghị cấp 
GPMT

b) Báo cáo đề xuất cấp GPMT c) Tài liệu pháp lý, kỹ thuật 
khác
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QUY TRÌNH CẤP GPMT
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Khoản 2, Điều 43, luật BVMT 72/2020/QH14

Trường hợp:
1. Có liên quan đến công trình thuỷ lợi => phải lấy ý kiến bằng văn bản từ 

CQCN quản lý công trình thuỷ lợi

2. Dự án nằm trong KCN, phải lấy ý kiến bằng văn bản từ chủ đầu tư xây 
dựng KCN

1. Lập hồ sơ 
theo mẫu 

2. Nộp hồ 
sơ đến 
CQCN 

3. CQCN công 
khai nội dung 
báo cáo (trừ dự 
án bí mật quốc gia)

4. Kiểm tra 
thực tế + tổ 

chức thẩm định 

5. Chỉnh sửa 6. Hoàn thiện 
hồ sơ  => ra 

GPMT 
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THỜI HẠN CẤP GPMT
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STT TRƯỜNG HỢP THỜI HẠN CẤP CƠ QUAN CẤP PHÉP TRÍCH DẪN

1 Cấp mới

45 ngày Bộ TN&MT

Khoản 4, Điều 43, 
luật BVMT 
72/2020/QH14

30 ngày UBND cấp tỉnh

Có thể ngắn hơn 30 ngày Cơ quan cấp phép

2
Trường hợp hồ sơ phải chỉnh
sửa, bổ sung theo yêu cầu
của CQCN

15 ngày Bộ TN&MT
Khoản 6, điều 29, 
nghị định
08/2022/NĐ-CP

10 ngày UBND cấp tỉnh

05 ngày UBND cấp huyện



CẢM ƠN QUÝ 

www.moitruongachau.com

info@moitruongachau.com

Phản ánh CLDV: 033 975 1122

1900 54 54 50 – 033 835 1122

giữ bản quyền nội dung này.

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
(GPMT) TP.HCM, tháng 02 năm 2022



CHẤT THẢI
(nguy hại, công nghiệp, sinh 

hoạt, hủy hàng hóa,…)

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
(pháp lý, hồ sơ, báo cáo môi 

trường,…)

TÁI CHẾ
(nguyên liệu, nhiên liệu tái sử 

dụng/ tái chế, vải lau,…)

XỬ LÝ NƯỚC
(xây mới, cải tạo, vận hành, 
bảo trì, cung cấp vật tư,…)

PHẾ LIỆU
(ngành may mặc, giày da, ba 

lô, túi xách, …)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


