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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

_________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________ 

Số: 13/2012/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012 

  

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 

năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường 

trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

_________________ 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. 

Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy 

định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo 

vệ môi trường. 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 Quy định về bảo vệ 

môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT 

ngày 06 tháng 4 năm 2010 Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông. 

1. Điều 3 được sửa đổi như sau: 

“Điều 3. Bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông 

1. Tổ chức được giao chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải phải thực 

hiện đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định 

số 29/2011/NĐ-CP); Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 

của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường và cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Thông tư số 26/2011/TT-

BTNMT). 
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2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo 

đánh giá môi trường chiến lược các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-

CP.” 

2. Khoản 1 và khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau: 

“1. Chủ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có trách nhiệm: 

a) Lập hoặc thuê tổ chức dịch vụ tư vấn có đủ điều kiện lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 

29/2011/NĐ-CP; Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT và tuân thủ các biện pháp bảo vệ 

môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi 

trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Tuân thủ các quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.” 

3. Điểm đ khoản 4 Điều 5 được sửa đổi như sau: 

“đ) Quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 

tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về quản lý chất thải nguy 

hại;” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng 

Tổng cục Đường bộ, Cục trưởng các Cục, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 

này./. 

  Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- UBND, Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc 

Trung ương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ GTVT; 

- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Công báo; 

- Lưu: VT, MT. 

BỘ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 

Đinh La Thăng 

  


