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Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Hải 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo quản lý chất thải nguy hại 

của chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) năm 2019 của Công ty TNHH 

Hoàng Hải (Công ty) cho cơ sở phát sinh CTNH là Cơ sở dịch vụ du lịch và nuôi 

cá; địa chỉ: xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, Sở 

Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Theo báo cáo của Công ty, tổng khối lượng CTNH phát sinh định kỳ hàng 

năm của Công ty dưới 600kg/năm và không có CTNH thuộc danh mục các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý 

CTNH thì Công ty thuộc đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký 

để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo 

quản lý CTNH định kỳ. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận báo cáo 

quản lý CTNH của chủ nguồn thải CTNH của Công ty tương đương với Sổ đăng 

ký chủ nguồn thải CTNH. Trong quá trình hoạt động, Công ty có trách nhiệm: 

1. Tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy 

phạm pháp luật về môi trường có liên quan. 

 2. Thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  Lưu: VT, CCBVMT, Q.V. 
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