SAO Y; ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN; 14/04/2022

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 69

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
/TB-BTNMT
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Danh sách tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy
phép môi trường thành phần là Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
Căn cứ quy định tại khoản 19 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:
1. Các tổ chức, cá nhân (tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo này)
thuộc trường hợp được kéo dài thời hạn hiệu lực của Giấy phép xử lý chất thải
nguy hại (sau đây gọi là Giấy phép môi trường thành phần) đến hết ngày 31
tháng 12 năm 2022.
2. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn Giấy phép
môi trường thành phần:
- Được phép thu gom, xử lý các loại chất thải nguy hại với các mã quy định
tại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường
cấp phép; cân đối tổng khối lượng chất thải nguy hại theo thời gian được gia hạn
kể từ ngày có Thông báo về việc kéo dài thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi
trường thành phần.
- Bảo đảm cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại đáp ứng các yêu
cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 85 Luật Bảo vệ môi trường,
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nêu trên và các quy định hiện hành.
- Sau thời gian kéo dài hiệu lực của Giấy phép môi trường thành phần, nếu
các tổ chức, cá nhân tiếp tục hoạt động phải có Giấy phép môi trường theo quy
định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nêu trên.
Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân và các cơ
quan liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở
TN&MT tại 63 tỉnh, thành phố (để biết);
- Các tổ chức, cá nhân tại Phụ lục (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT, QLCT, VC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

PHỤ LỤC
Danh sách tổ chức, cá nhân được được kéo dài thời hạn có hiệu lực của
Giấy phép môi trường thành phần là Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022
(Kèm theo Thông báo số
/TB-BTNMT ngày
tháng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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Tên tổ chức,

cá nhân

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở Giấy phép có
Ngày cấp
điện thoại, fax, email
mã số QLCTNH Giấy phép

Địa chỉ Văn phòng và Cơ
sở xử lý: Lô H10E, đường
Công ty TNHH Sản số 10, Khu Công nghiệp
xuất - Dịch vụ Lê Minh Xuân, huyện
3-4-5-6.076.VX
Thương mại Môi Bình Chánh, Thành phố
Trường Xanh
Hồ
Chí
Minh
ĐT: 028.37660965
Fax: 028.37660715

Địa chỉ Văn phòng: Số 41
đường 34, Trần Não, khu
Công ty TNHH Khoa
Tân Hồng Uy, phường
học Công nghệ Môi
3-4-5-6.047.VX
Bình An, Quận 2, Thành
trường Quốc Việt
phố
Hồ
Chí
Minh
Địa chỉ Cơ sở xử lý:

năm 2022 của

Hệ thống xử lý chất
thải đã được
cấp phép

Đơn vị
tính

Lò đốt CTNH
Hệ thống xử lý nước
thải và chất thải lỏng
Hệ thống xử lý thu
hồi dung môi
04/6/2018 Hệ thống xử lý dầu Kg/ngày
thải

02/01/2020

Khối lượng
CTNH được phép
thu gom, vận
chuyển, xử lý
9.863
1.233
822
1.370

Hệ thống súc rửa
thùng phuy và bao bì

1.096

Hệ thống ổn định hóa
rắn

1370

Hệ thống xử lý tái
Kg/ngày
chế, thu hồi axit thải

19.726
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Đường số 14, khu tiểu thủ
công nghiệp Lê Minh
Xuân, huyện Bình Chánh,
thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 083.8995926
Fax: 083.8995927
Địa chỉ Văn phòng và Cơ
sở xử lý: A7/40 Ấp 1, xã
Công ty TNHH Sản Vĩnh Lộc, huyện Bình
xuất cơ khí và Dịch Chánh, Thành phố Hồ Chí 3-4-5-6.059.VX
vụ Đại Phúc
Minh
ĐT 0283.7660464
Fax 0283.7660356

Địa chỉ Văn phòng và Cơ
Công ty cổ phần Môi sở xử lý: Khu 1, thị trấn
Trường Xanh Minh Kẻ Sặt, huyện Bình Giang,
Phúc
tỉnh
Hải
Dương
ĐT: 02203.773.669

1-2-3.052.VX

08/01/2018

Hệ thống súc rửa
Kg/ngày
thùng phuy

7.671

Lò đốt LCN-1000A,

19.726

Hệ thống tẩy rửa, thu
hồi kim loại dính dầu

13.151

Hệ thống ngâm tẩy
28/8/2019 bao bì
Kg/ngày
Hệ thống súc rửa
thùng phuy
Hệ thống phá dỡ ắc
quy
Hệ thống phá dỡ chất
thải điện

6.575
3.288
1.973
6.575
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Công ty TNHH
Thương mại
Khánh Dư

Công ty TNHH
Thương mại
Huy Thịnh

Địa chỉ văn phòng và Cơ
sở xử lý: Thôn Đồng Lạc,
xã Đồng Văn, huyện Yên
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0211.3836472
Fax: 0211.3857664
Địa chỉ văn phòng:
182/36A Lê Văn Sỹ,
Phường 10, quận Phú
Nhuận, Thành phố Hồ Chí
Minh
Điện thoại: 0282 184436
Fax: 0288 448929
Địa chỉ Cơ sở xử lý: Khu
xử lý chất thải tập trung
Tóc Tiên, xã Tóc Tiên,
huyện Tân Thành, tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu
ĐT: 0254 3932088
Fax: 0254 3932088

Công ty Cổ phần Môi Địa chỉ Văn phòng: Số 46

2.090.VX

5.117.VX

Hệ thống nghiền
bóng đèn chứa thủy
ngân

132

Hệ thống xử lý nước
thải

24.658

Lò luyện thép thực
08/4/2019 hiện đồng xử lý Kg/ngày
CTNH
Lò đốt chất thải

19.726

Hệ thống xử lý dầu
thải

2.235

Hệ thống tái chế,
phục hồi thùng phuy
20/7/2018 thải
Kg/ngày
Hệ thống
dung môi

tái chế

04/7/2019 Lò đốt chất thải

2.958
1.052

Hệ thống bê tông hóa
rắn chất thải
3.125.VX

13.699

1.315
Kg/ngày

2.400
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trường và Công trình Trần Phú, phường Phước
đô thị Huế
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế
Địa chỉ Cơ sở xử lý:
Phường Thủy Phương, thị
xã Hương Thủy, tỉnh Thừa
Thiên Huế
ĐT:0234.3848242
Email:info@hepco.com.vn

Hệ thống xử lý bóng
đèn huỳnh quang

Bể đóng kén

192

m3

1.902

