
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP
điều chỉnh quy định về đối tượng bắt buộc

thực hiện quan trắc tự động, liên tục được quy định 

tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP



ĐIỀU 97. QUAN TRẮC NƯỚC THẢI – KHOẢN 2ĐIỀU 97. QUAN TRẮC NƯỚC THẢI – KHOẢN 2

Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định 
tại Cột 4 Phụ lục XXVIII thực hiện quan trắc nước thải tự 

động, liên tục và quan trắc nước thải định kỳ theo quy định 
tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định 
tại Cột 5 Phụ lục XXVIII thực hiện quan trắc nước thải tự 
động, liên tục hoặc quan trắc nước thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

Cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở có hệ thống xử 

lý nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử lý nước thải, để 

diệt vi sinh vật và cơ sở xả nước làm mát không sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng, cơ sở xả nước 

tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi.

TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP
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CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

PHỤ LỤC XXVIII

Loại hình dự án, cơ sở, khu sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

Loại hình dự án, cơ sở, khu sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

Loại hình dự án, cơ sở, khu sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

Loại hình dự án, cơ sở, khu sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

Loại hình dự án, cơ sở, khu sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

Thông số quan trắc chính của hệ thống
quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thông số quan trắc chính của hệ thống
quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thông số quan trắc chính của hệ thống
quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thông số quan trắc chính của hệ thống
quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thông số quan trắc chính của hệ thống
quan trắc nước thải tự động, liên tục

Lưu lượngLưu lượngLưu lượngLưu lượngLưu lượngSTTSTTSTTSTTSTT
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CỘT 2CỘT 2CỘT 2CỘT 2CỘT 2 CỘT 3CỘT 3CỘT 3CỘT 3CỘT 3 CỘT 4CỘT 4CỘT 4CỘT 4CỘT 4 CỘT 5CỘT 5CỘT 5CỘT 5CỘT 5

Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (bao 

gồm cả các dự án, cơ sở bên trong được miễn trừ đấu nối, xả trực 

tiếp nước thải ra môi trường); Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của khu kinh tế (nếu có)

Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni. Có xả nước thải 

ra môi trường

Từ 500 m3/ngày 

(24 giờ) trở lên

Từ 200 đến dưới 500 

m3/ngày (24 giờ)

Từ 1.000 m3/ngày 

(24 giờ) trở lên

Từ 500 đến dưới

1.000 m3/ngày (24 giờ)

Dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định này.

1. Lưu lượng (đầu vào và đầu ra),

2. pH, nhiệt độ,

3. TSS,

4. COD hoặc TOC,

5. Amoni (trừ trường hợp loại hình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ không phải 
kiểm soát Amoni theo quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường về nước thải).

1. Lưu lượng (đầu vào và đầu ra),

2. pH, nhiệt độ,

3. TSS,

4. COD hoặc TOC,

5. Amoni (trừ trường hợp loại hình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ không phải 
kiểm soát Amoni theo quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường về nước thải).

Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này

DỰ ÁN, CƠ SỞ, KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP XẢ NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG
PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

DỰ ÁN, CƠ SỞ, KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP XẢ NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG
PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

DỰ ÁN, CƠ SỞ, KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP XẢ NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG
PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

DỰ ÁN, CƠ SỞ, KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP XẢ NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG
PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

DỰ ÁN, CƠ SỞ, KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CỤM CÔNG NGHIỆP XẢ NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG
PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC



CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

1 Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại;
Làm giàu, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến khoáng sản có sử dụng 
hóa chất độc hại;
Sản xuất thủy tinh (trừ loại hình sử dụng nhiên liệu khí, dầu DO)

2 Luyện kim; tinh chế, chế biến khoáng sản độc hại; phá dỡ tàu 
biển Sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu)

3 Sản xuất giấy, bột giấy, ván sợi (MDF, HDF) Sản xuất bột giấy, sản xuất giấy từ nguyên liệu tái chế hoặc từ sinh khối

4 Sản xuất hoá chất, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); 
thuốc bảo vệ thực vật hóa học

Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón hóa học (trừ phối trộn, sang 
chiết, đóng gói), hóa chất bảo vệ thực vật (trừ phối trộn, sang chiết)

5 Nhuộm (vải, sợi), giặt mài Sản xuất vải, sợi, dệt may (có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi)
6 Thuộc da Sản xuất da (có công đoạn thuộc da); thuộc da

7 Lọc hóa dầu Khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên
Lọc, hóa dầu

8 Nhiệt điện than, sản xuất than cốc, khí hóa than, điện hạt nhân
Nhiệt điện than
Sản xuất than cốc
Khí hóa than

9 Xử lý, tái chế chất thải; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất

Tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường
Tái chế, xử lý chất thải nguy hại; phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; sử dụng phế liệu nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất

10 Có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất Mạ có công đoạn làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất

11 Sản xuất pin, ắc quy Sản xuất pin, ắc quy
12 Sản xuất clinker Sản xuất xi măng
13 Chế biến mủ cao su Chế biến mủ cao su

14 Chế biến tinh bột sắn; bột ngọt; bia, rượu, cồn công nghiệp;
Sản xuất tinh bột sắn, bột ngọt
Sản xuất bia, nước giải khát có gas
Sản xuất cồn công nghiệp

15 Chế biến mía đường Sản xuất đường từ mía

16 Chế biến thủy sản, giết mổ gia súc, gia cầm
Chế biến thủy, hải sản
Giết mổ gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp
Chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp

17 Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử
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QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
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11111 Đối tượngĐối tượngĐối tượngĐối tượngĐối tượng

11111
Thời gian

hoàn thành
Thời gian

hoàn thành
Thời gian

hoàn thành
Thời gian

hoàn thành
Thời gian

hoàn thành

KCN, Cơ sở trong KCN nhưng được miễn trừ đấu nối vào 
HT XLNT tập trung.

Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định 

tại Cột 4 Phụ lục XXVIII thực hiện quan trắc nước thải tự 

động, liên tục và quan trắc nước thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 97

Đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng quy định 

tại Cột 5 Phụ lục XXVIII thực hiện quan trắc nước thải tự 

động, liên tục hoặc quan trắc nước thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 97

Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với Cơ sở 
thuộc Cột 4 Phụ lục XXVIII.

Cơ sở có loại hình sản xuất thuộc Phụ lục IIa và có quy 
mô xả thải từ 500 m2/ng.đ trở lên

Cơ sở xử lý CTNH, CTR quy mô cấp tỉnh; Sử dụng phê liệu 
làm nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng phải lập ĐTM

Không thuộc 3 đối tượng trên nhưng có quy mô xả thải 
từ 1.000 m3/ng.đ trở lên

Đối tượng khác do UBND tỉnh quyết định.

Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021
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ĐIỀU 97. QUAN TRẮC NƯỚC THẢI – KHOẢN 4ĐIỀU 97. QUAN TRẮC NƯỚC THẢI – KHOẢN 4

Dự án, cơ sở xả nước làm mát có sử dụng clo hoặc hóa chất khử trùng để 

diệt vi sinh vật ra môi trường với lưu lượng từ 1.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên 

thì chủ dự án, cơ sở lắp đặt các thông số quan trắc tự động, liên tục gồm: 

Lưu lượng, nhiệt độ và clo đối với nguồn nước làm mát đó.
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ĐIỀU 97. QUAN TRẮC KHÍ THẢI – KHOẢN 2ĐIỀU 97. QUAN TRẮC KHÍ THẢI – KHOẢN 2

Đối tượng quy định tại Cột 2 có công trình, thiết bị xả 

bụi, khí thải quy định tại Cột 3 với mức lưu lượng/công 

suất quy định tại Cột 5 thực hiện quan trắc bụi, khí thải 

tự động, liên tục theo quy định tại khoản 5 Điều này và 

quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo khoản 4 Điều này.

Đối tượng quy định tại Cột 2 có công trình, thiết bị xả bụi, 

khí thải quy định tại Cột 3 với mức lưu lượng/công suất quy 

định tại Cột 6 thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự động, 

liên tục theo quy định tại khoản 5 Điều này hoặc quan trắc 

bụi, khí thải định kỳ theo khoản 4 Điều này. 
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QUAN TRẮC KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
STT Tên dự án, cơ sở Công trình, thiết bị xả bụi, khí thải Thông số quan trắc Lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết 

bị xử lý bụi, khí thải
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xả bụi, khí thải công nghiệp lớn ra môi trường phải thực hiện quan 
trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ

1

Sản xuất gang, thép, 
luyện kim (trừ cán, 
kéo, đúc từ phôi 
nguyên liệu)

Lò điện hồ quang (EAF), lò điện cảm ứng 
(lò trung tần), lò tinh luyện (LF)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , Bụi, NOx, 
SO2 , CO

Từ 100.000 m3 /giờ (tính 
cho tổng lưu lượng của 
các công trình, thiết bị 

cùng loại) trở lên

Từ 50.000 đến dưới 
100.000 m3 /giờ (tính 

cho tổng lưu lượng của 
các công trình, thiết bị 

cùng loại)

Máy thiêu kết Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, SO2 , NOx

Lò chuyển thổi ôxy (BOF) Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi, SO 2 , NOx, CO

Thiết bị đúc Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi
Lò nung chảy, gia nhiệt khác sử dụng 
nhiên liệu dầu FO, than

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, SO 2 , NOx, CO

2

Sản xuất hoá chất vô 
cơ cơ bản (trừ khí 
công nghiệp), phân 
bón vô cơ và hợp 
chất ni tơ (trừ phối 
trộn, sang chiết, 
đóng gói), thuốc bảo 
vệ thực vật hóa học 
(trừ phối trộn, sang 
chiết)

Thiết bị tái sinh xúc tác Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

Từ 100.000 m3 /giờ (tính 
cho tổng lưu lượng của 
các công trình, thiết bị 

cùng loại) trở lên

Thiết bị xử lý SO2, thu hồi lưu huỳnh Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, SO2

Thiết bị đốt CO (công đoạn cracking dầu) Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O 2 , bụi, SO2 , NOx, CO

Thiết bị sản xuất axit sulfuric Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, SO2

Thiết bị sản xuất axit phosphoric Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, HF

Thiết bị sản xuất hợp chất Flo Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, HF

Thiết bị sản xuất axit clohidric Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, HCl
Thiết bị đốt, nung, nung chảy sử dụng 
nhiên liệu dầu FO, than

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O 2 , bụi, SO2 , NOx, CO

Thiết bị sản xuất phân đạm Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi, NH3

Thiết bị sản xuất phân bón hỗn hợp (trừ 
phối trộn) Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi, NH3

Sản xuất, thu hồi axit nitric Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, NOx

3 Lọc, hóa dầu

Thiết bị gia nhiệt Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O 2 , NOx và SO2
khi sử dụng dấu Từ 100.000 m 3 /giờ (tính 

cho tổng lưu lượng của 
các công trình, thiết bị 

cùng loại) trở lên

Từ 50.000 đến dưới 
100.000 m3 /giờ (tính 

cho tổng lưu lượng của 
các công trình, thiết bị 

cùng loại)

Thiết bị xử lý khí đuôi Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , SO2

Thiết bị đốt khí CO (công đoạn tái sinh 
xúc tác)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, SO 2 , NOx, CO



CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

QUAN TRẮC KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
STT Tên dự án, cơ sở Công trình, thiết bị xả bụi, khí thải Thông số quan trắc Lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí 

thải
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4

Tái chế, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn công 
nghiệp thông 
thường, chất thải 
nguy hại; sử dụng 
phế liệu nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản 
xuất

Lò đốt chất thải nguy hại; lò đốt 
chất thải y tế

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ (buồng đốt 
sơ cấp, thứ cấp và ống khói), O2 , bụi, 
SO 2 , NOx, HCl, CO

Tổng công suất các lò đốt 
từ 2.000 kg/ giờ trở lên

Tổng công suất các lò đốt từ 500 
kg/giờ đến dưới 2.000 kg/giờ

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, lò 
đốt chất thải rắn công nghiệp 
thông thường

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ (buồng đốt 
sơ cấp, thứ cấp và ống khói), O2 , bụi, 
SO 2 , NOx, HCl, CO

Tổng công suất các lò đốt 
từ 5.000 kg/ giờ trở lên

Tổng công suất các lò đốt từ 3.000 
kg/giờ đến dưới 5.000 kg/giờ

Lò nung xi măng đồng xử lý chất 
thải (theo xi măng)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, 
NOx, HCl Từ 100.000 m3 /giờ (tính 

cho tổng lưu lượng của các 
công trình, thiết bị cùng 

loại) trở lên

Lò hơi, lò gia nhiệt sử dụng nhiên 
liệu dầu FO, than đá

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, 
SO 2 , NOx, CO

Thiết bị tạo hạt nhựa
Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, Benzen, 
Sylen, Etylen oxyt Propylen oxyt (theo 
nhựa phế liệu)

Thiết bị đốt, nung, nung chảy Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, 
SO 2 , NOx, CO

Thiết bị, lò nung nấu tái chế chì Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, 
SO 2 , NOx, HCl, CO

Tổng công suất các thiết bị, 
lò nung từ 1.000 kg/giờ trở lên

5 Sản xuất than cốc; 
sản xuất khí than

Thiết bị luyện cốc (công nghệ có 
thu hồi sản phẩm phụ)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , Bụi, 
SO 2 , NOx Từ 100.000 m3 /giờ (tính 

cho tổng lưu lượng của các 
công trình, thiết bị cùng 

loại) trở lên

Thiết bị luyện cốc (công nghệ 
không thu hồi sản phẩm phụ)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, 
SO 2 , NOx, CO

Thiết bị dập cốc khô (CDQ) Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

Thiết bị khí hoá than Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, SO 2 , 
NOx, CO

6 Nhiệt điện
Thiết bị đốt (trừ nhà máy nhiệt 
điện sử dụng hoàn toàn nhiên liệu 
là khí đốt, dầu DO)

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, bụi, 
SO 2 , NOx, CO

Tổng công suất phát điện từ 
50 MW trở lên

Tổng công suất phát điện dưới 50 MW

7 Sản xuất xi măng
Lò nung Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, 

NOx, CO
Từ 100.000 m3 /giờ (tính 
cho tổng lưu lượng của các 
công trình, thiết bị cùng 
loại) trở lên

Thiết bị làm nguội clinker, nghiền 
than, nghiền xi măng Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi

8

Dự án, cơ sở khác quy 
định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị 
định này.

Thiết bị đốt, nung, nung chảy, gia 
nhiệt, lò hơi, lò dầu tải nhiệt sử dụng 
dầu FO, than đá

Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2 , bụi, SO2 , 
NOx, CO

Từ 100.000 m3 /giờ (tính cho 
tổng lưu lượng của các công 
trình, thiết bị cùng loại) trở lên

Từ 50.000 đến dưới 100.000 m3/giờ (tính cho 
tổng lưu lượng của các công trình, thiết bị cùng 
loại)

Từ 50.000 đến dưới 100.000 m3/giờ (tính cho tổng 
lưu lượng của các công trình, thiết bị cùng loại)

Từ 50.000 đến dưới 100.000 m3/giờ (tính 
cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết 
bị cùng loại)

Tổng công suất các thiết bị, lò nung từ 500 
kg/giờ đến dưới 1.000 kg/giờ

Từ 50.000 đến dưới 100.000 m3/giờ (tính 
cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết 
bị cùng loại)
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11111 Đối tượngĐối tượngĐối tượngĐối tượngĐối tượng

11111
Thời gian

hoàn thành
Thời gian

hoàn thành
Thời gian

hoàn thành
Thời gian

hoàn thành
Thời gian

hoàn thành

Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I, Mục III 
(Nguồn khí thải lưu lượng lớn)

Đối tượng quy định tại Cột 2 có công trình, thiết bị xả bụi, 

khí thải quy định tại Cột 3 với mức lưu lượng/công suất 

quy định tại Cột 5 thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục theo quy định tại khoản 5 Điều này và 

quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo khoản 4 Điều 98

Đối tượng quy định tại Cột 2 có công trình, thiết bị xả bụi, 

khí thải quy định tại Cột 3 với mức lưu lượng/công suất 

quy định tại Cột 6 thực hiện quan trắc bụi, khí thải tự 

động, liên tục theo quy định tại khoản 5 Điều này hoặc 

quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo khoản 4 Điều 98

Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với Cơ sở 
thuộc Cột 5 Phụ lục XXIX

Lò đốt CTNH, lò đốt chất thải của cơ sở xử lý CTR cấp tỉnh

Khí thải của cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng lập ĐTM

Đối tượng khác do UBND tỉnh quyết định.

Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021
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Ngoài ra, trong Thông tư Nghị định 08/2022/NĐ-CP còn 

một số quy định liên quan khác. Quý khách vui lòng liên hệ

Việt An Group để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
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