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MỘT SỐ YÊU CẦU LUẬT ĐỊNH ÁP DỤNG ISO 14001:2004 
 

Hiện trạng luật pháp của Việt Nam nói chung và các luật định liên quan đến môi trường nói riêng đang 
trong quá trình cải cách để thuận tiện hơn, rõ ràng hơn cho các Tổ chức -  Doanh nghiệp áp dụng, 
chính vì lý do đó một lời khuyên của EFC đối với  Tổ chức – Doanh nghiệp khi sưu tầm các yêu cầu 
luật định thì hãy chọn những yêu cầu luật định thực sự có liên quan đến họat động của mình, vì phiên 
bản ISO 14001:2004 sẽ yêu cầu phải cung cấp bằng chứng tuân theo các yêu cầu luật pháp đã đăng 
ký”. 

 

No Ký hiệu Tên  Cơ quan 
 ban hành 

Ngày hiệu lực 

1 52/2005/QH11 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 Quốc hội 01/07/2006 
2 21/2008/NĐ-CP 

thay thế 
80/2006/NĐ-CP 

Nghị định của chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của luật bảo vệ môi 
trường 

Chính phủ 28/02/08 

 

3 81/2006/NĐ-CP Nghị định của chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường 

Chính phủ 09/08/2006 

4 59/2007/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất thải rắn Chính phủ 09/04/2007 
5 80/2006/TT-

BTNMT   
Hướng dẫn về đánh giá môi trường 
chiến lược,đánh giá tác động môi 
trường và cam kết bảo vệ môi trường 
  

BTNMT 08/2006 

6 07/2007/TT-
BTNMT 

Thông tư hướng dẫn phân lọai và 
quyết định danh mục cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường cần phải xử lý 

BTNMT 03/07/2007 

7 249/2005/QĐ-TTG  Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải đối với phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ  

Chính phủ 10/10/05 

8 22/2006/QĐ-
BTNMT 

Quyết định của Bộ tài nguyên môi 
trường – bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn 
Việt Nam về môi trường 

BTNMT 18/12/2006 

9 23/2006/QĐ-
BTNMT 

Quyết định của Bộ tài nguyên môi 
trường – ban hành danh mục chất 
thải nguy hại 

BTNMT 26/12/2006 

10 TCVN 5937:2005 CHẤT LƯƠNG KHÔNG KHÍ. Tiêu 
chuẩn tiêu chuẩn chất lượng không 
khí xung quanh 

TCTCĐL 2006 

11 TCVN 5938:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ. Nông 
độ tối đa cho phép của một số chất 
độc hại trong không khí xung quanh 

TCTCĐL 2006 

12 TCVN 5939:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ. Tiêu 
chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi 
và các chất vô cơ 

TCTCĐL 2006 

13 TCVN 5940:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ- Tiêu 
chuẩn khí thải công nghiệp đối với 

TCTCĐL 2006 
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một số chất hữu cơ 
14 TCVN 5945:2005 NƯƠC THẢI CÔNG NGHIỆP. Tiêu 

chuẩn thải 
TCTCĐL 2006 

15 TCVN 6705:2000 CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY 
HẠI. Phân loại 

TCTCĐL 2004 

16 TCVN 6706:2000 CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI. Phân 
loại 

TCTCĐL 2004 

17 TCVN 6707:2000 CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI. Dấu 
hiệu cảnh báo, phòng ngừa. 

TCTCĐL 2004 

18 TCVS 
3733/2002/ QĐ-
BYT 

Tiêu chuẩn về tiếng ồn, tiêu chuẩn vi 
khí hậu, hóa chất cho phép 

BYT 2003 

Lưu ý : các luật định này đã có thể thay đổi 


