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Hoàn thiện hệ
thống PL môi 

trường

Hoàn thiện PL 
về áp dụng

TNHC

Hoàn thiện PL 
về áp dụng

TNDS

Hoàn thiện PL 
về áp dụng

TNHS

Hoàn thiện hệ
thống PL về
XLVPPLMT

- Quy định rõ ranh giới xử lý vi phạm hành chính và truy

cứu trách nhiệm sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật

môi trường.

- Bổ sung quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành

chính về bảo vệ môi trường trong trường hợp tổ chức cá

nhân thực hiện hành vi vi phạm với thủ đoạn tinh vi,

không thể phát hiện kịp thời.
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- Ban hành mới một số quy chuẩn kỹ thuật

môi trường còn thiếu, làm căn cứ cho việc xử

lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- Bổ sung quy định về cơ chế hỗ trợ thực thi

Quyết định xử lý vi phạm hành chính về bảo

vệ môi trường.

- Hoàn thiện các quy định về khởi kiện đòi

bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi

trường.

- Bổ sung bổ sung quy định về hỗ trợ giải

quyết bồi thường thiệt hại.



12/31/2014

4

- Sửa đổi quy định về nghĩa vụ chứng

minh thiệt hại.

- Bổ sung quy định về quỹ hỗ trợ bồi

thường thiệt hại về môi trường.

- Luật hóa khái niệm tội phạm môi trường

làm căn cứ thống nhất cho việc xét xử.

- Áp dụng trách nhiệm hình sự đối với pháp

nhân (hình phạt tiền).
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- Định lượng hóa khung hình phạt đối với một

số tội danh cụ thể.

- Bổ sung thêm một số tội danh mới: Tội

phạm về vũ khí sinh học; Tội gây tiếng ồn, độ

rung vượt tiêu chuẩn cho phép; Tội sản xuất,

kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con

người, sinh vật và hệ sinh thái…

Ý THỨC

• Doanh
nghiệp

• Cộng đồng

• Cơ quan
quản lý

CHUYÊN 
MÔN

• Cán bộ

• Doanh
nghiệp
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• Cơ quan
NN

• Cộng đồng


