
BỌ TÀI NGUYÊN VÀ MÒI TRƯỜNG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
Dộc lập - T ự  do - Hụnh phúc

Sổ: 19 /2020/TT-BTN M T iỉà Nội, ngày 30 thảng ỉ2 năm 2020

THÔNG Tư
ttỉin hành Danh mục chất phán tán đ u y c  phép sử  dụng trong vùng biền 

Việt Nam và hưửng dẩn về quỵ trinh sừ d ụ n g  chiic phân tán trong ứng phỏ
sự  cổ tràn dầu trên hiên

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biên và hái đao ngậy 25 thảng ố /ìám 2015:

Căn cử Luật Bão vệ mỏi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Cân cử Luậr Hóa chai ngày 21 thủng 11 nủm 2007;

Càn cử Nghị định so 30/2017/ND-Cp ngày 21 tháng 3 tìủm 2017 của Chinh 
phũ quy định to chừc, hoại động ứng phủ sự Cớ, thiên tai và tìm kiểm cửii nạn;

Cản cử Nghị định số 36/2017/ND-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 cùa 
Chinh phủ quy định chức nủng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tô chức cùa Bộ 
Tài nguyên và Môi mrờìig;

Cản cứ Quyểt định sổ 02/20Ị }/ộp-TTg ngậy 14 thảng 0! nám 2013 cùa 
Tỉm tiíởỉĩg Chính phũ ban hành Quy chế hoạt động ứngphỏ sự co tràn dâu;

Theo dề nghị cuư Tong cục rrinmịỉ Tông cục Bi Ún và Hài đảo Việt Nam vò 
Vụ truởtig Vụ Pháp chế;

Hộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mỏi trirừìig hơn hành Thông tư ban hành 
Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biên Việt Nam và hưởng 
cỉcĩn vè quy trình sứ dụng chất phàn tản trong úng phỏ sự  cố tràn dầu trên biên.

C hương I 

Q UY ĐỊNH CH U N G

Diều 1. Phạm vi điều chinh

Thông lư nảy quy định danh mục chấi phàn tán được phép sử dụng trong 
vùng biên Việt Nam và hướng dần vc quy triuh sứ  dụn£ chấi phân tán trong ứng 
phó sự cố  trân dầu trẽn biền.

Điều 2. Đối tirọng áp (lụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ  quan, tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước nuoài có hoạt động liên quan dỏn sử dụng chát phản tủn trong ứng phỏ sự



2

Diều 3. G iãi thích từ ngữ

1. Chat phán tủn là hợp chất hóa học được ứng dụng đổ phá vờ kết cấu lạo 
mảng cũa vệt dầu thành nhừng vệt dâu nho. làm tan rã và phân tán dâu dưới hình 
thức các hạt nhô vào irong cột nước.

2. cSt lả dơn vị do độ nhớt dộng học, được xác dịnh theo Tiêu chuấn quổc 
gia TCVN 3171:2011 (ASTM  D 4 4 5 -11 ).

3. Hiệu quá phán tán dầu là khả năng phân tán của chất phân tán dổi với 
một loại dầu tronB, diều kiện thí nghiệm lịuy định.

4. EC50 72ỈÌ (Effective Concentration) là nồng độ chat thừ nghiệm gây 
giàm 50% tổc độ tăng trướng của Tào hiền Skeletonema Costatum sau 72 giở  
tiềp xúc với chài thứ nchiệm.

5. LC5i) 96h (Lethal Concentration) lả nồng dộ của chất thứ nghiệm gảy 
chốt 50% số lượng ẩu trùng Tòm sú PenaeusMonodcm  sau 96 giờ tiếp xúc với 
chất thử nghiệm.

6. Diềm chớp clìáy là nhiệt độ thấp nhắt ỡ  điều kiện áp suất không khỉ, 
màu thử nghiệm bẩt cháy khi ngọn lứa xuât hiện vả tự lan truyên một cách 
nhanh chóng trcn bề mặt của mảu.

7. Khả nâng phân rã sinh học hiểu khi sau 28 ngày thừ nghiệm ià mức độ 
phàn húy chất hữu cơ ớ  điều kiện hiếu khí gây ra bời hoạt động cùa hệ vi sinh 
vật tự nhiên cỏ trong môi trường nước biên sau 28 ngày thử nghiệm.

C hương II

DANH MỤC c HÁT PHÂN TẢN ĐƯỢC PHÉP s ử  DỤNG TRONG 
ỬNG  PHO S ự  CỎ  TR À N  DẰU TR O N G  VÙ NG  BIẾN V IỆ T  NAM

Diều 4. I)anh m ục chất phân tán được phép sử  dụng trong ứng phó sự  
cổ tràn dầu trong vùng biển Việt Nam

1. Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong ứng phó sự co tràn 
dầu trong vùng biển Việt Nam gồm:

T T rên loại chất phân tán

1 Corexit® EC9500A

2 Corcxit® EC9527A

3 RadiaRreen OSD

4 Seacare OSD

5 Seagreen 805

6 SlickRone EW

7 Super Dispersant 25
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2. Danh mục chắt phàn tán được Bộ Tài nguycn và Mỏi trường cập nhậl 
theo yêu cầu thực tiền và phai dáp ứng các yêu câu kỷ thuật quy định tại Phụ lục 
! han hành kèm theo Thông tư này.

C hương III

Q U Y  TR ÌNH  S Ử  DỤNG C H Á T  PHÂN TÁ N T R O N G  ỪNG PHÓ  
S ự  CÓ  TR À N  DÀU TR O N G  VÙNG  BIẾN V IỆ T  NAM

Diều 5. Q uy trình sứ  dụng chất phân tán trong ứng phó sự  cổ tràn 
dầu trong vùng biên Việt Nam

1. Ọuy dịnh về sử dụng chất phàn tán trong ứng phó sự cồ tràn dầu trong 
vùng bien Việt Nam.

2. Xác định lượng chất phân tán cẩn sứ dụng.

3. Phun hoặc rãi chất phán tán dổ ứng phó sự cố irãn dầu.

4. Giám sãi hiệu quả phàn tán dầu trong quá trinh phun hoặc rãi chắt phân tán.

5. Theo dôi chất lượng mỏi trường sau khi sử cỉụng chất phàn tán.

6. Báo cảo sau khi SỪ dụng chất phân tản.

Diều 6. Q uy định về sử  dụng chất phân tiin trong ừng phổ sự  cổ trân 
dầu trong vủng biền Việt Nam

Các dơn vị. tổ chức và cá nhân sử dụng chất phân tân trong ửng phó sự cổ  
tràn dầu trong vùng bien Việt Nam phủi đáp ứng tảt cả các quy định dưới đây:

1. Tuân thù các quỵ định tại Diều 5 Luật hỏa chất và Khoản 1, 2, 3, 4 
Điều 24 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết 
dịnh sổ 0 2 /2 0 13/Ọ Đ -T ĩg  ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thù tướng Chinh phú.

2. Chất phân tán chi dược sử dụng trong vòng 72 giờ  kể tử khi dẩu tràn; 
không sử dụnu chất phân tán khi phần lón dầu tràn đã bị phong hóa hoặc phân 
tán tự nhiên.

3. V iệc sứ dụng chắt phản lán chỉ áp dụng khi dầu ưàn có dộ nhớt nhỏ hon 
hoặc bàng 5.000 cSt trừ các loụi dầu nhẹ. dề bay hơi là xăng, dâu hỏa, dầu diesel. 
Trường hợp dầu tràn nàm trong giới hạn trên 5.000 cSt tới dưới 10.000 cSt chi sử 
dụng chất phân tán đô xứ lý trên diện rộng khi hiệu quả phán tán dâu đạt lớn hơn 
hoặc bàng 35%.

4. Chi sử dụng chất phân tản trong điều kiện thời tiết biền có độ cao sóng 
nhỏ hom 3m và độ dày lóp dầu trẽn mặt biên lớn hcm 0,06mm.

Diều 7. Xác định lirọ-ng chất phân tán cẩn sừ  dụng

1. Lượng chất phân lán cần sử dụng để ừng phó sự cổ tràn dầu (rên biển 
được xác định dựa tren lượng dâu tràn và loại chất phân lán sử dụng.

2. Lượng dầu tràn trẽn biển dược xốc dịnh dựa vào màu sẩc cùa vết dầu 
loang theo 5 mã vết dầu chính được quy dịnh trong bàng sau:
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M i
dầu

M ô lã bề ngoải
ỉ)ộ  dày lóp  dầu

(fjm) Lit dầu /knr

1 Ảnh (bạc/.xám) Từ 0.04 den dưỡi 0,3 Từ 40 đền dưới 300

2 Cầu vong Từ 0,3 dến dưới 5 Từ 300 đền dưới 5.000

3 Màu ánh kim Từ 5 den dưới 50 Từ 5.000 đốn dưới 50.000

4 Màu dầu 
không liên tục

Từ 50 đến dưới 200 Từ 50.000 đến dưới 200.000

5 Màu dẩu liên tục > 2 0 0 > 200.000

3. Cản cứ vào lượng dầu tràn đả được xác định tại Khoản 2 Diều này vả 
hướng dần sử  dụng của timg loại chất phân lán dể xác định lượng chất phân tán 
cần sử dụng.

Diều 8. Phun hoặc rải chất phân tán đế ứng phó sự  cố tràn dầu

1. Còng tác chuẩn bị

Còng tác chuẩn bị dẻ sử dụng chất phản tán trong ứng phó sự cổ tràn dầu 
tren bien bao gôm các nội dung như sau:

a) Chuấn bị loụi chất phân tán được sứ dụng để ứng phó sự cổ tràn dầu: 
tên chất phân tán, lượng chắt phân tản cẩn dùng, phương tiện vận chuyển;

b) Chuẩn bị nhân lực, các trang thiết bị phục vụ trong quả trinh phun hoặc 
rải chất phân tán: mổy bay, tàu, thiết bị phun, các dụng cụ bao hộ lao dộng;

c ) Xác định các kho cung cấp chất phân tán bổ sung và phương án vận 
chuyển, tập kết khi cần sử dụng sổ lượng chất phân tán lớn hơn khả năng cung 
cap của cơ  sở.

2 . Phương pháp phun hoặc rủi chất phân tán

a) Điều kiộn áp dụng vả phương pháp phun hoặc rãi chất phản tán từ tàu 
theo quy dịnh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư nảy;

b) Diều kiện áp dụng vả phương pháp phun hoặc rãi chất phân tán từ máy 
bay theo quy dịnh tại Phụ lục IU ban hành kèm theo Thông tư nảy.

Diều 9. G iám  sát hiệu quà phân tán dầu trong quá trình phun hoặc 
rãi chất phân tán

I. Các dơn vị, tỏ chức và cá nhân sữ dụng chât phân tản trong ứng phó sự 
cổ  tràn dầu trên biến cỏ trách nhiệm giám sát hiệu quà phàn tán dẩu của chất 
phân tán trong quá trinh phun hoặc rải.



2. I liệu qua phàn tán dâu trong quà trình xử iý dầu tràn phải được giám 
sát và phai dược cập nhật liên tục qua ánh vệ tinh, tàu giám sải hoặc máy bay 
giám sát.

3. Irong quá trinh phun hoặc rải chất phân tán, trường hợp hiệu quà phân 
tán dẩu < 35% thi ngừng sử dụng chất phân tán vả sử dụng phương pháp khác đc 
xử lý dầu tràn.

Diều 10. T lico (lôi chất lượng mỏi trường sau khi sừ d ụ n g  chất phân tán

1. Các đơn vị, tố chức và cá nhân sau khi sử dụng chất phân tán dể ứng 
phó sự cố tràn dầu phãi tiến hành theo dỏi chất lượng môi truừng ngay sau khi 
công tác ứng phó sự cố  tràn dầu hoãn thành.

2. Theo dõi chất lượng mỏi trường sau khi sử dụnu chát phàn tán được 
tiên hãnh theo quy định tại Chương II Thông tư sổ 3 3 /2 0 18yTT-BTNMT ngày 
26 tháng 12 năm 2018 của Bộ inrcmg Bộ Tài nguyên và Mỏi trường quy định 
quy trinh kliãc phục hậu quã sự cố  iràn dáu trên biên (sau dây viết tãt là Thông 
tư sổ 33/2018/TT-BTNM T).

Diều 11. Báo cáo sau khi sử  dụng chất phùn tán

1. Báo cáo tinh hinh sử dụng chất phân tán

a) Các đơn vị, tô chức và cá nhãn sau khi sứ dụng chất phân tán dê ứng 
phó sự cổ tràn dầu trong thời hạn 05 ngày phải gửi Báo cáo tinh hinh sử dụng 
chất phân tán về Tông cục Biên và Hãi đão Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Mỏi 
trường và Sở Tài nguyên vả Môi irưỡng địa pỊiitcmg nai có  khu vực bien sử 
dụng chải phàn tán để ứng phủ sự CO irán dau;

b) Nội dung cùa Báo cáo tinh hinh sừ dụng chất phân tán gồm các thông 
tin chính như sau:

- Tên cơ  quan hoặc tồ chức sử dụng chất phân tản;

- Vị tri, thời gian và quy mô cúa sự cố tràn dầu;

- Các diều kiện lỉịa lý, địa hình, khí tượng, thủy vân và hải vân khu vực 
xảy ra sự cố tràn dầu;

- Tên loại, sổ lượng chất phản tán được sử dụng vả các dặc điềm cơ bàn 
cùa chẩt phân lán;

- Phương pháp sử dụng chẩt phân tản, vị trí sứ dụng, liều lượng, thời gian 
bái dầu và két thúc sử dụng chất phản tản;

- Hiệu quã việc sử  dụng chắt phân tán trong ứng phó sự cổ tràn dầu:

- Két luận vả kiến nghị.

2. Báo cáo kết quả theo dôi chấl lượng mỏi trường sau khi sử dụng chất 
phân tán

a) Các dơn vị, tô chức vả cả nhân khi kết thúc theo dõi chất lượng môi 
trường sau khi sử dụng chát phản tản đé ứng phó sự cô  tràn dâu, trong thời hạn 
05 ngày plìãi gứi Báo cảo kết quả theo dồi chất lượng mòi trường về Tổng cục

5
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Biển và Mải đào Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và s ỏ  Tài nguyên và 
Môi trường địa phương nơi cỏ khu vực biên sử dụng Chat phân tản đổ ửng phỏ 
sự cổ tràn dâu;

b) Nội dung của Báo cáo kct quà theo dõi chất lượng môi trường đuợc 
thực hiện theo quy định tại Phụ lục 04 Thông tư sổ 33/2018/TT-BTNMT.

Chương IV'
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Diều 12. Hiệu lực thỉ hành
Thông tư nảy cỏ hiệu lực thi hành lóLiừ ngày 15 tháng02 năm 2021.
Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ, ửy ban nhản dân 
các tinh, thành phô trực thuộc Trung ương có biên vả tò chức, cá nhãn cỏ liên 
quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư nảy.

2. Trong quá trinh thực hiện nếu cỏ khỏ khăn, vướng mắc, các bộ, ngành, 
địa phương, tô chức, cá nhản kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguycn vả Môi trường 
đc nghiên cứu sửa đôi. bó sung cho phù hợp./.

Nirỉ nhộn:
• T hù tướng Chín!« phũ;
- Các Pbò Thù lirứng Chinh phủ;
- Văn phỏng T rung ương Đảng.
- Văn phòng Ọ uóc hội;
•  Vãn phỏng Chinh phũ;
-  Vủn phòng C hủ tịch nước;
-  Tỏa án  nhân ddn lổi cao;
• Viện K iém  sát nhân dán tổi cao;
-  Kiếm  toán nhà nước;
-  Cảc Bộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc Chinh phũ;
- UBND dnh. th ỉnh phố try t thuộc Trung ương,
•  Bộ T N & M T : Bộ trường, các T hú  tnrờng. các đơn vị 

trục thuộc Bộ. c ổ n g  T TĐ T  Bộ;
- Sử T N & M T  linh. thảnh phó Irvc thuộc T ning  ương.
-  Cục K iểm  «ra vản bon Q PPL  - Bộ T ư pháp;
-  C ống T T Đ T  C hinh phủ, C õng  bảo;
-  Lưu: VT, VP. PC. T C B H Đ V N  (H320).

T. B ộ  TRƯỞNG  
ứ  TRƯỞNG

Lê Minh Ngủn
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Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ /2020/TT-BTNMT ngày thủng nãm 2020
cùa Bộ trướng Bụ Tài nguyên và Môi tnrờng)

Ycu cầu kỹ thuật đối với chất phân lán dirực phép sứ  dụng trong ứng phó 
sự  cố tràn dầu trong vùng biển V iệt Nam

STT T ín th ôn g  sổ YẾU cầu Phương pháp phân lích/số  
liiệu tiêu chuẩn

1 Hiệu quả phân lán dầu (%): trong 
trường hợp chưa xác định loại 
dầu sổ sử dụng đề thir nghiệm 
ũng phỏ sự cổ thỉ sử dụng dầu 
thô Việt Nam cỏ dộ nhởi nhỏ 
hơn 10.000 cSt vả nhiệt độ đỏng 
dộc từ 32°c trở lẽn lùm đổi tưựng 
thử nghiệm.

>35% Method 40 CFR part 300- Phụ 
lục c của EPA- Thử nghiệm 
hiệu quà chắt phản tán sử dụng 
binh lác Swirling Flask hoặc 
Baffled Flask.

2 Độ dộc cấp tinh pha nước trên 
Tảo bicn Skeletonema costalu/n 
(EC50 72h) và ấu trùng Tôm sú 
Penaeus monotlon (LC50 96h) 
dổi với chất plìản lán.

> 10 mg/L ISO 10253:2016 Water quality 
Marine ulgal growth 

inhibition test with 
Skeletonema costatum and 
Phaeodactylum tricornutum

ISO 14669:1999 - Water 
quality - Determination o f  
acutc lethal toxicity to marine 
copepods (Copepoda, 
Crustacea).

Dộ dộc cấp tinh pha nước trên 
Tào biển Skeieíonema costatum 
(EC50 72h) vồ UU trùng rỏm sú 
Penaeus monodon (I.C50 96h) 
dối với hổn hợp chất phân tán vồ 
dầu thỏ tỷ lộ 1/10.

> 100 mg/L

3 Khù nfing phân r;ì sinh học hiếu 
khí sau 28 ngày.

> 50% OECD 306 - Xdc djnh khổ 
nững phân rũ sinh học hiểu khí 
trong nước biổn.

BODIS Marine- BOD Test for 
Insoluble Substances- Two 
Phase Closed Bottle Test 
(TC/147.SC5/WG4 N141).

4 Điểm chớp cháy. > 60°c Phương pháp xác định điểm 
chớp cháy: TCVN 2693 
(ASTM D 93) - Sản phẩm duu 
mỏ - Phương pháp xác ilịnh 
điểm chởp cháy bâng thiết bị 
thừ cổc kin Pcnsky - Martens.



Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ /2020/TT-BTNMT ngcty tháng nám 2020 
của Bộ trỉrớng Bộ Tài nguyên vờ Môi trường)

Diều kiện áp (lụng và phương pháp phun hoặc rái chíít phân tán từ tàu

1. Diều kiện áp (lụng

a) Sử dụnu tâu đê phun hoặc rủi chat phán tán khi diều kiện khí tượng, hải văn 

phù hợp cho tâu hoạt động; điều kiện ihời tiết không cho phép sử dụng máy bay;

b) Cỏ thê sứ dụng loại chát phân tán tộp tning không pha loăng hoặc pha 

loàng khi phun hoặc rải từ tàu.

2. Phương pháp phun hoặc rãi chất phân tán

a) Cỏ thê phun hoặc rãi chất phản tán từ tàu theo 02 cảch: vuông gỏc với 

hướng giỏ hoặc xuôi theo hướng giỏ. Hệ thong vòi phun hoặc rãi chất phân tán 

được đặt ở phía đầu, giừa hoặc cuổi tàu.

b) Dẻ đạt được một lượng xử lý là 5.000-10.000 lít/km2, tốc độ tàu phải được
điều chinh hợp lý dê phù hợp với yêu cầu của hộ thống phun hoặc rải chất phân tán.

V .  - k —’ooof '4*, 0.15 X L

V t ? e  *  iomnh.2

Trong đỏ:

V: là vận tổc tàu (hãi lý/giờ);

D : là lưu lượng phun hoặc rãi chất phân tản (lít/phúl);

L: là chiều rộng xử lý lìiệu qua (m).
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Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ  /2020/TT-BTNMT ngày (háng năm 2020 
cua Bộ trtràìỉg Bộ Tài nguyên và Môi triàmg)

Diều kiện áp dụng và phương phiip phun hoặc rải chất phân tán từ m áy bay

1. Diều kiện áp dụng

a) Sử dụng máy bay dề phun hoặc rãi chất phân tán khi điều kiện khí tượng, 

hải văn không phù hợp cho tàu hoạt động; điều kiện thời tiết không cho phép sử 

dụng tâu;

b) Chi sử dụng loại chất phân tán tập trung không pha loâng khi phun hoặc 

rải từ máy hay;

c) Châl phân lán tót nhấl dược phun rái ờ  dộ cao từ 10 đến 30m so với mặt 

nước biển;

d) Sư dụng các thiết bị phun hoặc rải có dường kinh hạt chất phân tán tử 400  

dển 7 0 0 //m.

2. Phironp pháp phun hoậc rãi chất phân tán từ  m áy bay

a) Khoáng cách từ diêm bảt dầu phun hoặc rãi đen cạnh vệt dầu dược ước 

tinh như sau:

í /  =  M )
12

Trong dỏ:

(ỉ lả khoãnu cách từ diêm băt dầu phun hoặc rãi chất phân lán dcn cạnh vệt 

dầu (m);

V lả vận  tốc g ió  (km /g iờ );

h là độ cao phun rài chất phân tản (m).

b) Trưcmg hợp khỏmi xác định dược khoàng cách theo quy định tại điểm a 

mục nảy ihi bát dầu phun hoặc rãi chất phàn tán 60m trước khi don cạnh cùa vệt dầu.

c) Kiềm soát diện tích phun hoặc rãi chất phân tán bằng cách điều chinh lưu 

lượng thông qua việc sử dụng hộ thống các vòi phun hoặc rãi khác nhau, điều 

chinh áp lực phun rải hoặc phun rãi nhiều lẩn trong trường hợp vệt dầu loang đày.



d) Đe đạt được một lượng xứ lý là 5.000-10.000 lít/knr. tốc độ máy bay phí 

dược diều chinh hợp ly đổ phù hợp với yêu cẩu của hệ thống phun hoặc rải chi 

phân tản.

L T x jooo  
60

Trong đó:

V là vận toc máv bay (km/giờ);

T ià lượng chắt phân tản/knr (líl/km 2);

D !ã liru lượng phun hoặc rãi chắt phân tán (lít/phút);

L là chiều rộng xử lý hiệu quả (m).

A


