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V/v thông báo địa chỉ hộp thư điện tử trao 

đổi thông tin về nhập khẩu phế liệu   

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng  11  năm 2018 

  

  Kính gửi:   

    - Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

    - Tổng cục Hải quan- Bộ Tài chính.  

 Thực hiện Văn bản số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-

BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Tĩnh xin báo cáo như sau:  

 1. Về nội dung rà soát, cập nhật tình hình cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu còn hiệu lực  

 Thời gian qua, theo thẩm quyền được phân cấp, Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hà Tĩnh đã cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu cho 06 tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất. Qua rà soát, đến nay cả 06 Giấy xác nhận này đều đã hết 

hiệu lực. Thông tin về Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu của 6 tổ chức đã được cấp giấy phép nói trên, Sở Tài nguyên 

và Môi trường Hà Tĩnh đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu, công khai kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

văn bản số 4481/BTNMT-CNTT ngày 16/7/2018. 

 2.Về hộp thư điện tử phục vụ hoạt động liên quan đến nhập khẩu phế liệu: 

 Để phục vụ hoạt động thông quan phế liệu nhập khẩu, tiếp nhận và thông 

báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã lập hộp thư điện tử sau: nhapkhauphelieu@hatinh.gov.vn.  

 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thông báo để Tổng cục Môi trường - 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính được biết./.   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCMT.                    
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