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Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong đầu tư 
và hợp tác nước ngoài

Điều 1
Hướng dẫn này được ban hành nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc tuân 
thủ hơn nữa các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư và hợp tác 
nước ngoài, kịp thời xác định và ngăn ngừa các rủi ro môi trường, hướng dẫn các 
doanh nghiệp hoạt động tích cực hơn nữa trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội về 
bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp cho các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước 
ngoài và hỗ trợ phát triển bền vững cho nước chủ nhà. 

Điều 2 
Hướng dẫn này được áp dụng cho công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp 
Trung Quốc trong hoạt động đầu tư, hợp tác nước ngoài, và sẽ được các doanh nghiệp 
nỗ lực tuân thủ. 

Điều 3 
Cùng với quá trình thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp nên 
tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, truyền thống văn hóa và phong tục địa phương của cộng 
đồng dân cư nước sở tại; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiến 
hành đào tạo, tuyển dụng người dân địa phương các vùng lân cận; thúc đẩy sự phát 
triển hài hòa về kinh tế, môi trường và cộng đồng; hợp tác trên cơ sở các bên cùng có 
lợi.

Điều 4 
Các doanh nghiệp phải tôn trọng triệt để những khái niệm về thân thiện môi trường 
và bảo tồn tài nguyên, phát triển nền kinh tế xanh và phát thải các-bon thấp, đồng 
thời áp dụng các chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh 
nghiệp và bảo vệ môi trường.

Điều 5 
Các doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ và tuân thủ quy định, pháp luật liên quan 
đến bảo vệ môi trường của nước sở tại.
Đối với các dự án hợp tác và đầu tư xây dựng, vận hành, các doanh nghiệp phải hoàn 
tất các thủ tục hồ sơ liên quan tới bảo vệ môi trường gửi tới chính quyền địa phương 
theo quy định và pháp luật của nước sở tại.

     

Điều 6
Các doanh nghiệp có trách nhiệm đưa bảo vệ môi trường vào chiến lược phát triển 
cũng như các kế hoạch sản xuất và hoạt động, xây dựng các quy tắc và quy định về 
bảo vệ môi trường tương ứng và tự củng cố năng lực quản lý an toàn về môi trường, 
sức khỏe và sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp được khuyến khích 
sử dụng các dịch vụ môi trường tích hợp.
       
Điều 7
Các doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống đào tạo về bảo vệ môi trường phù hợp 
để nhân viên được hướng dẫn và đào tạo riêng về an toàn về môi trường, sức khỏe và 
sản xuất; đồng thời giúp họ nhận thức đầy đủ về pháp luật và các quy định liên quan 
trong bảo vệ môi trường, cách thức xử lý các chất độc hại, phòng chống sự cố môi 
trường và các kiến thức môi trường khác của nước sở tại; giúp nâng cao nhận thức 
pháp luật cho người lao động cũng như chất lượng bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp.

Điều 8
Các doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành đánh giá tác động môi trường của hoạt 
động xây dựng và phát triển cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu 
của pháp luật và quy định của nước sở tại; đồng thời có giải pháp hợp lý để giảm 
thiểu tác động bất lợi tiềm tàng dựa trên kết quả của hoạt động đánh giá tác động môi 
trường.

Điều 9
Các doanh nghiệp được khuyến khích tính toán đầy đủ tác động của hoạt động phát 
triển, xây dựng cũng như sản xuất của họ tới môi trường xã hội như đối với di sản văn 
hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và phong tục địa phương và có những biện 
pháp hợp lý để giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường xã hội của địa 
phương.

Điều 10 
Doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định và tiêu chuẩn của 
nước sở tại liên quan đến bảo vệ môi trường, xây dựng và vận hành các giải pháp 
ngăn ngừa ô nhiễm, thực hiện công tác phòng, chống ô nhiễm và đảm bảo rằng việc 
phát thải khí, nước thải, chất thải rắn hoặc các chất ô nhiễm khác đáp ứng các tiêu 
chuẩn của nước chủ nhà đối với chất thải gây ô nhiễm.

Điều 11 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành quan trắc và đánh giá môi trường đối với 
các khu vực dự án được đề xuất trước khi tiến hành xây dựng để nắm được hiện trạng 
môi trường của địa điểm dự kiến xây dựng và các khu vực lân cận, đồng thời đưa kết 
quả quan trắc và đánh giá vào hồ sơ lưu trữ. 
Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích tiến hành giám sát việc phát thải các chất 
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Gửi các Sở Thương mại và Bảo vệ Môi trường của tất cả các tỉnh, khu tự trị, thành 
phố trực thuộc trung ương, thành phố tự trị, Tập đoàn Xây dựng và sản xuất Tân 
Cương cùng tất cả các doanh nghiệp trung ương.

Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện tốt hơn nữa các quy định 
về bảo vệ môi trường trong đầu tư và hợp tác nước ngoài, hướng dẫn các doanh 
nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát 
triển bền vững trong đầu tư và hợp tác nước ngoài, chúng tôi xây dựng Hướng dẫn 
Bảo vệ môi trường trong đầu tư và hợp tác nước ngoài (sau đây gọi tắt là Hướng 
dẫn), ban hành kèm theo nội dung dưới đây.

Các Sở Thương mại, Bảo vệ môi trường tất cả các địa phương có trách nhiệm công 
bố công khai Hướng dẫn này và hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc nâng cao 
nhận thức bảo vệ môi trường để hiểu và theo sát các chính sách và quy định bảo vệ 
môi trường của quốc gia sở tại trong đầu tư và hợp tác nước ngoài nhằm đạt được lợi 
ích đôi bên.

gây ô nhiễm chính, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp 
trong suốt thời gian hoạt động và theo dõi kết quả các lần giám sát.

Điều 12 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành thẩm định về tuân thủ môi trường đối với 
các doanh nghiệp mục tiêu trước khi mua lại các doanh nghiệp nước ngoài, tập trung 
đánh giá chất thải nguy hại hình thành trong quá trình hoạt động của các doanh 
nghiệp, tình hình ô nhiễm đất, nước ngầm, cũng như các khoản nợ môi trường liên 
quan của doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các phương thức 
sản xuất thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng về nợ môi 
trường.

Điều 13 
Các doanh nghiệp nên lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại có thể phát sinh 
trong quá trình sản xuất, các nội dung này bao gồm các biện pháp giúp giảm số 
lượng và mức độ nguy hại của chất thải nguy hại, cũng như các biện pháp lưu trữ, 
vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy các chất thải nguy hại.

Điều 14 
Đối với các rủi ro tiềm ẩn liên quan tới môi trường, các doanh nghiệp phải xây dựng 
các kế hoạch dự phòng sự cố môi trường và tình huống khẩn cấp khác dựa vào tính 
chất, bản chất và chất thải nguy hại môi trường tiềm tàng của các loại hình sản suất 
tương tự; cần thiết lập một hệ thống báo cáo và/để kết nối với chính quyền địa 
phương, cơ quan quản lý bảo vệ môi trường, công chúng có thể bị ảnh hưởng, cũng 
như trụ sở chính của các doanh nghiệp tại Trung Quốc.
Kế hoạch dự phòng phải bao gồm hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của bộ phận quản lý 
tình trạng khẩn cấp, cơ chế phòng chống và cảnh báo sớm, quy trình xử lý, đảm bảo 
công tác cấp cứu; phục hồi và tái thiết sau khi xảy ra sự cố. Khuyến khích các doanh 
nghiệp tổ chức diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp và điều chỉnh kịp thời các 
kế hoạch cũng như có biện pháp xử lý để phân tán một cách hợp lý các rủi ro từ sự 
cố môi trường.

Điều 15
Các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng các định hướng về chức năng sinh thái 
của khu vực nơi dự án được tiến hành, có thể phối hợp với chính quyền nước sở tại 
và cộng đồng để đánh giá và có những biện pháp ưu tiên bảo tồn các nguồn tài 
nguyên động thực vật giá trị có thể bị ảnh hưởng quanh vị trí dự án, nhằm giảm thiểu 
tác động bất lợi của dự án đối với đa dạng sinh học tại địa phương.
Đối với tác động sinh thái do các hoạt động đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp 
thực hiện các hoạt động phục hồi sinh thái phù hợp với yêu cầu pháp luật và quy 
định của nước sở tại.

Điều 16 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành sản xuất sạch, tăng cường tái chế, giảm 
thiểu ô nhiễm tại nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải 
các chất ô nhiễm trong quy trình sản xuất, dịch vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm.

        
Điều 17
Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mua sắm xanh và ưu tiên các sản phẩm 
thân thiện với môi trường.
Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chứng nhận cho hệ thống quản lý môi trường 
và chứng nhận nhãn môi trường cho các sản phẩm có liên quan theo quy định và 
pháp luật của nước sở tại.

Điều 18 
Khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin của mình về môi 
trường; công bố kế hoạch thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các 
biện pháp đã và đang thực hiện; cũng như hiệu quả bảo vệ môi trường… của doanh 
nghiệp.

Điều 19 
Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường liên lạc và kết nối với chính phủ và các 
cơ quan quản lý, bảo vệ môi trường của nước chủ nhà; tích cực đưa ra các ý kiến và 
khuyến nghị về các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường.

Điều 20
Khuyến khích thiết lập một cơ chế giao tiếp và đối thoại về trách nhiệm môi trường 
và xã hội của doanh nghiệp, chủ động tăng cường liên lạc, kết nối với cộng đồng và 
các nhóm xã hội có liên quan, tiếp thu ý kiến và góp ý liên quan đến tác động môi 
trường của việc xây dựng và vận hành các dự án thông qua các diễn đàn, các buổi 
điều trần theo yêu cầu pháp luật và quy định của nước sở tại.

Điều 21
Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia và hỗ trợ các hoạt động công ích 
bảo vệ môi trường tại địa phương, công bố công khai quan điểm về bảo vệ môi 
trường và xây dựng hình ảnh đẹp của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường.

Điều 22
Khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và học hỏi các nguyên tắc, tiêu chuẩn 
và phương thức bảo vệ môi trường đã được các tổ chức quốc tế và các tổ chức tài 
chính đa phương thông qua.

Bản dịch tiếng Việt này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên thực hiện. 
Bản gốc Tiếng Anh trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc: 
http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml
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Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong đầu tư 
và hợp tác nước ngoài

Điều 1
Hướng dẫn này được ban hành nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc tuân 
thủ hơn nữa các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư và hợp tác 
nước ngoài, kịp thời xác định và ngăn ngừa các rủi ro môi trường, hướng dẫn các 
doanh nghiệp hoạt động tích cực hơn nữa trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội về 
bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp cho các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước 
ngoài và hỗ trợ phát triển bền vững cho nước chủ nhà. 

Điều 2 
Hướng dẫn này được áp dụng cho công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp 
Trung Quốc trong hoạt động đầu tư, hợp tác nước ngoài, và sẽ được các doanh nghiệp 
nỗ lực tuân thủ. 

Điều 3 
Cùng với quá trình thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp nên 
tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, truyền thống văn hóa và phong tục địa phương của cộng 
đồng dân cư nước sở tại; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiến 
hành đào tạo, tuyển dụng người dân địa phương các vùng lân cận; thúc đẩy sự phát 
triển hài hòa về kinh tế, môi trường và cộng đồng; hợp tác trên cơ sở các bên cùng có 
lợi.

Điều 4 
Các doanh nghiệp phải tôn trọng triệt để những khái niệm về thân thiện môi trường 
và bảo tồn tài nguyên, phát triển nền kinh tế xanh và phát thải các-bon thấp, đồng 
thời áp dụng các chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh 
nghiệp và bảo vệ môi trường.

Điều 5 
Các doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ và tuân thủ quy định, pháp luật liên quan 
đến bảo vệ môi trường của nước sở tại.
Đối với các dự án hợp tác và đầu tư xây dựng, vận hành, các doanh nghiệp phải hoàn 
tất các thủ tục hồ sơ liên quan tới bảo vệ môi trường gửi tới chính quyền địa phương 
theo quy định và pháp luật của nước sở tại.

     

Điều 6
Các doanh nghiệp có trách nhiệm đưa bảo vệ môi trường vào chiến lược phát triển 
cũng như các kế hoạch sản xuất và hoạt động, xây dựng các quy tắc và quy định về 
bảo vệ môi trường tương ứng và tự củng cố năng lực quản lý an toàn về môi trường, 
sức khỏe và sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp được khuyến khích 
sử dụng các dịch vụ môi trường tích hợp.
       
Điều 7
Các doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống đào tạo về bảo vệ môi trường phù hợp 
để nhân viên được hướng dẫn và đào tạo riêng về an toàn về môi trường, sức khỏe và 
sản xuất; đồng thời giúp họ nhận thức đầy đủ về pháp luật và các quy định liên quan 
trong bảo vệ môi trường, cách thức xử lý các chất độc hại, phòng chống sự cố môi 
trường và các kiến thức môi trường khác của nước sở tại; giúp nâng cao nhận thức 
pháp luật cho người lao động cũng như chất lượng bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp.

Điều 8
Các doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành đánh giá tác động môi trường của hoạt 
động xây dựng và phát triển cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu 
của pháp luật và quy định của nước sở tại; đồng thời có giải pháp hợp lý để giảm 
thiểu tác động bất lợi tiềm tàng dựa trên kết quả của hoạt động đánh giá tác động môi 
trường.

Điều 9
Các doanh nghiệp được khuyến khích tính toán đầy đủ tác động của hoạt động phát 
triển, xây dựng cũng như sản xuất của họ tới môi trường xã hội như đối với di sản văn 
hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và phong tục địa phương và có những biện 
pháp hợp lý để giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường xã hội của địa 
phương.

Điều 10 
Doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định và tiêu chuẩn của 
nước sở tại liên quan đến bảo vệ môi trường, xây dựng và vận hành các giải pháp 
ngăn ngừa ô nhiễm, thực hiện công tác phòng, chống ô nhiễm và đảm bảo rằng việc 
phát thải khí, nước thải, chất thải rắn hoặc các chất ô nhiễm khác đáp ứng các tiêu 
chuẩn của nước chủ nhà đối với chất thải gây ô nhiễm.

Điều 11 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành quan trắc và đánh giá môi trường đối với 
các khu vực dự án được đề xuất trước khi tiến hành xây dựng để nắm được hiện trạng 
môi trường của địa điểm dự kiến xây dựng và các khu vực lân cận, đồng thời đưa kết 
quả quan trắc và đánh giá vào hồ sơ lưu trữ. 
Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích tiến hành giám sát việc phát thải các chất 

gây ô nhiễm chính, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp 
trong suốt thời gian hoạt động và theo dõi kết quả các lần giám sát.

Điều 12 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành thẩm định về tuân thủ môi trường đối với 
các doanh nghiệp mục tiêu trước khi mua lại các doanh nghiệp nước ngoài, tập trung 
đánh giá chất thải nguy hại hình thành trong quá trình hoạt động của các doanh 
nghiệp, tình hình ô nhiễm đất, nước ngầm, cũng như các khoản nợ môi trường liên 
quan của doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các phương thức 
sản xuất thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng về nợ môi 
trường.

Điều 13 
Các doanh nghiệp nên lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại có thể phát sinh 
trong quá trình sản xuất, các nội dung này bao gồm các biện pháp giúp giảm số 
lượng và mức độ nguy hại của chất thải nguy hại, cũng như các biện pháp lưu trữ, 
vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy các chất thải nguy hại.

Điều 14 
Đối với các rủi ro tiềm ẩn liên quan tới môi trường, các doanh nghiệp phải xây dựng 
các kế hoạch dự phòng sự cố môi trường và tình huống khẩn cấp khác dựa vào tính 
chất, bản chất và chất thải nguy hại môi trường tiềm tàng của các loại hình sản suất 
tương tự; cần thiết lập một hệ thống báo cáo và/để kết nối với chính quyền địa 
phương, cơ quan quản lý bảo vệ môi trường, công chúng có thể bị ảnh hưởng, cũng 
như trụ sở chính của các doanh nghiệp tại Trung Quốc.
Kế hoạch dự phòng phải bao gồm hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của bộ phận quản lý 
tình trạng khẩn cấp, cơ chế phòng chống và cảnh báo sớm, quy trình xử lý, đảm bảo 
công tác cấp cứu; phục hồi và tái thiết sau khi xảy ra sự cố. Khuyến khích các doanh 
nghiệp tổ chức diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp và điều chỉnh kịp thời các 
kế hoạch cũng như có biện pháp xử lý để phân tán một cách hợp lý các rủi ro từ sự 
cố môi trường.

Điều 15
Các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng các định hướng về chức năng sinh thái 
của khu vực nơi dự án được tiến hành, có thể phối hợp với chính quyền nước sở tại 
và cộng đồng để đánh giá và có những biện pháp ưu tiên bảo tồn các nguồn tài 
nguyên động thực vật giá trị có thể bị ảnh hưởng quanh vị trí dự án, nhằm giảm thiểu 
tác động bất lợi của dự án đối với đa dạng sinh học tại địa phương.
Đối với tác động sinh thái do các hoạt động đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp 
thực hiện các hoạt động phục hồi sinh thái phù hợp với yêu cầu pháp luật và quy 
định của nước sở tại.

Điều 16 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành sản xuất sạch, tăng cường tái chế, giảm 
thiểu ô nhiễm tại nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải 
các chất ô nhiễm trong quy trình sản xuất, dịch vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm.

        
Điều 17
Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mua sắm xanh và ưu tiên các sản phẩm 
thân thiện với môi trường.
Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chứng nhận cho hệ thống quản lý môi trường 
và chứng nhận nhãn môi trường cho các sản phẩm có liên quan theo quy định và 
pháp luật của nước sở tại.

Điều 18 
Khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin của mình về môi 
trường; công bố kế hoạch thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các 
biện pháp đã và đang thực hiện; cũng như hiệu quả bảo vệ môi trường… của doanh 
nghiệp.

Điều 19 
Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường liên lạc và kết nối với chính phủ và các 
cơ quan quản lý, bảo vệ môi trường của nước chủ nhà; tích cực đưa ra các ý kiến và 
khuyến nghị về các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường.

Điều 20
Khuyến khích thiết lập một cơ chế giao tiếp và đối thoại về trách nhiệm môi trường 
và xã hội của doanh nghiệp, chủ động tăng cường liên lạc, kết nối với cộng đồng và 
các nhóm xã hội có liên quan, tiếp thu ý kiến và góp ý liên quan đến tác động môi 
trường của việc xây dựng và vận hành các dự án thông qua các diễn đàn, các buổi 
điều trần theo yêu cầu pháp luật và quy định của nước sở tại.

Điều 21
Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia và hỗ trợ các hoạt động công ích 
bảo vệ môi trường tại địa phương, công bố công khai quan điểm về bảo vệ môi 
trường và xây dựng hình ảnh đẹp của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường.

Điều 22
Khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và học hỏi các nguyên tắc, tiêu chuẩn 
và phương thức bảo vệ môi trường đã được các tổ chức quốc tế và các tổ chức tài 
chính đa phương thông qua.

Bản dịch tiếng Việt này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên thực hiện. 
Bản gốc Tiếng Anh trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc: 
http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml
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Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong đầu tư 
và hợp tác nước ngoài

Điều 1
Hướng dẫn này được ban hành nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc tuân 
thủ hơn nữa các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư và hợp tác 
nước ngoài, kịp thời xác định và ngăn ngừa các rủi ro môi trường, hướng dẫn các 
doanh nghiệp hoạt động tích cực hơn nữa trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội về 
bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp cho các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước 
ngoài và hỗ trợ phát triển bền vững cho nước chủ nhà. 

Điều 2 
Hướng dẫn này được áp dụng cho công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp 
Trung Quốc trong hoạt động đầu tư, hợp tác nước ngoài, và sẽ được các doanh nghiệp 
nỗ lực tuân thủ. 

Điều 3 
Cùng với quá trình thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp nên 
tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, truyền thống văn hóa và phong tục địa phương của cộng 
đồng dân cư nước sở tại; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiến 
hành đào tạo, tuyển dụng người dân địa phương các vùng lân cận; thúc đẩy sự phát 
triển hài hòa về kinh tế, môi trường và cộng đồng; hợp tác trên cơ sở các bên cùng có 
lợi.

Điều 4 
Các doanh nghiệp phải tôn trọng triệt để những khái niệm về thân thiện môi trường 
và bảo tồn tài nguyên, phát triển nền kinh tế xanh và phát thải các-bon thấp, đồng 
thời áp dụng các chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh 
nghiệp và bảo vệ môi trường.

Điều 5 
Các doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ và tuân thủ quy định, pháp luật liên quan 
đến bảo vệ môi trường của nước sở tại.
Đối với các dự án hợp tác và đầu tư xây dựng, vận hành, các doanh nghiệp phải hoàn 
tất các thủ tục hồ sơ liên quan tới bảo vệ môi trường gửi tới chính quyền địa phương 
theo quy định và pháp luật của nước sở tại.

     

Điều 6
Các doanh nghiệp có trách nhiệm đưa bảo vệ môi trường vào chiến lược phát triển 
cũng như các kế hoạch sản xuất và hoạt động, xây dựng các quy tắc và quy định về 
bảo vệ môi trường tương ứng và tự củng cố năng lực quản lý an toàn về môi trường, 
sức khỏe và sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp được khuyến khích 
sử dụng các dịch vụ môi trường tích hợp.
       
Điều 7
Các doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống đào tạo về bảo vệ môi trường phù hợp 
để nhân viên được hướng dẫn và đào tạo riêng về an toàn về môi trường, sức khỏe và 
sản xuất; đồng thời giúp họ nhận thức đầy đủ về pháp luật và các quy định liên quan 
trong bảo vệ môi trường, cách thức xử lý các chất độc hại, phòng chống sự cố môi 
trường và các kiến thức môi trường khác của nước sở tại; giúp nâng cao nhận thức 
pháp luật cho người lao động cũng như chất lượng bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp.

Điều 8
Các doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành đánh giá tác động môi trường của hoạt 
động xây dựng và phát triển cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu 
của pháp luật và quy định của nước sở tại; đồng thời có giải pháp hợp lý để giảm 
thiểu tác động bất lợi tiềm tàng dựa trên kết quả của hoạt động đánh giá tác động môi 
trường.

Điều 9
Các doanh nghiệp được khuyến khích tính toán đầy đủ tác động của hoạt động phát 
triển, xây dựng cũng như sản xuất của họ tới môi trường xã hội như đối với di sản văn 
hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và phong tục địa phương và có những biện 
pháp hợp lý để giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường xã hội của địa 
phương.

Điều 10 
Doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định và tiêu chuẩn của 
nước sở tại liên quan đến bảo vệ môi trường, xây dựng và vận hành các giải pháp 
ngăn ngừa ô nhiễm, thực hiện công tác phòng, chống ô nhiễm và đảm bảo rằng việc 
phát thải khí, nước thải, chất thải rắn hoặc các chất ô nhiễm khác đáp ứng các tiêu 
chuẩn của nước chủ nhà đối với chất thải gây ô nhiễm.

Điều 11 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành quan trắc và đánh giá môi trường đối với 
các khu vực dự án được đề xuất trước khi tiến hành xây dựng để nắm được hiện trạng 
môi trường của địa điểm dự kiến xây dựng và các khu vực lân cận, đồng thời đưa kết 
quả quan trắc và đánh giá vào hồ sơ lưu trữ. 
Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích tiến hành giám sát việc phát thải các chất 

gây ô nhiễm chính, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp 
trong suốt thời gian hoạt động và theo dõi kết quả các lần giám sát.

Điều 12 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành thẩm định về tuân thủ môi trường đối với 
các doanh nghiệp mục tiêu trước khi mua lại các doanh nghiệp nước ngoài, tập trung 
đánh giá chất thải nguy hại hình thành trong quá trình hoạt động của các doanh 
nghiệp, tình hình ô nhiễm đất, nước ngầm, cũng như các khoản nợ môi trường liên 
quan của doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các phương thức 
sản xuất thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng về nợ môi 
trường.

Điều 13 
Các doanh nghiệp nên lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại có thể phát sinh 
trong quá trình sản xuất, các nội dung này bao gồm các biện pháp giúp giảm số 
lượng và mức độ nguy hại của chất thải nguy hại, cũng như các biện pháp lưu trữ, 
vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy các chất thải nguy hại.

Điều 14 
Đối với các rủi ro tiềm ẩn liên quan tới môi trường, các doanh nghiệp phải xây dựng 
các kế hoạch dự phòng sự cố môi trường và tình huống khẩn cấp khác dựa vào tính 
chất, bản chất và chất thải nguy hại môi trường tiềm tàng của các loại hình sản suất 
tương tự; cần thiết lập một hệ thống báo cáo và/để kết nối với chính quyền địa 
phương, cơ quan quản lý bảo vệ môi trường, công chúng có thể bị ảnh hưởng, cũng 
như trụ sở chính của các doanh nghiệp tại Trung Quốc.
Kế hoạch dự phòng phải bao gồm hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của bộ phận quản lý 
tình trạng khẩn cấp, cơ chế phòng chống và cảnh báo sớm, quy trình xử lý, đảm bảo 
công tác cấp cứu; phục hồi và tái thiết sau khi xảy ra sự cố. Khuyến khích các doanh 
nghiệp tổ chức diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp và điều chỉnh kịp thời các 
kế hoạch cũng như có biện pháp xử lý để phân tán một cách hợp lý các rủi ro từ sự 
cố môi trường.

Điều 15
Các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng các định hướng về chức năng sinh thái 
của khu vực nơi dự án được tiến hành, có thể phối hợp với chính quyền nước sở tại 
và cộng đồng để đánh giá và có những biện pháp ưu tiên bảo tồn các nguồn tài 
nguyên động thực vật giá trị có thể bị ảnh hưởng quanh vị trí dự án, nhằm giảm thiểu 
tác động bất lợi của dự án đối với đa dạng sinh học tại địa phương.
Đối với tác động sinh thái do các hoạt động đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp 
thực hiện các hoạt động phục hồi sinh thái phù hợp với yêu cầu pháp luật và quy 
định của nước sở tại.

Điều 16 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành sản xuất sạch, tăng cường tái chế, giảm 
thiểu ô nhiễm tại nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải 
các chất ô nhiễm trong quy trình sản xuất, dịch vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm.

        
Điều 17
Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mua sắm xanh và ưu tiên các sản phẩm 
thân thiện với môi trường.
Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chứng nhận cho hệ thống quản lý môi trường 
và chứng nhận nhãn môi trường cho các sản phẩm có liên quan theo quy định và 
pháp luật của nước sở tại.

Điều 18 
Khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin của mình về môi 
trường; công bố kế hoạch thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các 
biện pháp đã và đang thực hiện; cũng như hiệu quả bảo vệ môi trường… của doanh 
nghiệp.

Điều 19 
Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường liên lạc và kết nối với chính phủ và các 
cơ quan quản lý, bảo vệ môi trường của nước chủ nhà; tích cực đưa ra các ý kiến và 
khuyến nghị về các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường.

Điều 20
Khuyến khích thiết lập một cơ chế giao tiếp và đối thoại về trách nhiệm môi trường 
và xã hội của doanh nghiệp, chủ động tăng cường liên lạc, kết nối với cộng đồng và 
các nhóm xã hội có liên quan, tiếp thu ý kiến và góp ý liên quan đến tác động môi 
trường của việc xây dựng và vận hành các dự án thông qua các diễn đàn, các buổi 
điều trần theo yêu cầu pháp luật và quy định của nước sở tại.

Điều 21
Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia và hỗ trợ các hoạt động công ích 
bảo vệ môi trường tại địa phương, công bố công khai quan điểm về bảo vệ môi 
trường và xây dựng hình ảnh đẹp của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường.

Điều 22
Khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và học hỏi các nguyên tắc, tiêu chuẩn 
và phương thức bảo vệ môi trường đã được các tổ chức quốc tế và các tổ chức tài 
chính đa phương thông qua.

Bản dịch tiếng Việt này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên thực hiện. 
Bản gốc Tiếng Anh trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc: 
http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml
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Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong đầu tư 
và hợp tác nước ngoài

Điều 1
Hướng dẫn này được ban hành nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc tuân 
thủ hơn nữa các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư và hợp tác 
nước ngoài, kịp thời xác định và ngăn ngừa các rủi ro môi trường, hướng dẫn các 
doanh nghiệp hoạt động tích cực hơn nữa trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội về 
bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp cho các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước 
ngoài và hỗ trợ phát triển bền vững cho nước chủ nhà. 

Điều 2 
Hướng dẫn này được áp dụng cho công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp 
Trung Quốc trong hoạt động đầu tư, hợp tác nước ngoài, và sẽ được các doanh nghiệp 
nỗ lực tuân thủ. 

Điều 3 
Cùng với quá trình thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp nên 
tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, truyền thống văn hóa và phong tục địa phương của cộng 
đồng dân cư nước sở tại; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiến 
hành đào tạo, tuyển dụng người dân địa phương các vùng lân cận; thúc đẩy sự phát 
triển hài hòa về kinh tế, môi trường và cộng đồng; hợp tác trên cơ sở các bên cùng có 
lợi.

Điều 4 
Các doanh nghiệp phải tôn trọng triệt để những khái niệm về thân thiện môi trường 
và bảo tồn tài nguyên, phát triển nền kinh tế xanh và phát thải các-bon thấp, đồng 
thời áp dụng các chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh 
nghiệp và bảo vệ môi trường.

Điều 5 
Các doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ và tuân thủ quy định, pháp luật liên quan 
đến bảo vệ môi trường của nước sở tại.
Đối với các dự án hợp tác và đầu tư xây dựng, vận hành, các doanh nghiệp phải hoàn 
tất các thủ tục hồ sơ liên quan tới bảo vệ môi trường gửi tới chính quyền địa phương 
theo quy định và pháp luật của nước sở tại.

     

Điều 6
Các doanh nghiệp có trách nhiệm đưa bảo vệ môi trường vào chiến lược phát triển 
cũng như các kế hoạch sản xuất và hoạt động, xây dựng các quy tắc và quy định về 
bảo vệ môi trường tương ứng và tự củng cố năng lực quản lý an toàn về môi trường, 
sức khỏe và sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp được khuyến khích 
sử dụng các dịch vụ môi trường tích hợp.
       
Điều 7
Các doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống đào tạo về bảo vệ môi trường phù hợp 
để nhân viên được hướng dẫn và đào tạo riêng về an toàn về môi trường, sức khỏe và 
sản xuất; đồng thời giúp họ nhận thức đầy đủ về pháp luật và các quy định liên quan 
trong bảo vệ môi trường, cách thức xử lý các chất độc hại, phòng chống sự cố môi 
trường và các kiến thức môi trường khác của nước sở tại; giúp nâng cao nhận thức 
pháp luật cho người lao động cũng như chất lượng bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp.

Điều 8
Các doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành đánh giá tác động môi trường của hoạt 
động xây dựng và phát triển cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu 
của pháp luật và quy định của nước sở tại; đồng thời có giải pháp hợp lý để giảm 
thiểu tác động bất lợi tiềm tàng dựa trên kết quả của hoạt động đánh giá tác động môi 
trường.

Điều 9
Các doanh nghiệp được khuyến khích tính toán đầy đủ tác động của hoạt động phát 
triển, xây dựng cũng như sản xuất của họ tới môi trường xã hội như đối với di sản văn 
hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và phong tục địa phương và có những biện 
pháp hợp lý để giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường xã hội của địa 
phương.

Điều 10 
Doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định và tiêu chuẩn của 
nước sở tại liên quan đến bảo vệ môi trường, xây dựng và vận hành các giải pháp 
ngăn ngừa ô nhiễm, thực hiện công tác phòng, chống ô nhiễm và đảm bảo rằng việc 
phát thải khí, nước thải, chất thải rắn hoặc các chất ô nhiễm khác đáp ứng các tiêu 
chuẩn của nước chủ nhà đối với chất thải gây ô nhiễm.

Điều 11 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành quan trắc và đánh giá môi trường đối với 
các khu vực dự án được đề xuất trước khi tiến hành xây dựng để nắm được hiện trạng 
môi trường của địa điểm dự kiến xây dựng và các khu vực lân cận, đồng thời đưa kết 
quả quan trắc và đánh giá vào hồ sơ lưu trữ. 
Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích tiến hành giám sát việc phát thải các chất 

gây ô nhiễm chính, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp 
trong suốt thời gian hoạt động và theo dõi kết quả các lần giám sát.

Điều 12 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành thẩm định về tuân thủ môi trường đối với 
các doanh nghiệp mục tiêu trước khi mua lại các doanh nghiệp nước ngoài, tập trung 
đánh giá chất thải nguy hại hình thành trong quá trình hoạt động của các doanh 
nghiệp, tình hình ô nhiễm đất, nước ngầm, cũng như các khoản nợ môi trường liên 
quan của doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các phương thức 
sản xuất thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng về nợ môi 
trường.

Điều 13 
Các doanh nghiệp nên lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại có thể phát sinh 
trong quá trình sản xuất, các nội dung này bao gồm các biện pháp giúp giảm số 
lượng và mức độ nguy hại của chất thải nguy hại, cũng như các biện pháp lưu trữ, 
vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy các chất thải nguy hại.

Điều 14 
Đối với các rủi ro tiềm ẩn liên quan tới môi trường, các doanh nghiệp phải xây dựng 
các kế hoạch dự phòng sự cố môi trường và tình huống khẩn cấp khác dựa vào tính 
chất, bản chất và chất thải nguy hại môi trường tiềm tàng của các loại hình sản suất 
tương tự; cần thiết lập một hệ thống báo cáo và/để kết nối với chính quyền địa 
phương, cơ quan quản lý bảo vệ môi trường, công chúng có thể bị ảnh hưởng, cũng 
như trụ sở chính của các doanh nghiệp tại Trung Quốc.
Kế hoạch dự phòng phải bao gồm hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của bộ phận quản lý 
tình trạng khẩn cấp, cơ chế phòng chống và cảnh báo sớm, quy trình xử lý, đảm bảo 
công tác cấp cứu; phục hồi và tái thiết sau khi xảy ra sự cố. Khuyến khích các doanh 
nghiệp tổ chức diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp và điều chỉnh kịp thời các 
kế hoạch cũng như có biện pháp xử lý để phân tán một cách hợp lý các rủi ro từ sự 
cố môi trường.

Điều 15
Các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng các định hướng về chức năng sinh thái 
của khu vực nơi dự án được tiến hành, có thể phối hợp với chính quyền nước sở tại 
và cộng đồng để đánh giá và có những biện pháp ưu tiên bảo tồn các nguồn tài 
nguyên động thực vật giá trị có thể bị ảnh hưởng quanh vị trí dự án, nhằm giảm thiểu 
tác động bất lợi của dự án đối với đa dạng sinh học tại địa phương.
Đối với tác động sinh thái do các hoạt động đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp 
thực hiện các hoạt động phục hồi sinh thái phù hợp với yêu cầu pháp luật và quy 
định của nước sở tại.

Điều 16 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành sản xuất sạch, tăng cường tái chế, giảm 
thiểu ô nhiễm tại nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải 
các chất ô nhiễm trong quy trình sản xuất, dịch vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm.

        
Điều 17
Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mua sắm xanh và ưu tiên các sản phẩm 
thân thiện với môi trường.
Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chứng nhận cho hệ thống quản lý môi trường 
và chứng nhận nhãn môi trường cho các sản phẩm có liên quan theo quy định và 
pháp luật của nước sở tại.

Điều 18 
Khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin của mình về môi 
trường; công bố kế hoạch thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các 
biện pháp đã và đang thực hiện; cũng như hiệu quả bảo vệ môi trường… của doanh 
nghiệp.

Điều 19 
Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường liên lạc và kết nối với chính phủ và các 
cơ quan quản lý, bảo vệ môi trường của nước chủ nhà; tích cực đưa ra các ý kiến và 
khuyến nghị về các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường.

Điều 20
Khuyến khích thiết lập một cơ chế giao tiếp và đối thoại về trách nhiệm môi trường 
và xã hội của doanh nghiệp, chủ động tăng cường liên lạc, kết nối với cộng đồng và 
các nhóm xã hội có liên quan, tiếp thu ý kiến và góp ý liên quan đến tác động môi 
trường của việc xây dựng và vận hành các dự án thông qua các diễn đàn, các buổi 
điều trần theo yêu cầu pháp luật và quy định của nước sở tại.

Điều 21
Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia và hỗ trợ các hoạt động công ích 
bảo vệ môi trường tại địa phương, công bố công khai quan điểm về bảo vệ môi 
trường và xây dựng hình ảnh đẹp của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường.

Điều 22
Khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và học hỏi các nguyên tắc, tiêu chuẩn 
và phương thức bảo vệ môi trường đã được các tổ chức quốc tế và các tổ chức tài 
chính đa phương thông qua.
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Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong đầu tư 
và hợp tác nước ngoài

Điều 1
Hướng dẫn này được ban hành nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp Trung Quốc tuân 
thủ hơn nữa các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư và hợp tác 
nước ngoài, kịp thời xác định và ngăn ngừa các rủi ro môi trường, hướng dẫn các 
doanh nghiệp hoạt động tích cực hơn nữa trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội về 
bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp cho các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước 
ngoài và hỗ trợ phát triển bền vững cho nước chủ nhà. 

Điều 2 
Hướng dẫn này được áp dụng cho công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp 
Trung Quốc trong hoạt động đầu tư, hợp tác nước ngoài, và sẽ được các doanh nghiệp 
nỗ lực tuân thủ. 

Điều 3 
Cùng với quá trình thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp nên 
tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, truyền thống văn hóa và phong tục địa phương của cộng 
đồng dân cư nước sở tại; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tiến 
hành đào tạo, tuyển dụng người dân địa phương các vùng lân cận; thúc đẩy sự phát 
triển hài hòa về kinh tế, môi trường và cộng đồng; hợp tác trên cơ sở các bên cùng có 
lợi.

Điều 4 
Các doanh nghiệp phải tôn trọng triệt để những khái niệm về thân thiện môi trường 
và bảo tồn tài nguyên, phát triển nền kinh tế xanh và phát thải các-bon thấp, đồng 
thời áp dụng các chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh 
nghiệp và bảo vệ môi trường.

Điều 5 
Các doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ và tuân thủ quy định, pháp luật liên quan 
đến bảo vệ môi trường của nước sở tại.
Đối với các dự án hợp tác và đầu tư xây dựng, vận hành, các doanh nghiệp phải hoàn 
tất các thủ tục hồ sơ liên quan tới bảo vệ môi trường gửi tới chính quyền địa phương 
theo quy định và pháp luật của nước sở tại.

     

Điều 6
Các doanh nghiệp có trách nhiệm đưa bảo vệ môi trường vào chiến lược phát triển 
cũng như các kế hoạch sản xuất và hoạt động, xây dựng các quy tắc và quy định về 
bảo vệ môi trường tương ứng và tự củng cố năng lực quản lý an toàn về môi trường, 
sức khỏe và sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp được khuyến khích 
sử dụng các dịch vụ môi trường tích hợp.
       
Điều 7
Các doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống đào tạo về bảo vệ môi trường phù hợp 
để nhân viên được hướng dẫn và đào tạo riêng về an toàn về môi trường, sức khỏe và 
sản xuất; đồng thời giúp họ nhận thức đầy đủ về pháp luật và các quy định liên quan 
trong bảo vệ môi trường, cách thức xử lý các chất độc hại, phòng chống sự cố môi 
trường và các kiến thức môi trường khác của nước sở tại; giúp nâng cao nhận thức 
pháp luật cho người lao động cũng như chất lượng bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp.

Điều 8
Các doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành đánh giá tác động môi trường của hoạt 
động xây dựng và phát triển cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu 
của pháp luật và quy định của nước sở tại; đồng thời có giải pháp hợp lý để giảm 
thiểu tác động bất lợi tiềm tàng dựa trên kết quả của hoạt động đánh giá tác động môi 
trường.

Điều 9
Các doanh nghiệp được khuyến khích tính toán đầy đủ tác động của hoạt động phát 
triển, xây dựng cũng như sản xuất của họ tới môi trường xã hội như đối với di sản văn 
hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và phong tục địa phương và có những biện 
pháp hợp lý để giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường xã hội của địa 
phương.

Điều 10 
Doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định và tiêu chuẩn của 
nước sở tại liên quan đến bảo vệ môi trường, xây dựng và vận hành các giải pháp 
ngăn ngừa ô nhiễm, thực hiện công tác phòng, chống ô nhiễm và đảm bảo rằng việc 
phát thải khí, nước thải, chất thải rắn hoặc các chất ô nhiễm khác đáp ứng các tiêu 
chuẩn của nước chủ nhà đối với chất thải gây ô nhiễm.

Điều 11 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành quan trắc và đánh giá môi trường đối với 
các khu vực dự án được đề xuất trước khi tiến hành xây dựng để nắm được hiện trạng 
môi trường của địa điểm dự kiến xây dựng và các khu vực lân cận, đồng thời đưa kết 
quả quan trắc và đánh giá vào hồ sơ lưu trữ. 
Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích tiến hành giám sát việc phát thải các chất 

gây ô nhiễm chính, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp 
trong suốt thời gian hoạt động và theo dõi kết quả các lần giám sát.

Điều 12 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành thẩm định về tuân thủ môi trường đối với 
các doanh nghiệp mục tiêu trước khi mua lại các doanh nghiệp nước ngoài, tập trung 
đánh giá chất thải nguy hại hình thành trong quá trình hoạt động của các doanh 
nghiệp, tình hình ô nhiễm đất, nước ngầm, cũng như các khoản nợ môi trường liên 
quan của doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các phương thức 
sản xuất thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng về nợ môi 
trường.

Điều 13 
Các doanh nghiệp nên lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại có thể phát sinh 
trong quá trình sản xuất, các nội dung này bao gồm các biện pháp giúp giảm số 
lượng và mức độ nguy hại của chất thải nguy hại, cũng như các biện pháp lưu trữ, 
vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy các chất thải nguy hại.

Điều 14 
Đối với các rủi ro tiềm ẩn liên quan tới môi trường, các doanh nghiệp phải xây dựng 
các kế hoạch dự phòng sự cố môi trường và tình huống khẩn cấp khác dựa vào tính 
chất, bản chất và chất thải nguy hại môi trường tiềm tàng của các loại hình sản suất 
tương tự; cần thiết lập một hệ thống báo cáo và/để kết nối với chính quyền địa 
phương, cơ quan quản lý bảo vệ môi trường, công chúng có thể bị ảnh hưởng, cũng 
như trụ sở chính của các doanh nghiệp tại Trung Quốc.
Kế hoạch dự phòng phải bao gồm hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của bộ phận quản lý 
tình trạng khẩn cấp, cơ chế phòng chống và cảnh báo sớm, quy trình xử lý, đảm bảo 
công tác cấp cứu; phục hồi và tái thiết sau khi xảy ra sự cố. Khuyến khích các doanh 
nghiệp tổ chức diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp và điều chỉnh kịp thời các 
kế hoạch cũng như có biện pháp xử lý để phân tán một cách hợp lý các rủi ro từ sự 
cố môi trường.

Điều 15
Các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng các định hướng về chức năng sinh thái 
của khu vực nơi dự án được tiến hành, có thể phối hợp với chính quyền nước sở tại 
và cộng đồng để đánh giá và có những biện pháp ưu tiên bảo tồn các nguồn tài 
nguyên động thực vật giá trị có thể bị ảnh hưởng quanh vị trí dự án, nhằm giảm thiểu 
tác động bất lợi của dự án đối với đa dạng sinh học tại địa phương.
Đối với tác động sinh thái do các hoạt động đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp 
thực hiện các hoạt động phục hồi sinh thái phù hợp với yêu cầu pháp luật và quy 
định của nước sở tại.

Điều 16 
Khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành sản xuất sạch, tăng cường tái chế, giảm 
thiểu ô nhiễm tại nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải 
các chất ô nhiễm trong quy trình sản xuất, dịch vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm.

        
Điều 17
Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mua sắm xanh và ưu tiên các sản phẩm 
thân thiện với môi trường.
Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chứng nhận cho hệ thống quản lý môi trường 
và chứng nhận nhãn môi trường cho các sản phẩm có liên quan theo quy định và 
pháp luật của nước sở tại.

Điều 18 
Khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông tin của mình về môi 
trường; công bố kế hoạch thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các 
biện pháp đã và đang thực hiện; cũng như hiệu quả bảo vệ môi trường… của doanh 
nghiệp.

Điều 19 
Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường liên lạc và kết nối với chính phủ và các 
cơ quan quản lý, bảo vệ môi trường của nước chủ nhà; tích cực đưa ra các ý kiến và 
khuyến nghị về các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường.

Điều 20
Khuyến khích thiết lập một cơ chế giao tiếp và đối thoại về trách nhiệm môi trường 
và xã hội của doanh nghiệp, chủ động tăng cường liên lạc, kết nối với cộng đồng và 
các nhóm xã hội có liên quan, tiếp thu ý kiến và góp ý liên quan đến tác động môi 
trường của việc xây dựng và vận hành các dự án thông qua các diễn đàn, các buổi 
điều trần theo yêu cầu pháp luật và quy định của nước sở tại.

Điều 21
Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia và hỗ trợ các hoạt động công ích 
bảo vệ môi trường tại địa phương, công bố công khai quan điểm về bảo vệ môi 
trường và xây dựng hình ảnh đẹp của doanh nghiệp về bảo vệ môi trường.

Điều 22
Khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và học hỏi các nguyên tắc, tiêu chuẩn 
và phương thức bảo vệ môi trường đã được các tổ chức quốc tế và các tổ chức tài 
chính đa phương thông qua.
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