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QUYẾT ĐỊNH 

Đính chính Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

 Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính Phụ lục III.1 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu như sau: 

Danh mục các chất được kiểm soát cấm sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ, mã 

hàng hóa (HS) 3827.32.00: 

1. Nội dung đã ban hành: Mô tả hàng hóa: “HCFC-141 trộn sẵn trong 

polyol***” đính chính thành “HCFC-141b trộn sẵn trong polyol***”; 

2. Nội dung đã ban hành: Tiền tố và ký hiệu: “HCFC-141 trộn sẵn trong 

polyol” đính chính thành “HCFC-141b trộn sẵn trong polyol”; 
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3. Nội dung đã ban hành: Tên hóa học: “HCFC-141 pre-blended polyol”  

đính chính thành “HCFC-141b pre-blended polyol”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách 

rời của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường về ứng phó với biến đổi khí hậu./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, VP(TH), PC, BĐKH. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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