
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc kéo dài thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi trường thành phần  

là Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu  

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (đợt 2) 

Căn cứ quy định tại khoản 18 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. Tổ chức, cá nhân có tên tại Cột 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông 

báo này được kéo dài thời hạn hiệu lực của Giấy phép môi trường thành phần là 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi là Giấy phép môi trường thành phần) đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

Thời gian kéo dài, chủng loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu của 

Giấy phép môi trường thành phần của tổ chức, cá nhân (có tên tại Cột 2) tương ứng 

tại Cột 8, Cột 9 và Cột 10 Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo này. 

2. Tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn Giấy phép môi trường thành 

phần có trách nhiệm: 

a) Chỉ được sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trực 

tiếp tại cơ sở sản xuất của mình; bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường và thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

b) Chỉ được phép nhập khẩu khối lượng phế liệu đảm bảo sức chứa của 

kho hoặc bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng 

phế liệu được phép nhập khẩu tại Thông báo này. 

c) Sau thời gian kéo dài hiệu lực của giấy phép môi trường thành phần, 

phải có giấy phép môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

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

quan liên quan biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 

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); 

- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan); 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố: Cao Bằng; Nam Định; 

Ninh Bình, Phú Thọ; Tây Ninh; 

- Cổng Thông tin một cửa quốc gia; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT, TCMT.HHa (20). 
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PHỤ LỤC  

Danh sách tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy phép thành phần là Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đến hết ngày 31/12/2022  

(căn cứ quy định tại khoản 18 Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

(kèm theo Thông báo số         /TB-BTNMT ngày     tháng      năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT 

Tổ chức, cá nhân 

được kéo dài thời 

hạn có hiệu lực 

của Giấy phép môi 

trường thành 

phần  

Địa chỉ cơ sở sản 

xuất 

Giấy phép môi 

trường thành phần 

số, thời điểm cấp 

Ngày có 

hiệu lực 

Ngày hết 

hạn 

Thời hạn gia 

hạn theo Nghị 

quyết số 

129/NQ-CP 

Ngày bắt đầu 

kéo dài thời hạn 

Giấy phép môi 

trường thành 

phần 

Chủng loại phế 

liệu (theo mã 

HS) được phép 

nhập khẩu 

Khối lượng phế 

liệu được phép 

nhập khẩu trong 

thời gian kéo dài 

(tấn) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1.  Công ty cổ phần 

gang thép Cao 

Bằng 

Km 7 xã Chu Trinh, 

thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng 

45/GXN-BTNMT 

ngày 27/4/2018 

27/4/2018 28/4/2020 31/12/2021 Kể từ ngày ký 

ban hành thông 

báo này 

7204.10.00 

25.000 

7204.21.00 

7204.29.00 

7204.30.00 

7204.41.00 

7204.49.00 

TỔNG CỘNG 25.000 

2.  Công ty TNHH 

Mai Thanh 

 

 

 

Nhà máy sản xuất 

nhựa Phú Mỹ Tân, 

Số 168, phố Đại 

Tân, xã Nghĩa Sơn, 

huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định 

58/GXN-BTNMT 

ngày 04/6/2019 

 

 

 

04/06/2019 

 

04/06/2022 

 

 

 

 

 

Kể từ ngày ký 

ban hành thông 

báo này 

 

 

3915.30.90 288 

3915.10.10 319 

3915.10.90 353 

TỔNG CỘNG 960 

3.  Công ty Cổ phần 

Giang Nam Cát 

 

 

Lô C1 đường D4, 

Khu công nghiệp 

Hòa Xá, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

128/GXN-

BTNMT ngày 

27/9/2019 

 

 

27/9/2019 

 

 

27/9/2020 

 

 

31/12/2021 

 

 

Kể từ ngày ký 

ban hành thông 

báo này 

 

 

3915.10.10 903 

3915.10.90 12.653 

3915.90.00 4.519 

TỔNG CỘNG 18.075 
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TT 

Tổ chức, cá nhân 

được kéo dài thời 

hạn có hiệu lực 

của Giấy phép môi 

trường thành 

phần  

Địa chỉ cơ sở sản 

xuất 

Giấy phép môi 

trường thành phần 

số, thời điểm cấp 

Ngày có 

hiệu lực 

Ngày hết 

hạn 

Thời hạn gia 

hạn theo Nghị 

quyết số 

129/NQ-CP 

Ngày bắt đầu 

kéo dài thời hạn 

Giấy phép môi 

trường thành 

phần 

Chủng loại phế 

liệu (theo mã 

HS) được phép 

nhập khẩu 

Khối lượng phế 

liệu được phép 

nhập khẩu trong 

thời gian kéo dài 

(tấn) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

4.  Công ty Cổ phần 

sản xuất Công 

nghiệp và Thương 

mại Việt Nhật 

 

 

 

Lô số 3, Khu công 

nghiệp Thụy Vân, xã 

Thụy Vân, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ 

152/GXN-

BTNMT ngày 

27/12/2018 

27/12/2018 27/12/2021  Kể từ ngày ký 

ban hành thông 

báo này 

3915.10.10  

7.833 

 

3915.30.90 

3915.90.00 

TỔNG CỘNG 7.833 

5.  Công ty TNHH sản 

phẩm ngũ kim 

Hailiang (Việt 

Nam) 

Đường C, Khu chế 

xuất và công nghiệp 

Linh Trung III, xã 

An Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

12/GXN-BTNMT 

ngày 22/01/2020 

22/01/2020 22/01/2021 31/12/2021 Kể từ ngày ký 

ban hành thông 

báo này 

7404.00.00 5.228 

TỔNG CỘNG 5.228 

6.  Chi nhánh 1 Công 

ty TNHH sản xuất 

thương mại Vương 

Kim Long 

Đường 786 KKT 

cửa khẩu Mộc Bài, 

tổ 1, ấp Thuận Tây, 

xã Lợi Thuận, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh 

20/GXN-BTNMT 

ngày 07/3/2019 

07/03/2019 07/03/2022  Kể từ ngày ký 

ban hành thông 

báo này 

3915 10 10 3.383 

3915 90 00 967 

Tổng cộng 4.350 

7.  Công ty TNHH sản 

xuất bao bì Trường 

Thịnh (trước đây là 

Doanh nghiệp tư 

nhân sản xuất bao 

bì Trường Thịnh) 

Xóm Hạ, thôn Đông 

Mai, xã Khánh Hải, 

huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 

15/GXN-BTNMT 

ngày 06/2/2018 

06/2/2018 06/2/2020  Kể từ ngày ký 

ban hành thông 

báo này 

3915.10.10 

12.000 

3915.10.90 

3915.20.90 

3915.30.90 

3915.90.00 

TỔNG CỘNG 12.000 
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