
2. Phân cấp công trình xây dựng: Theo quy định tại Phụ lục I Thông tư sô 
10/2013/TT-BXD, Thông tư số 09/2014/TT-BXD.

3. Công trình có ảnh hưởng đến môi trường là công trình thuộc dự án theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có yêu câu lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường.

4. Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưỏng đến an toàn cộng dông: 
Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 
ngày 12/05/2015 của Chính phủ.

Điều 35. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng (trong công tác khao 

sát, thiết kế, thi công xây dựng; giải quyết sự cố công trình xây dựng) thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phu 
và theo quy định hiện hành của Ban Quản lý.

Điều 36. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dụng
Đối với các công trình đầu tư tại Làng Yăn hóa thuộc quy định tại khoản 1 

Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ phải được 
cơ quan nhà nước có thấm quyền quy định.

Chuong VI 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 37. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
1.1. Đối tưcmg phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) theo 

quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định sổ 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 cua 
Chính phủ.

1.2. Việc đánh giá tác động'môi trường phải thực hiện trong giai đoạn 
chuẩn bị dự án. Chủ đầu tư thuộc đối-tượng phải thực hiện ĐTM có trách nhiệm 
tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi 
trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo ĐTM.

2. Thành phần hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ đề nghị thâm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường quy định tại Điều 6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/201 5' cua 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 
29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyêt:
3.1. Trình tự giải quyết:
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thấm định và phê duyệt báo cáo ĐTM tại 

Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư: Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu lư ghi phiêu
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hẹn và tiêp nhận hô sơ.
- Ban Quy hoạch, Kiên trúc và Môi trường tô chức thâm định, trình Trườn ụ, 

Ban Quản lý phê duyệt báo cáo ĐTM theo quy định.
3.2. Thời gian giải quyết:
- Tổng thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị thấm định, phê duyệt báo cáo 

ĐTM là 22 ngày làm việc.
+ Thời gian thấm định là 17 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc là 

thòi gian xem xét, ban hành quyết định thành lập hội đông, 10 ngày làm việc là 
thời gian tiến hành các hoạt động thâm định, 02 ngày làm việc là thời gian thông 
báo kết quả thấm định và những yêu câu liên quan đên việc hoàn chỉnh hô sơ 
thẩm định sau khi kết thúc cuộc họp thấm định cuối cùng của hội đông thâm định. 
Trường họp hồ sơ không họp lệ, trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kê từ ngàv 
nhận được hồ sơ, Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư thông báo băng văn bán cho 
Chủ đầu tư và nêu rõ lý do.

+ Thời gian phê duyệt là 05 ngày làm việc: Ban Quản lý ban hành quyết 
định phê duyệt báo cáo ĐTM theo quy định. Trường hợp hô sơ chưa đủ điêu kiện 
phê duyệt hoặc không phê duyệt, trong thời hạn tôi đa 03 ngày làm việc kc từ 
ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý thông báo băng văn bản cho chủ đâu tư và 
nêu rõ lý do.

- Sau khi ban hành quyết định báo cáo ĐTM, Ban Quản lý có trách nhiệm 
gửi 01 bản cho Ban Đoi ngoại và Xúc tiên đâu tư đê gửi trả chủ đâu tư.

Điều 38. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi truồng
1. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại khoản 

1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
2. Thời điểm đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:
Chủ đầu tư dự án (sản xuât, kinh doanh, dịch vụ) quy định tại khoản 1 Điêu 

này phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi Ban Quản lý xem xét, xác nhận 
trước khi triến khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy dịnh 
tại Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

3. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 27/2015/TT- 
BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trưòng.

4. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết.
4.1. Trình tự giải quyết:
Chủ đầu tư nộp hô sơ đề nghị đăng ký kê hoạch bảo vệ môi trương tại 

Ban Đối ngoại và Xúc tiên đâu tư; Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu tư ghi phiêu 
hẹn và tiếp nhận hồ sơ.

4.2. Thời gian giải quyết:
- Ban Quản lý xác nhận đăng ký kê hoạch bảo vệ môi trường trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ SO' họp lệ theo quy định.
- Sau khi cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Ban Đối 

ngoại và Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm gửi 01 bản cho chủ dự án.
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Điều 39. Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi truòng phục vụ 
giai đoạn vận hành của dự án
o  •  •  •

1. Chủ đầu tư của các đối tượng quy định tại cột 4 Phụ Lục I] Najhi định 
18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bao vệ 
môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đê được kiêm tra, xác nhận hoàn 
thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo quy định tại khoan 6 
Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

2. Thời điểm báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 
theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

3. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT- 
BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Trình tự và thời hạn giải quyết.
4.1. Trình tự giải quyết:
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị kiếm tra, xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức tại Ban 
Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; Ban Đôi ngoại và Xúc tiên đâu tư ghi phiêu hẹn 
và tiếp nhận hô sơ.

- Ban Quản lý tô chức kiêm tra, xác nhận hoàn thành côns, trình bảo vệ 
môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo quy định.

4.2. Thời gian giải quyết:
Tống thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị kiêm tra, xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức lả ] 0 
ngày làm việc đối với trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các 
chỉ tiêu môi trường đế kiếm chứng hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp 
phải tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường đê kiếm chứng.

Chu o ng VII
GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT,

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN s ử  DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỎ HỮU 
TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Điều 40; Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dụ án đầu tư
1. Thời.điếm thâm định nhu câu sử dụng đất được thực hiện khi xem xét 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất của dự án.
2. Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường căn cứ quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; tiêu chuấn định mức sử dụng đât đế có văn bản thâm định nhu câu 
sử dụng đất của dự án; phối hợp với các cơ quan có liên quan tống hợp báo cáo Ban 
Quản lý phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất của dự án.

3. Nội dung thấm định nhu câu sử dụng đất theo khoản 2 Điều 7 Thông lư 
số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 41. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất
1. Thành phần hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất của chủ đầu tư theo Phụ
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