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DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 

 (Đánh dấu tích đối với các hồ sơ thu thập được và đính kèm với MB01.QT-KSPC14. Phiếu xác nhận 

kết quả sàng lọc và thu thập Hồ sơ Môi trường và Xã hội)  

 

STT Loại hồ sơ Tên hồ sơ Yêu cầu 

1 
Đánh giá tác động 

môi trường 

Giấy phép phê duyệt/Văn bản xác nhận đối với 01 trong các 

loại báo cáo sau: 

 Đánh giá tác động môi trường 

 Đề án bảo vệ môi trường (chi tiết) 

 Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

 Cam kết bảo vệ môi trường 

 Kế hoạch bảo vệ môi trường 

 Đề án bảo vệ môi trường (đơn giản) 

Bản sao 

2 
Tham vấn cộng 

đồng  

 Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực 

tiếp bởi Dự án (nếu có) 
Bản sao 

3 Giấy phép xả thải  Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Bản sao 

4 
Công trình bảo vệ 

môi trường 
 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Bản sao 

5 
Quản lý chất thải 

nguy hại 
 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Bản sao 

6 Nhập khẩu phế liệu 

 Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất  

 Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu 

Bản sao 

7 An toàn hóa chất 

Giấy phép phê duyệt/Văn bản xác nhận đối với 01 trong các 

loại báo cáo sau: 

 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Bản sao 

8 An toàn phóng xạ 
 Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân cấp cơ sở 
Bản sao 

9 
Phòng cháy chữa 

cháy 

 Văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC 

 Văn bản nghiệm thu hệ thống PCCC 

 Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 

Bản sao 

10 Hệ thống QLMT  Xác nhận hệ thống quản lý môi trường  Bản sao 

11 Xử lý chất thải 
 Giấy phép thu gom/vận chuyển/xử lý chất thải thông thường 

 Giấy phép thu gom/vận chuyển/xử lý chất thải nguy hại 
Bản sao 

12 

Bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi 

trường 

 Văn bản xác nhận mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi trường 

 Văn bản xác nhận hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro môi 

trường 

Bản sao 

13 
Quan trắc môi 

trường 

 Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước 

 Báo cáo quan trắc định kỳ về nước thải và/hoặc khí thải  

*Chỉ 

cần có 

xác 

nhận 

của 

Khách 

hàng 

14 An toàn lao động  Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 

15 
Quan trắc môi 

trường lao động 
 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động 

16 Hồ sơ khác (nếu có)  

* Lưu ý: Trong trường hợp KH có nhu cầu tái cấp tín dụng, ĐVĐX chỉ cần thu thập bổ sung đối với 

các Hồ sơ pháp lý về MTXH đã hết hiệu lực. 
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