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Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ  
tiu, nộp và quí 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường;

Càn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 và Nghị định số 
21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 
lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 
4961/BTNMT-TCMT ngày 06 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài chính quy đinh mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí và cơ quan thu phí
1. Đối tượng nộp phí

Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trên lãnh 
thô nước Cộng ho à xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi nộp hô sơ yêu câu thẩm đinh 
báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án được quy đinh tại Luật Bảo 
vệ môi trường, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 và Nghị định số 
21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì phải nộp phí 
thẩm định báo cáo đảnh giá tác động môi trưởng cho cơ quan, nhả nước có thẩm 
quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Cơ quan thu phí

Cơ quan quản lý nhà nước có chức năng thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường gồm: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trưởng thuộc 
Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường; các cơ quan, được các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan, thuộc Chính phủ được giao thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quàn lý và sử dụng phí, 
lệ phí theo quy định tại Thông tư nảy (dưới đây gọi chung là cơ quan thu phí, lệ



Điều 2. Mức thu phí
1. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được 

quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bô sung 
hoặc thâm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng 50% mức thu 
phi thâm định lần đầu. Trường hợp dự án có thay đổi tổng vốn đầu tư thì phí 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc thẩm định lại 
tính theo tông vốn đầu tư mới.

2. Phí thẩm đinh báo cáo đánh giá tác động môi trường thu bằng Đồng 
Việt Nam (VNĐ). Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp phí 
bằng ngoại tệ thi thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên 
thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm thu tiền.

Điều 3. Thời điểm nộp phí
Thời gian nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là từ 

thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đến trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm đinh báo cáo đánh giá tác động môi
trường ..

Điều 4. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng
1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là khoản thu 

thuộc ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu phí thầm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có 
trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy định 
của Bộ Tài chính tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư 
sổ 45 2006TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT- 
BTC n^ay 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp 
luật vê phí và lệ phí; Thông tư sổ 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thu phí được trích để lại 90% (chin mươi phần tràm) trên tống 
sò tiền phỉ thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước đê chi phí cho 
việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường theo nội dung chi cụ thể sau đây:

a ) Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện thu phí: tiền lương, tier, 
cỏ na, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định, trừ chi phí tiền lương, 
cho cán bộ. công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy
định:

b ) Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện thu phí như: văn phòng 
phẩm, v ật tư văn phòng, thông túi liên lạc, điện, nước, công tác phí (chi phí đi 
lạỉ. liền thuê chỗ ở, tiền lưu trú); chi phí chuyển hồ sơ thẩm định báo cáo đánh
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giá tác động môi trường đến cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thẩm đinh;

c) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị 
phục vụ trực tiếp cho thực hiện thu phí; chi thuê phương tiện, thiết bị phục vụ 
công tác thẩm định trong điều kiện không có hoặc không đủ để phục vụ công 
tác thẩm định;

d) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu;

đ) Chi mua sắm máy móc, thiết bị chuyên ngành sử dụng tại hiện trường 
phục vụ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

e) Chi phí hội nghị, hội thảo, khảo sát cho công tác thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường;

g) Chi họp cho hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT 
ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 
quản lý kinh phi sự nghiệp môi trường và các văn bản thay thế khác.

h) Chi cho viết bài nhận xét thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo mức chi nhận xét đánh giá của phản biện họp hội đồng nghiệm thu 
dự án, đề án quy định tại Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT 
ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính, và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn 
quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường và các vãn bản thay thế khác.

i) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện 
cồng việc, dịch vụ và thu phí trong đom vị theo nguyên tắc bình quân một năm, 
một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay 
cao hơn năm trước và tối đa bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm 
nay thấp ham hoặc bằng năm trưóc,

k) Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công việc, 
dịch vụ và thu phí.

4. Tổng số tiền thu được, sau khi trừ số tiền trích để lại theo tỷ ỉệ quy 
định tại khoản 3 Điều này, số còn lại (10%) cơ quan thu phí phải nộp vào ngân 
sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục 
Ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 5: Tổ chức thực hiện: 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2011.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công 

khai chê độ thu phí không hướng dân tại Thông tư này được thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT- 
BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy đinh pháp 
luật về phí và lệ phí; Thông tư sổ 60/2007/TT-BTC ngày  14/6/2007 và Thông 
tư số 157/2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-



CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cua 
Luật Quản lý thuế.

3. T ổ  chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triên khai thực hiện, 
nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài 
chính để xem xét, hướng dẫn J . f e

Nơi nhận
Văn phòng Trung ương Đảng; 
Văn phòng Quốc hội;
V ăn phòng  Chủ tịch nước;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
tòa án nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;
Các. Bộ. cơ quan ngang Bộ,

Viện Kiêm sát nhân dân tôi cao;
Toa an nhân dân tối cao;

• Kiểm toán nhà nước;
Các. Bộ. cơ quan ngang Bộ,

Cơ quan Thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương 
phòng chống tham nhũng;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
Công báo
Cơ quan Trung ương của các đoàn thê; 
Công háo;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, 

Kho bạc nhả nước các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Website Chính phủ;
Website Bộ Tài chinh;
Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Lưu VT, CST (CST 3).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn



BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kem theo Thông tư số 218/2010/TT-BTC 

  ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Tồng vốn đầu tư 
(tỷ VNĐ) <10

>10
và

<20

>20
và

<50

>50
và

<100

>100
và

<200

>200
và

<500

>500
và

<1000

>1000
và

<1500

>1500
và

<2000

>2000
và

<3000

>3000
và

<5000

>5000
và

<7000
>7.000

Nhóm 1. Dự án xử 
lý chất thải và cải 
thiện môi trường

6,0 9,0 15,0 27,0 30,0 39,0 44,0 48,0 49,0 51,0 53,0 56,0 61,0

Nhóm 2. Dự án 
công trình dân 
dụng

8,0 12,5 21,0 37,5 41,5 54,0 61,0 65,0 67,0 70,0 72,5 77,0 84,0

Nhóm 3. Dự án hạ 
tầng kỹ thuật 8,6 13,0 22,0 38,0 42,0 55,0 62,0 07,0 68,0 71,0 74,0 78,0 86,0

Nhóm 4. Dự án 
nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản

8,8 13,5 22,5 39,0 43,0 56,0 63,5 68,5 70,0 73,0 76,0 80,0 88,0

Nhóm 5. Dự án 
Giao thông 9,2 14,0 23,0 41,0 45,0 59,0 66,0 72,0 73,5 76,0 79,0 84,0 92,0

Nhóm 6. Dự án 
Công nghiệp 9,6 15,0 24,0 43,0 47,0 62,0 69,0 75,0 76,5 79,0 82,0 87,0 96,0

Nhóm 7. Dự án 
khác (không thuộc 
nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 
6)

6,0 9,0 15,0 27,0 30,0 39,0 44,0 48,0 49,0 51,0 53,0 56,0 61,0


