
UBND THỊ XÃ DUYÊN HẢI 

PHÒNG TÀI NGUYÊN  

VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 34/TB-PTNMT 

 

Thị xã Duyên Hải, ngày 20 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lập Kế hoạch bảo vệ môi trường  

cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động 

 

 Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (danh sách đính kèm) 

 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, Đánh giá môi trường chiến lược, 

Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Công văn số 965/UBND-KT ngày 14/5/2021 của Uỷ ban nhân dân 

thị xã Duyên Hải về việc thống nhất kiến nghị của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thị xã tại Báo cáo số 43/BC-PTNMT ngày 11/5/2021, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thông báo đến các cơ sở các nội 

dung như sau: 

- Các cơ sở có loại hình, quy mô, công suất thuộc đối tượng phải lập Kế 

hoạch bảo vệ môi trường trình Uỷ ban nhân dân thị xã Duyên Hải xác nhận; 

- Yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương lập Kế hoạch bảo vệ môi trường gửi về 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Uỷ ban nhân dân thị xã 

Duyên Hải (tại Bưu điện thị xã) trước ngày 01/7/2021.  

- Thành phần hồ sơ và các biểu mẫu, Quý cơ sở có thể tải trên Trang 

thông tin điện tử thị xã Duyên Hải hoặc Phụ lục kèm theo Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP. 

- Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, chủ cơ sở liên hệ Ủy ban 

nhân dân xã, phường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duyên Hải 

để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Sau ngày 30/7/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duyên Hải 

sẽ tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở chưa có hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi 

trường; trình cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Đề nghị Phòng Văn hoá – Thông tin Thị xã đăng tải Thông báo này lên 

Trang thông tin điện tử thị xã Duyên Hải.  
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Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã thông báo đến các cơ sở biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND thị xã (b/c); 

- UBND xã, phường (phối hợp); 

- Phòng VH-TT (đăng trang tin); 

- Lưu: VT. HS. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Lê Đình Trung 
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DANH SÁCH 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động  

chưa thực hiện thủ tục về môi trường 
 

TT Tên cơ sở Ấp/khóm Xã/phường 

1 Cơ sở phế liệu Châu Thị Kim Sương Ấp 11 Long Hữu 

2 Cơ sở phế liệu  Hà Thị Hến Ấp 12 Long Hữu 

3 VLXD Hưng Phát Ấp 15 Long Hữu 

4 
Thu mua Phế liệu  Vi Thị Thanh 

Nga 
Khóm 4 Phường 1 

5 Biển quảng cáo Hoàng Anh Khóm 1 Phường 2 

6 Cơ khí Phạm Quốc Cường Khóm 1 Phường 2 

7 Cơ khí Nguyễn Văn Đẹp Khóm 1 Phường 2 

8 Cơ khí Tư Tuấn Khóm 1 Phường 2 

9 Cửa nhôm, Săt Trí Đạt Khóm 1 Phường 2 

10 Cửa nhôm Trọng Tín Khóm 1 Phường 2 

11 Cơ khí Mỹ Khóm 1 Phường 2 

12 Garage sửa xe Tuấn Giàu Khóm 1 Phường 2 

13 Lò rèn Hứa Văn Sữa Khóm 1 Phường 2 

14 Lò rèn Nguyễn Văn Hiền Khóm 1 Phường 2 

15 SX nước đá cây Võ Thành Đông Khóm 1 Phường 2 

16 
Thu mua phế liệu Trần Trọng Giang 

Sơn 
Khóm 1 Phường 2 

17 Cửa hàng VLXD Trường Vinh Khóm 1 Phường 2 

18 Chợ Phường 2 Khóm 1 Phường 2 

19 Cơ Khí Cuội Khóm 2 Phường 2 

20 
Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Phú 

Phúc 
Khóm 2 Phường 2 

21 Cửa sắt Tùng Ấp Giồng Giếng Xã Dân Thành 

22 Hàn tiện Trần Tú Em Ấp Giồng Giếng Xã Dân Thành 

23 Lò rèn Nguyễn Thái Hòa Ấp Giồng Giếng Xã Dân Thành 

24 Sửa xe Trung Tín Ấp Giồng Giếng Xã Dân Thành 

25 
Sửa các loại xe găn máy Khoa Dân 

Thành 
Ấp Giồng Giếng Xã Dân Thành 

26 Sửa xe Hoàng Ấp Giồng Giếng Xã Dân Thành 

27 Sửa xe Bình Ấp Giồng Giếng Xã Dân Thành 

28 Hàn tiện Lâm Văn Trai Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

29 Sửa xe Hải Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

30 Sửa xe Tấn Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

31 Sửa xe Thanh Sang Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

32 Sửa xe Thuần Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 
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33 Sửa xe Linh Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

34 Sửa xe Trung Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

35 Mua phế liệu  Đặng Văn Mùa Em Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

36 Mua phế liệu  Lê Văn Dũng Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

37 Mua phế liệu  Lê Đình Tuyên Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

38 Mua phế liệu  Nguyễn Văn Trung Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

39 Mua phế liệu  Nguyễn Văn Bạn Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

40 Mua phế liệu  Nguyễn Quốc Hùng Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

41 Bãi phế liệu  Đại Nam Phát Ấp Láng Cháo Xã Dân Thành 

42 Hàn tiện Kim Nha Ấp Mù U Xã Dân Thành 

43 Sửa xe Trung Ấp Mù U Xã Dân Thành 

44 Sửa xe Nguyễn Văn Long Ấp Mù U Xã Dân Thành 

45 Sản xuất nước đá bẹ Tô Thị Ly Ấp Cây Da Xã Hiệp Thạnh 

46 Sửa, rửa xe Trần Văn Dừa Ấp Cây Da Xã Hiệp Thạnh 

47 Sửa máy Lê Văn Lưu Ấp Chợ Xã Hiệp Thạnh 

48 Cơ sở mộc Hà Văn Giá Ấp Bào Sen Xã Long Toàn 

49 Vật liệu xây dựng Yến Dương Ấp Giồng Ổi Xã Long Toàn 

50 Công ty TNHH VLXD Toàn Vinh Ấp Giồng Trôm Xã Long Toàn 

51 Vựa phế liệu  Trần Tuyết Hạnh Ấp Giồng Trôm Xã Long Toàn 

52 
Công ty TNHH Xuân Sơn Hải 

Dương 
Ấp Thống Nhất Xã Long Toàn 

53 Garage Hải Hòa Ấp Thống Nhất Xã Long Toàn 

54 Vật liệu xây dựng Út Tâm Ấp Thống Nhất Xã Long Toàn 

55 
Bán vật liệu xây dựng Thái Hoàng 

Vũ Lâm 
Ấp Ba Động Xã Trường Long Hòa 
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Phụ lục  

Thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 
 

- 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở - 

Mẫu số 1; 

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở - 

Mẫu số 2; 

- 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử). 
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Mẫu số 01 

Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương 

án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
(1) 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: … 

V/v đăng ký kế hoạch bảo 

vệ môi trường của (2) 

(Địa danh), ngày … tháng … năm … 

  

Kính gửi: (3) 

(1) Là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ 

môi trường quy định tại mục số …, cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số  /2019/NĐ-CP ngày  tháng  năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 

môi trường. Chúng tôi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau: 

Tên của (1): …………………………………………………………… 

Địa điểm thực hiện của (2): ……………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ của (1): ...; Điện thoại: ...; E-mail: ……………….. 

Chúng tôi gửi đến (3) hồ sơ gồm: 

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ. 

- Một (01) bản điện tử của các hồ sơ nêu trên. 

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài 

liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

Đề nghị (3) xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- …; 

- Lưu: ... 

(4) 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng 

dấu) 

Ghi chú: 
(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, 

phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
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Mẫu số 02 

Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương 

án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

2a. Mẫu trang bìa và trang phụ bìa: 

  

(1) 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
của (2) 

  

  

  

  

ĐẠI DIỆN (*) 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN (nếu 

có) (*) 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

  

  

(**), tháng... năm ... 

Ghi chú: 

(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

(2) Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa. 

(**) Ghi địa danh cấp huyện nơi thực hiện hoặc nơi đặt trụ sở chính của 

chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

  

2b. Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường 

MỤC LỤC 

Danh mục các từ và các ký hiệu viết tắt 

Danh mục các bảng, các hình vẽ,... 

MỞ ĐẦU 

Chương 1 

MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH 

DOANH, DỊCH VỤ 

1.1. Thông tin chung về dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ (gọi chung là dự án): 

- Tên gọi của dự án (theo dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng). 

- Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại 

diện theo pháp luật của chủ dự án; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án. 

- Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án. 
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- Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới...) 

của địa điểm thực hiện dự án. 

1.2. Nguyên, nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của dự án: Liệt kê 

các loại nguyên, nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của dự án. 

1.3. Các hạng mục công trình của dự án 

- Các hạng mục công trình chính: dây chuyền sản xuất sản phẩm chính, 

hạng mục đầu tư xây dựng chính của dự án. 

- Các hạng mục công trình phụ trợ: giao thông vận tải; bưu chính viễn 

thông; cung cấp điện; cung cấp nước; giải phóng mặt bằng;... 

- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: thu gom 

và thoát nước mưa; thu gom và thoát nước thải; xử lý nước thải (sinh hoạt, công 

nghiệp,...); xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn; các công 

trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, khí thải; ứng phó 

sự cố tràn dầu, cháy nổ và các công trình bảo vệ môi trường khác. 

Đối với các dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công 

nghệ của cơ sở đang hoạt động, trong nội dung chương này phải làm rõ thêm các 

thông tin về thực trạng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở hiện hữu; các 

công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng trong dự án 

mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ; các công trình, thiết 

bị sẽ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung; tính liên thông, kết nối với các hạng mục 

công trình hiện hữu với công trình đầu tư mới. 

1.4. Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án 

- Làm rõ nguồn tiếp nhận nước thải của dự án. Tổng hợp dữ liệu (nêu rõ 

nguồn số liệu sử dụng) về hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án trong 

thời gian ít nhất 02 năm gần nhất, trong đó làm rõ: chất lượng của các thành 

phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án như môi trường 

không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án, môi trường nước mặt 

tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án. 

- Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy hoạch, kế hoạch 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp phải báo cáo bổ sung tình 

trạng hoạt động của khu công nghiệp; sơ bộ về hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành 

của khu công nghiệp và sự đáp ứng tiếp nhận chất thải phát sinh từ hoạt động 

của dự án. 

Chương 2 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN; DỰ BÁO 

CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Nguyên tắc chung: 
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- Việc dự báo tác động của dự án đến môi trường được thực hiện theo các 

giai đoạn triển khai xây dựng dự án và khi dự án đi vào vận hành. 

- Đối với dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ 

của cơ sở đang hoạt động phải dự báo tổng hợp tác động môi trường của cơ sở 

cũ và dự án mở rộng quy mô, nâng công suất, thay đổi công nghệ của dự án mới. 

2.1. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

2.1.1. Dự báo các tác động: Dự báo sơ bộ các tác động đến môi trường 

của giai đoạn, trong đó tập trung vào các hoạt động chính như: vật liệu xây dựng 

phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự án); vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị; thi công các hạng mục công trình của dự án hoặc các hoạt 

động triển khai thực hiện dự án (đối với các dự án không có công trình xây 

dựng); làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ 

môi trường của dự án (như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước, ...). 

2.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

- Về nước thải: Mô tả quy mô, công suất, công nghệ các công trình thu 

gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp (nếu có): 

+ Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của từng nhà thầu thi 

công, xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

+ Công trình thu gom, xử lý các loại chất thải lỏng khác như hóa chất thải, 

hóa chất súc rửa đường ống, ...), đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

Mỗi công trình xử lý nước thải phải có bản vẽ thiết kế cơ sở của từng 

hạng mục và cả công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

- Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại: Mô tả quy mô, vị trí của khu vực lưu giữ 

tạm thời các loại chất thải. 

- Về bụi, khí thải: Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong 

quá trình thi công xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường. 

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

2.2. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.2.1. Dự báo các tác động: Việc dự báo tác động trong giai đoạn này cần 

phải tập trung vào các nội dung chính sau: 

- Tác động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, chất thải nguy 

hại, bụi, khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải 

lỏng khác). 

- Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, phải bổ sung tác động từ việc 

phát sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải hiện 
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hữu của khu công nghiệp; khả năng tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước 

thải hiện hữu của khu công nghiệp đối với khối lượng nước thải phát sinh lớn 

nhất từ hoạt động của dự án. 

2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

Yêu cầu chung: Trên cơ sở kết quả dự báo các tác động tại Mục 2.2.1 nêu 

trên, chủ dự án phải căn cứ vào từng loại chất thải phát sinh (với lưu lượng và tải 

lượng ô nhiễm lớn nhất) để đề xuất lựa chọn các thiết bị, công nghệ xử lý chất 

thải phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường quy định. 

a) Về công trình xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt, nước thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác): 

- Mô tả quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử 

dụng của từng công trình xử lý nước thải. 

- Các thông số cơ bản của từng các hạng mục thành phần và của cả công 

trình xử lý nước thải, kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở (đưa vào Phụ lục báo cáo). 

- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc nước thải tự động, 

liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt theo quy định). 

b) Về công trình xử lý bụi, khí thải: 

- Thực hiện như đối với nước thải. 

- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc khí thải tự động, 

liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt theo quy định). 

c) Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại): Thực hiện như đối với 

nước thải. 

d) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và 

khí thải (đối với trường hợp phải lắp đặt): Thực hiện như đối với nước thải. 

2.2.3. Tiến độ hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất 

thải, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục. 

- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

Chương 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

3.2. Kế hoạch quan trắc môi trường: Kế hoạch quan trắc môi trường 

được xây dựng theo từng giai đoạn của dự án, gồm: thi công xây dựng và vận 

hành thương mại, cụ thể: Giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông 

số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải đặc trưng của dự án, phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường với tần suất tối thiểu 06 tháng/01 lần. 
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Cam kết của chủ dự án, cơ sở 

Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm 

thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Chúng tôi gửi kèm theo dưới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan 

đến dự án, cơ sở (nếu có và liệt kê cụ thể). 

Phụ lục 
(Các Phụ lục I, II,...) 
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