
BỢ TẢI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XẢ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------------------------  Độc lạp  - T ự  do  - H ạn h  phúc

Sổ: 21 /2019/TT-BTNMT
Hà Nội, n g à y  20 thảng 12 năm 20 ¡9

T H Ô N G  T ư
Quv d ịnh  tiêu chi, chi sổ đ án h  giá  ch ấ t  lu'çrng dịch vu 

sự  nghiệp công về lập  báo cáo hiện trạn g  môi t rư ờ n g  quôc gia

Căn cứ Nghị định sổ  ¡6 '20Ỉ5 NĐ-CP ngày ì 4  ¡háng 02 năm 20ỉ 5 của 
Chinh phu quy định cơ chế tự chù cùa đơn vị sự  nghiệp cóng lập;

Căn cứ Nghị định sơ 36 2017 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 nặm 2017 của 
Chinh phú quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ  cẩu tổ chức cùa Hộ 
Tài nguyên và M ôi trtrờng;

Căn cứ Quyết định sổ  1990 O Đ -Tfg ngày II iháng 12 năm 20Ị 7 cùa Thù 
tưởtig Chỉnh phu han hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp câng sử dụng ngàn 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực quan lý  nhà nước cua Hộ Tài nguyên và Môi 
trường;

Theo ítề nghị cua Vụ tnrơng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ írường Vụ 
Pháp chẻ;

Bộ trưtrng Bộ Tài nguyên và Môi ¡rường ban hành Thòng tư quy định tiêu 
chi, chi sổ  đánh giá chất hrợng dịch vụ sự  nghiệp công về lập hán cảo hiện 
trạng môi tncờĩìg quốc gia.

C h ư ơ n g  1 
Q U Y  ĐỊN H C H U N G

Diều 1. P h am  vi điểu chình
Thông tư này quy định tiêu chi. chi số đánh giá chất lượng dich vụ sự 

nghiệp công sứ dụng ngân sách nhá nước vồ lập báo cảo hiộn trạnií môi trường 
quốc gia thuộc trách nhiệm cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi lả 
dịch vụ sự nghiệp cóng VC lập bảo cáo hiện trạng mòi trường quoc gia), bao 
gồm:

1. Lập báo cáo hiện trạng mòi trường quốc gia;
2. Lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia.
Điều 2. Đối tượng  á p  dụn g
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Cơ quan quan lý nhà nước về tài nguycn và mói trường đổ đánh giả chất 

lượng dịch vu sự nghiệp công vể lập bão cảo hiện trạng môi trường quốc gia.
2. Dem vị sự nghiệp còng lập, tò chức có chức năng, nhiộm vụ phù hợp, đáp 

tmg yêu cầu cung cấp dịch vụ lập báo cảo hiện trạng môi trường quốc gia.
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Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia là kết quả đánh giá về mức độ hài lòng của cơ quan quản lý nhà nước 
đối với dịch vụ đó thông qua các tiêu chí đánh giá.

2. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia là các nội dung, yêu cầu dùng để đánh giá chất lượng 
dịch vụ đối với từng công đoạn của dịch vụ.

3. Chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia là công cụ đo lường một khía cạnh cụ thể của tiêu chí 
đánh giá, được thể hiện bằng con số, tỷ số.

Chương II
TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ S ự  NGHIỆP 
CÔNG VỀ LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Điều 4. Tiêu chí đánh giá
1. Tiêu chí 1: Chức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức 

cung cấp dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.
2. Tiêu chí 2: Nhân lực phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc

gia.
3. Tiêu chí 3: Xây dựng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo 

hiện trạng môi trường quốc gia.
4. Tiêu chí 4: Thu thập thông tin, số liệu (bao gồm điều tra, khảo sát bổ 

sung nếu có).
5. Tiêu chí 5: Xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu.
6. Tiêu chí 6: Xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.
7. Tiêu chí 7: Thái độ phục vụ trong quá trình lập báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia.
8. Tiêu chí 8: Sản phẩm của dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia.
Điều 5. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 1
1. Chỉ số đánh giá:
a) Thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ hoặc 

đăng ký kinh doanh về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia;
b) Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ: Số năm kinh nghiệm trong việc lập báo 

cáo hiện trạng môi trường quốc gia (chủ trì, phối hợp), số lượng báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia đã được ban hành;
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c) Mô hình, phần mềm, hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ lập báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia.

2. Căn cứ đánh giá:
a) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hoặc giấy phép, đăng 

ký kinh doanh;
b) Quyết định phê duyệt hoàn thành của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối 

với nhiệm vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia hoặc nhiệm vụ 
xây dựng báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia;

c) Báo cáo thống kê, báo cáo hiện trạng thiết bị, mô hình, phần mềm, máy 
móc của tổ chức cung ứng dịch vụ tại thời điểm đánh giá.

Điều 6. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 2
1. Chỉ số đánh giá:
a) Số lượng nhân lực trực tiếp thực hiện lập báo cáo hiện trạng môi trường 

quốc gia;
b) Chất lượng nhân lực trực tiếp thực hiện lập báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia.
2. Căn cứ đánh giá:
a) Số liệu thống kê, hồ sơ nhân sự và hợp đồng lao động, hợp đồng thuê 

chuyên gia của tổ chức cung ứng dịch vụ;
b) Năng lực tổ chức, cá nhân (văn bằng, đúng chuyên môn, kỹ thuật), số 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.
Điều 7. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 3
1. Chỉ số đánh giá:
a) Thời gian hoàn thành khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo 

hiện trạng môi trường quốc gia;
b) Chất lượng khung cấu trúc và đề cương chi tiết của báo cáo hiện trạng 

môi trường quốc gia.
2. Căn cứ đánh giá:
a) Đánh giá của cơ quan quản lý đối với hạng mục công việc này bằng văn

bản;
b) Thời điểm hoàn thành quy định trong Thuyết minh nhiệm vụ lập báo cáo 

hiện trạng môi trường được phê duyệt;
c) Nội dung tuân thủ quy định tại Điều 8 và Phụ lục I, Phụ lục II Thông tư 

số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số 
liệu quan trắc môi trường.

Điều 8. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 4
1. Chỉ số đánh giá:
a) Hình thức thu thập thông tin, dữ liệu liên quan;
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b) Nguồn gốc của thông tin, dữ liệu đầu vào;
c) Tính cập nhật của thông tin, dữ liệu;
d) Tính đầy đủ của thông tin, dữ liệu (gồm các nhóm thông tin: động lực, 

sức ép, hiện trạng, tác động, đáp ứng).
2. Căn cứ đánh giá:
a) Danh mục thông tin, dữ liệu thu thập được và nguồn gốc, tính chính xác 

của thông tin, dữ liệu;
b) Thời điểm thông tin, số liệu được cập nhật theo năm báo cáo;
c) Nội dung tuân thủ quy định tại điểm 2.3, mục 2, phần II Thông tư số 

02/20lV/TT-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng 
môi trường.

Điều 9. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 5
1. Chỉ số đánh giá:
a) Kiểm tra, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu;
b) Tổng hợp theo nhóm thông tin, dữ liệu (gồm các nhóm thông tin: động 

lực, sức ép, hiện trạng, tác động, đáp ứng).
2. Căn cứ đánh giá:
a) Tập thông tin số liệu thu thập được phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng 

môi trường quốc gia được phân nhóm theo mô hình DPSIR;
b) Nội dung tuân thủ quy định tại điểm 2.3, mục 2, phần II Thông tư số 

02/20lV/TT-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng 
môi trường.

Điều 10. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 6
1. Chỉ số đánh giá:
a) Quy trình xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia;
b) Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.
2. Căn cứ đánh giá:
a) Việc tuân thủ trình tự quy định khi xây dựng dự thảo báo cáo hiện trạng 

môi trường quốc gia đã được quy định trong Thuyết minh nhiệm vụ và quy định 
kỹ thuật;

b) Nội dung tuân thủ quy định tại điểm 2.4, mục 2, phần II Thông tư số 
02/20lV/TT-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng 
môi trường.

Điều 11. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 7
1. Chỉ số đánh giá:
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a) Báo cáo kịp thời các diễn biến trong quá trình thực hiện dịch vụ, sẵn 
sàng đáp ứng các yêu cầu đột xuất của cơ quan đặt hàng;

b) Tự kiểm tra, giám sát quá trình điều tra, thu thập thông tin lập báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia của tổ chức cung ứng dịch vụ.

2. Căn cứ đánh giá:
a) Báo cáo định kỳ, đột xuất của tổ chức cung ứng dịch vụ;
b) Biên bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan đặt hàng, hồ sơ 

nghiệm thu hàng năm của cấp quản lý, các văn bản liên quan khác về yêu cầu 
đột xuất của cơ quan đặt hàng (nếu có);

c) Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra của tổ chức cung ứng 
dịch vụ; biên bản hoặc tài liệu, chứng cứ ghi nhận việc tự kiểm tra, giám sát của 
tổ chức cung ứng dịch vụ.

Điều 12. Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí s
1. Chỉ số đánh giá:
a) Chất lượng sản phẩm;
b) Số lượng sản phẩm;
c) Tiến độ thực hiện.
2. Căn cứ đánh giá:
a) Quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý có thẩm quyền và danh mục 

sản phẩm của nhiệm vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia;
b) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu đánh giá của cơ quan đặt hàng hoặc cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
c) Báo cáo thống kê, giao nộp sản phẩm của tổ chức cung ứng dịch vụ lập 

báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia đã được xác nhận bởi cơ quan có thẩm 
quyền.

Điều 13. Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo
hiện trạng môi trường quốc gia

1. Việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 
100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá 
trong tiêu chí quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và thể hiện chi tiết tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công được đánh giá theo 4 mức:
a) Tốt: Khi tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó tổng số điểm của 

các chỉ số đánh giá quy định tại Điều 12 Thông tư này đạt từ 18 điểm trở lên;
b) Khá: Khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, trong đó tổng 

số điểm của các chỉ số đánh giá quy định tại Điều 12 Thông tư này đạt từ 16 
điểm trở lên;
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c) Đạt: Khi tống số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, trong đó tồng số 
đicm của các chi sổ đánh giá quy định tại Dieu 12 Thông tư nảy đạt từ 12 điếm 
tra lên;

d) Không đạt: Khi tống số điềm nho hơn 50 điểm, hoặc tồng số điếm cùa 
các chi sổ đánh giá quy djnh tại Điểu 12 Thông tư này nhò hơn 12 diêm.

Chương III 
ĐIỀU K H O Ả N  T H I  HÀNH

Diều 14. Hiệu lực thi h àn h
1. Thông tir nảy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 thảng năm 2020.
2. Truờng hợp các văn bán quy phạin pháp luật dẫn chiếu áp dụng tại 

Thông tir nảy đirợc sửa dồi. bổ sung hoặc thay thế thi thực hiện theo quy định tại 
văn bản mới.

Điều 15. T ổ  chức thực hiện
1. Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Mòi trường chịu trách 

nhiệm tổ chức hướng dần triền khai vả kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Mỏi trường và các tô chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư nảy.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc. đề nghị các 

cơ quan, tô chức, cá nhân phan ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đế nghiên cứu, xem xét. sừa đồi cho phù hợp,/.

Nơi nhận:
- Thú tướng Chính phu;
- Céc Phố Thủ urởng Chinh phủ,
- Vùn phòng Quốc hội. Vởn phòng Chinh phu,
- Văũ phùng Chu tịch nưóe.
• Vởn phòng Trung ỊKmg vả cóc Ifcin cua Đang;
- Tòa ủn nhân dân tỏi cao.
- ViÇn Kicm sát nhẳn đùn tối cao:
• Kiỉm toán nhà mrộe;
- Các B<>. cơ quan ngang lỉộ. oơ quan thuộc
Chính phù;
• HĐND. ÚBND. So TN&MT cãc tinh, thunh
phồ ưực thuộc Trung ưrnig,
- Cuc ÌCTVBQPPL - Bộ Tư pháp.
- I3Ộ tnrửng. CÁC Thứ ưưừng Bộ TN&MT.
• Các ikm vị trçrc thuộc ìỉộ  TN&MT. Còng TTĐT Bộ.
- CỈtOỊị TTĐT Chinh phu; Công búo;
- Liai- V ĩ. PC. KI1CN

T R Ư Ờ N G

T u ấn  Nhân
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PHỤ LỤC
TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ̂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ S ự  NGHIỆP 
CÔNG VỀ LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số
TT

r
rp  • 1 r I *7 ^Tiêu chí, chỉ số Điểm tối đa

(100 điểm) Căn cứ đánh giá

I

Tiêu chí 1: Chức năng nhiệm vụ, cơ sở 
vật chất, kỹ thuật của tổ chức cung cấp 
dịch vụ lập báo cáo hiện trạng môi 
trường quốc gia

8

a) Văn bản quy định 
chức năng, nhiệm vụ 
của đơn vị hoặc giấy 
phép, đăng ký kinh 
doanh;
b) Quyết định phê 
duyệt hoàn thành của 
cơ quan quản lý có 
thẩm quyền đối với 
nhiệm vụ xây dựng 
báo cáo hiện trạng môi 
trường quốc gia hoặc 
nhiệm vụ xây dựng 
báo cáo chuyên đê vê 
môi trường quốc gia;
c) Báo cáo thống kê, 
báo cáo hiện trạng 
thiết bị, mô hình, phần 
mêm, máy móc của tổ 
chức cung ứng dịch vụ 
tại thời điểm đánh giá.

1
Thành lập theo quy định của pháp 
luật, có chức năng nhiệm vụ về lập báo 
cáo hiện trạng môi trường quốc gia

2

- Có 2

- Không 0

2
Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ (số năm 
kinh nghiệm trong việc lập báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia)

5

- Chủ trì xây dựng 03 báo cáo 5

- Chủ trì xây dựng hoặc phối hợp xây 
dựng ít nhất 01 báo cáo 3

- Chưa chủ trì hoặc phối hợp xây dựng 0

3
Mô hình, phân mềm, hệ thống máy 
móc, thiết bị phục vụ lập báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia

1

- Đáp ứng 1

- Không đáp ứng 0

II
Tiêu chí 2: Nhân lực phục vụ lập báo 
cáo hiện trạng môi trường quốc gia 12

a) Số liệu thống kê, hồ 
sơ nhân sự và hợp 
đồng lao động, hợp 
đồng thuê chuyên gia 
của tổ chức cung ứng 
dịch vụ;
b) Năng lực tổ chức,

4
Số lượng nhân lực trực tiếp thực hiện 
lập báo cáo hiện trạng môi trường 
quốc gia

5

a Số lượng nhân lực trong đơn vị 3

- Hoàn toàn đủ đáp ứng quy định trong 3



2

Số
TT

r
r p  • 1 r I  *7 ^Tiêu chí, chỉ số Điểm tối đa

(100 điểm) Căn cứ đánh giá

định mức kinh tế, kỹ thuật cá nhân (văn bằng, 
đúng chuyên môn, kỹ 
thuật); số năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực 
lập báo cáo hiện trạng 
môi trường quốc gia.

- Không đáp ứng đủ 0

b Chuyên gia ngoài đơn vị 2

- Có tham gia 2

- Không tham gia 0

5
Chất lượng nhân lực trực tiếp thực
1 • ^  1 ^  1 r r 1 • ^  i A • ■ >hiện lập báo cáo hiện trạng môi trường 
quốc gia

7

a Chất lượng nhân lực trong đơn vị 5

- Có chuyên môn ngạch bậc đủ đáp 
ứng quy định trong định mức kinh tế, kỹ 
thuật

5

- Không đủ đáp ứng 0

b Chất lượng nhân lực ngoài đơn vị 2

- Có số lượng chuyên gia ngoài đơn vị 
tham gia 2

- Không có 0

III
Tiêu chí 3: Xây dựng khung cấu trúc 
và đề cương chi tiết của báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia

10
a) Đánh giá của cơ 
quan quản lý đối với 
hạng mục công việc 
này bằng văn bản;
b) Thời điểm hoàn 
thành quy định trong 
Thuyết minh nhiệm vụ 
lập báo cáo hiện trạng 
môi trường được phê 
duyệt;
c) Nội dung tuân thủ 
quy định tại Điều 8 và 
Phụ lục I, Phụ lục II 
Thông tư số 
43/2015/TT-BTNMT 
ngày 29 tháng 9 năm 
2015 của Bộ Tài

6
Thời gian hoàn thành khung cấu trúc 
và đề cương chi tiết của báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia

5

- Đúng tiến độ 5

- Chậm tiến độ đến 15 ngày 2

- Chậm tiến độ trên 15 ngày 0

7
Chất lượng khung cấu trúc và đề 
cương chi tiết của báo cáo hiện trạng 
môi trường quốc gia

5

- Đảm bảo chất lượng 5

- Không đảm bảo chất lượng 0



3

Số
TT

rr p  • 1 r I  *7 ^Tiêu chí, chỉ số Điểm tối đa
(100 điểm) Căn cứ đánh giá

nguyên và Môi trường 
về báo cáo hiện trạng 
môi trường, bộ chỉ thị 
môi trường và quản lý 
số liệu quan trắc môi 
trường.

IV
Tiêu chí 4: Thu thập thông tin, số liệu 
(bao gồm điều tra, khảo sát bổ sung 
nếu có)

12
a) Danh mục thông tin, 
dữ liệu thu thập được 
và nguồn gốc, tính 
chính xác của thông 
tin, dữ liệu;
b) Thời điểm thông 
tin, số liệu được cập 
nhật theo năm báo 
cáo;
c) Nội dung tuân thủ 
quy định tại điểm 2.3, 
mục 2, phần II Thông 
tư số 02/2017/TT- 
BTNMT ngày 07 
tháng 3 năm 2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ 
thuật và định mức kinh 
tế - kỹ thuật lập báo 
cáo hiện trạng môi 
trường.

8

Hình thức thu thập thông tin, dữ liệu 
liên quan (gồm các nhóm thông tin: 
động lực, sức ép, hiện trạng, tác động, 
đáp ứng)

5

- Đầy đủ 100% thông tin, dữ liệu được 
thu thập so với yêu cầu 5

- Từ 70% đến nhỏ hơn 100% thông tin, 
dữ liệu được thu thập so với yêu cầu 2

- Nhỏ hơn 70% thông tin, dữ liệu được 
thu thập so với yêu cầu 0

9 Nguồn gốc của thông tin, dữ liệu, đầu 
vào

3

- Minh chứng đầy đủ, rõ ràng 3

- Minh chứng không đầy đủ, rõ ràng 0

10 Tính cập nhật của thông tin, dữ liệu 4

- 100% số lượng thông tin, dữ liệu được 
cập nhật 4

- Từ 70% đến nhỏ hơn 100% số lượng 
thông tin, dữ liệu được cập nhật 2

- Nhỏ hơn 70% số lượng thông tin, dữ 
liệu được cập nhật

0

V
Tiêu chí 5: Xử lý, tổng hợp thông tin,

r

số liệu
12

a) Tập thông tin số 
liệu thu thập được



4

Số
TT

rr p  • 1 r I  *7 ^Tiêu chí, chỉ số Điểm tối đa
(100 điểm) Căn cứ đánh giá

11
Kiểm tra, phân tích, xử lý thông tin, dữ 
liệu

7
phục vụ xây dựng báo 
cáo hiện trạng môi 
trường quốc gia được 
phân nhóm theo mô 
hình DPSIR; 
b) Nội dung tuân thủ 
quy định tại điểm 2.3, 
mục 2, phần II Thông 
tư số 02/2017/TT- 
BTNMT ngày 07 
tháng 3 năm 2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ 
thuật và định mức kinh 
tế - kỹ thuật lập báo 
cáo hiện trạng môi 
trường.

- 100% thông tin, số liệu được xử lý 7

- Từ 70% đến nhỏ hơn 100% thông tin, 
dữ liệu được xử lý 3

- Nhỏ hơn 70% thông tin, dữ liệu được xử 
lý

0

12
Tổng hợp theo nhóm thông tin, dữ liệu 
(gồm các nhóm thông tin: động lực, sức 
ép, hiện trạng, tác động, đáp ứng)

5

- Có 5

- Không 0

VI
Tiêu chí 6: Xây dựng dự thảo báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia 14

a) Việc tuân thủ trình 
tự quy định khi xây 
dựng dự thảo báo cáo 
hiện trạng môi trường 
quốc gia đã được quy 
định trong Thuyết 
minh nhiệm vụ và quy 
định kỹ thuật;
b) Nội dung tuân thủ 
quy định tại điểm 2.4, 
mục 2, phần II Thông 
tư số 02/2017/TT- 
BTNMT ngày 07 
tháng 3 năm 2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ 
thuật và định mức kinh 
tế - kỹ thuật lập báo 
cáo hiện trạng môi

13 Quy trình xây dựng dự thảo báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia 8

- Tuân thủ đúng, đầy đủ quy định kỹ thuật 
về quy trình xây dựng dự thảo báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia

8

- Tuân thủ chưa đầy đủ quy định kỹ thuật 
về quy trình xây dựng dự thảo báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia

4

- Không tuân thủ 0

14 Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia 6

- Đúng tiến độ 6

- Chậm tiến độ đến 15 ngày 3

- Chậm tiến độ trên 15 ngày 0



5

Số
TT

F
rp  • Ä 1 r I *7 ÄTiêu chí, chỉ số Điểm tối đa

(100 điểm) Căn cứ đánh giá

trường.

VII
Tiêu chí 7: Thái độ phục vụ trong quá 
trình lập báo cáo hiện trạng môi 
trường quốc gia

10
a) Báo cáo định kỳ, 
đột xuất của tổ chức 
cung ứng dịch vụ;
b) Biên bản kiểm tra 
định kỳ hoặc đột xuất 
của cơ quan đặt hàng; 
hồ sơ nghiệm thu hàng 
năm của cấp quản lý; 
các văn bản liên quan 
khác về yêu cầu đột 
xuất của cơ quan đặt 
hàng (nếu có);
c) Kế hoạch tự kiểm 
tra, giám sát hoạt động 
điều tra của tổ chức 
cung ứng dịch vụ; biên 
bản hoặc tài liệu, 
chứng cứ ghi nhận 
việc tự kiểm tra, giám 
sát của tổ chức cung 
ứng dịch vụ.

15

Báo cáo kịp thời các diên biến trong 
quá trình thực hiện dịch vụ; sẵn sàng 
đáp ứng các yêu cầu đột xuất của cơ 
quan đặt hàng

5

- Báo cáo kịp thời, đúng tiến độ, đáp ứng 
100% yêu cầu của đơn vị đặt hàng 5

- Báo cáo chưa kịp thời, đúng tiến độ, đáp 
ứng từ 70% đến nhỏ hơn 100% yêu cầu 
của đơn vị đặt hàng

2

- Không kịp thời, đúng tiến độ, đáp ứng 
dưới 70% yêu cầu của đơn vị đặt hàng 0

16

9 >
rri 1  • A i • r r À f > 1  -*• ÃTự kiểm tra, giám sát quá trình điều 
tra, thu thập thông tin lập báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia của tổ chức 
cung ứng dịch vụ

5

- Tổ chức cung ứng dịch vụ đã thực hiện 
giám sát, đôn đốc tiến độ thường xuyên, 
đầy đủ

5

- Tổ chức cung ứng dịch vụ có thực hiện 
giám sát, đôn đốc tiến độ nhưng chưa đầy 
đủ (thiếu 1 trong các loại tài liệu kiểm 
chứng)

2

- Tổ chức cung ứng dịch vụ không thực 
hiện giám sát, đôn đốc tiến độ 0

VIII
Tiêu chí 8: Sản phẩm của dịch vụ lập 
báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

l l
a) Quyết định phê 
duyệt của cơ quan 
quản lý có thẩm quyên 
và danh mục sản phẩm 
của nhiệm vụ lập báo 
cáo hiện trạng môi 
trường quốc gia;
b) Biên bản kiểm tra,

17 Chất lượng sản phẩm 10

- Đạt 10

- Không đạt 0

18 Số lượng sản phẩm 8

- Đầy đủ 100% sản phẩm 8



ó

Số
TT

Fr p  •  Ä  1 r  I  *7 ÄTiêu chí, chỉ số Điểm tối đa
(1oo điểm) Căn cứ đánh giá

- Từ 7o% đến nhỏ hơn 1oo% sản phẩm 4 nghiệm thu đánh giá 
của cơ quan đặt hàng 
hoặc cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm 
quyền;
c) Báo cáo thống kê, 
giao nộp sản phẩm của 
tổ chức cung ứng dịch 
vụ lập báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc 
gia đã được xác nhận 
bởi cơ quan có thẩm 
quyền.

- Nhỏ hơn 7o% sản phẩm 0

19
F

r r ' t  A  -«■ Ä  A 1 1 •  ÄTiến độ thực hiện 4

- Đúng tiến độ 4

- Chậm tiến độ đến 15 ngày 2

- Chậm tiến độ trên 15 ngày 0

9 F
r r i  Ä  ÄTổng số 100


