
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời hạn hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí 

thải tự động liên tục và giấy phép xử lý chất thải nguy hại 

 

Thực hiện Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 

của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 (sau đây 

viết tắt là Nghị quyết số 129/NQ-CP), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông 

báo như sau: 

1. Gia hạn thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, 

khí thải tự động, liên tục quy định tại khoản 20 và khoản 23 Điều 3 Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2021 (thay vì ngày 31 tháng 12 năm 2020) theo Nghị quyết số 

129/NQ-CP. 

2. Gia hạn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với Giấy phép xử lý chất 

thải nguy hại (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp) 

thuộc các trường hợp quy định tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, 

đồng thời không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã 

được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy 

định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, cụ thể: 

2.1. Các doanh nghiệp đã có hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải 

nguy hại được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận kèm theo Giấy phép xử 

lý chất thải nguy hại gồm các doanh nghiệp tại Phụ lục của Thông báo này. 

2.2. Các doanh nghiệp được gia hạn phải chịu trách nhiệm và bảo đảm cơ 

sở xử lý, các hệ thống, thiết bị xử lý, lưu giữ chất thải, các phương tiện vận 

chuyển, các công trình bảo vệ môi trường ở tình trạng hoạt động bình thường; 

tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có 

liên quan đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến 

cuộc sống của nhân dân. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân và cơ 

quan liên quan biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 
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đề nghị liên hệ Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được 

hướng dẫn kịp thời./. 

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

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (để công khai); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (để biết); 

- Doanh nghiệp được gia hạn Giấy phép (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCMT, QLCT, VC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 



 

PHỤ LỤC 

Danh sách các doanh nghiệp được tự động gia hạn Giấy phép xử lý  

chất thải nguy hại đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-BTNMT ngày     tháng    năm 2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) 

TT 

 

Tên doanh nghiệp  

 

Địa chỉ Văn phòng, cơ sở 

Điện thoại, Fax, email 

Giấy phép 

có mã số 

QLCTNH 

Ngày cấp 

Giấy phép  

1 
Công ty TNHH 

Tân Thuận Phong 

Địa chỉ Văn phòng và Cơ sở xử lý: Km 

8, quốc lộ 5, xã Nam Sơn, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng 

ĐT: 0313.589152 Fax:  0313.770425   

1-2-3-5-

6.002.VX 
09/8/2017 

2 

Công ty TNHH 

Kim loại màu  

Việt Bắc 

Địa chỉ Văn phòng và Cơ sở xử lý:  Cụm 

công nghiệp nhỏ Điềm Thụy, xã Điềm 

Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0280.3769769 Fax: 0280.3769247  

1-2-3-4-5-

6.056.VX 
23/10/2017 

3 

Công ty TNHH 

Sản xuất-Dịch vụ-

Thương mại Môi 

Trường Xanh 

Địa chỉ Văn phòng và Cơ sở xử lý:  Lô 

H10E, đường số 10, khu Công nghiệp 

Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.37660965 Fax: 028.37660715  

3-4-5-

6.076.VX 
06/4/2018 

4 

Công ty TNHH 

Khoa học Công 

nghệ Môi trường 

Quốc Việt 

Địa chỉ Văn phòng: Số 41 đường 34, 

Trần Não, khu Tân Hồng Uy, phường 

Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Địa chỉ cơ sở xử lý:  Nhà máy tái chế 

chất thải nguy hại - 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    

3-4-5-

6.047.VX 
02/01/2020 

5 

Công ty TNHH 

Sản xuất cơ khí và 

Dịch vụ Đại Phúc 

Địa chỉ Văn phòng và Cơ sở xử lý: 

A7/40 Ấp 1, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT 0283.7660464 Fax 0283.7660356 

3-4-5-

6.059.VX 
08/01/2018 

6 

Doanh nghiệp tư 

nhân Sản xuất 

Thương mại Tùng 

Nguyên 

Địa chỉ Văn phòng và Cơ sở xử lý: Lô 

B1, đường số 9, KCN Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại: 028.37661090    

Fax: 028.37661521      

5-6.042.VX 30/8/2019 

7 

Công ty cổ phần 

thương mại, sản 

xuất và xuất nhập 

khẩu JTEK 

Địa chỉ văn phòng và Cơ sở xử lý:  Thôn 

Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 

ĐT: 024.39617103 Fax: 0243.9616978   

2.114.VX 21/2/2018 
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