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Số:      /2023/TT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày      tháng      năm 20232017 

 

THÔNG TƯ  

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về                                                     

chất lượng môi trường xung quanh 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Vụ 

trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng môi trường xung quanh, bao gồm:  

1. QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng đất; 

2. QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí; 

3. QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 
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4. QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 

5. QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước biển. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng      năm 2023. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết hiệu 

lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này: 

a) Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường;  

b) Thông tư số 13/2012/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất”; 

c) Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường; 

d) Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường; 

đ) Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường; 

e) Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường;  

g) Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường.  

3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy chuẩn sau hết hiệu lực 

thi hành: 

a) QCVN 15:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 
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b) QCVN 05:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường . 

4. Quy định chuyển tiếp 

a) Các nhiệm vụ, dự án đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của nguồn nước sông, hồ đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có 

hiệu lực thi hành có nội dung đánh giá các thông số nitrate (NO3
- tính theo N) và 

phosphate (PO4
3- tính theo P) thì tiếp tục được áp dụng ngưỡng giới hạn thông 

số nitrate, phosphate quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT ban hành kèm 

theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 

08:2023/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Các nhiệm vụ, dự án xử lý đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật 

hữu cơ khó phân hủy tồn lưu đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này 

có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng QCVN 54:2013/BTNMT ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 

03:2023/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.  

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát hiện khó khăn, vướng 

mắc, tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Hội đồng Dân tộc; 

- Các Ủy ban của Quốc Hội;  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

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

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, PC, KSONMT.   

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 
 

Võ Tuấn Nhân 

Võ Tuấn Nhân 

 
 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-07T11:57:39+0700
	Việt Nam
	Lê Hoài Nam<lhnam@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-08T15:52:09+0700
	Việt Nam
	Hà Thu Trang<tranght@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-09T17:37:23+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Triều<nvtrieu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-12T20:40:05+0700
	Việt Nam
	Võ Tuấn Nhân<nhanvt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-13T14:52:34+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-13T14:52:40+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-13T14:52:47+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-13T14:53:43+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-13T14:53:49+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2023-03-13T14:54:01+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




