
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

       Số: 2965/UBND-KTHT 
 

V/v báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường năm 2020 đối với các dự án 

đang thi công xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           

                   Đức  Thọ, ngày 20 tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:          

                - Ban Quản lý các dự án XDCB huyện; 

                - UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Công văn số 3936/SGTVT-QLCL ngày 17/11/2020 của Sở 

Giao thông Vận tải về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 đối 

với các dự án đang thi công xây dựng, UBND huyện yêu cầu Ban QL các dự án 

XDCB huyện, UBND các xã, thị trấn (chủ đầu tư) thực hiện một số nội dung 

sau: 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 của từng dự án đầu tư các 

dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đang triển khai thi công theo 

mẫu tại phụ lục 4 Thông tư 32/2015/TT-BGTVT (Lưu ý: Mỗi công trình được 

lập một phụ lục riêng). 

Kết quả đánh giá gửi về UBND huyện qua phòng Kinh tế - Hạ tầng trước 

ngày 28/11/2020 để tổng hợp báo cáo gửi Sở Giao thông Vận tải. 

Nhận được Công văn này yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Ban QL các 

công trình XDCB huyện, báo cáo đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Đức 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC SỐ 4 

MẪU BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông) 

(Tên chủ dự án) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------  

Số: ………. (Địa danh), ngày … tháng … năm …… 

  

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Dự án: (Tên dự án) 

Năm: ……… 

Kính gửi: ………………………………………………….. 

I. Thông tin chung 

1. Tên chủ dự án: 

………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ: 

………………………………………………………………………………… 

3. Điện thoại/Fax: 

………………………………………………………………………… 

4. Email: 

…………………………………………………………………………………… 

II. Thông tin về dự án 

1. Tên dự án: 

……………………………………………………………………………… 

2. Tiến độ thực hiện: 

……………………………………………………………………… 

3. Địa điểm thực hiện dự án: 

……………………………………………………………… 

4. Qui mô dự án: (Tóm tắt về: các hạng mục công trình, tiêu chuẩn thiết kế, công nghệ 

áp dụng, tổng mức đầu tư v.v...) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

III. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường của dự án 

1. Quản lý môi trường chung dự án: 

a) Hồ sơ: 

Cấp phê duyệt: 

ĐTM 

Bộ 

TN&MT 

 

 

KHBVMT 

Bộ GTVT 

 

 

 

UBND 

 

 



Thời điểm phê duyệt: …………………………………………………. 

Số Quyết định phê duyệt: …………………………………………………. 

b) Kế hoạch quản lý môi trường: 

Thời điểm phê duyệt: 

 

c) Báo cáo giám sát, quan trắc môi trường 

định kỳ: 

Số lần báo cáo đã thực hiện: 

Có  Không  

………………………………… 

Có  Không  

………………………………… 

2. Quản lý chất thải dự án: 

(Các mục từ a đến d dưới đây phải lập riêng cho từng gói thầu trong trường hợp dự án 

có nhiều gói thầu thi công xây dựng) 

a) Hồ sơ quản lý chất thải: 

+ Số đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Có  Không  

+ Hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại: Có  Không  

+ Hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt: Có  Không  

+ Thỏa thuận vị trí đổ chất thải thi công xây dựng: Có  Không  

+ Các loại văn bản khác (như giấy phép về: khai 

thác nước ngầm, xả thải vào nguồn nước v.v...): 

Có  Không  

b) Công trình xử lý chất thải: Có  Không  

Loại công trình xử lý chất thải: …………………………………… 

c) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, ồn, rung đã áp dụng: 

……………………………… 

d) Biện pháp thoát nước, phòng, chống ngập đã áp dụng: 

………………………………. 

3. Thống kê nguyên nhiên vật liệu: 

TT 
Tên gói thầu thi 

công 

Loại nguyên nhiên vật 

liệu 

Lượng sử dụng trong năm 

(theo tấn hoặc m3) 

Tấn m3 

     

     

     

     

  Tổng số:   

4. Thống kê chất thải thi công xây dựng: 

TT 

Tên gói 

thầu thi 

công 

Tên chất 

thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Lượng phát sinh 

trong năm (theo tấn 

hoặc m3) 

Vị trí đổ thải 



Tấn m3 

       

       

       

  Tổng số:     

5. Thống kê rác thải sinh hoạt: 

TT 
Tên gói thầu thi 

công 

Lượng phát sinh trong năm  

(theo kg hoặc m3) Tổ chức tiếp nhận, 

xử lý 
kg m3 

     

     

     

 Tổng số:    

6. Thống kê chất thải nguy hại: 

TT 

Tên gói 

thầu thi 

công 

Tên chất 

thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Lượng phát sinh trong 

năm (theo kg hoặc m3 ) 
Tổ chức 

tiếp nhận, 

xử lý kg m3 

       

       

       

  Tổng số:     

7. Hiện trạng, diễn biến môi trường khu vực dự án: 

(Môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội; các tác động môi trường, tai biến, sự cố, các 

vấn đề bức xúc về môi trường và nguyên nhân, dự báo thách thức về môi trường) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với 

công tác bảo vệ môi trường dự án: 

……………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………

……… 

9. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………… 

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: … 

Chủ dự án 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng 

dấu) 
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