
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  373/STNMT-CCMT 

V/v thực hiện quy định về quản lý CTNH 

và nộp báo cáo định kỳ quản lý CTNH  

 

Hà Tĩnh, ngày   15   tháng   02  năm 2019 

        

Kính gửi: Chủ nguồn thải có phát sinh chất thải nguy hại 

 

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại 

(CTNH). Để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

tình hình quản lý CTNH, việc đăng ký chủ nguồn thải CTNH trên địa bàn tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ nguồn thải có phát sinh CTNH thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ sở đã đăng ký chủ nguồn thải CTNH: 

Thực hiện các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý CTNH theo đúng quy 

định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, đặc biệt là các yêu cầu sau: 

- Đối với việc lưu giữ CTNH: Bố trí khu vực lưu giữ CTNH; lưu giữ 

CTNH trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy 

định tại phụ lục 2A Thông tư 36/2015/TT-BTNMT; 

- Đối với việc vận chuyển, xử lý CTNH: Chỉ được chuyển giao CTNH 

cho các đơn vị có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH để 

vận chuyển và xử lý (không được chuyển giao, xử lý cùng chất thải rắn sinh 

hoạt); Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH cho đơn vị có chức 

năng theo quy định, đồng thời gửi kèm liên số 5 (bản gốc) về Sở Tài nguyên và 

Môi trường (để xác nhận CTNH đã được xử lý). 

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng năm tình hình quản lý CTNH theo 

đúng quy định tại khoản 6 điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT: Lập báo cáo 

quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 

31/12) và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/01 của năm tiếp 

theo. Mẫu báo cáo thực hiện theo đúng quy định tại Phụ lục 4A Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT (có gửi mẫu báo cáo kèm theo). Đối với các cơ sở chưa nộp 

báo cáo của kỳ báo cáo từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 kèm theo liên chứng từ số 

5 đề nghị khẩn trương nộp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục 

Bảo vệ Môi trường trước ngày 28/02/2019. 

Lưu ý:Việc chủ nguồn thải không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại 

định kỳ theo quy định là vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định 

155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 

5-10 triệu đồng đối với cá nhân và 10-20 triệu đồng đối với tổ chức. 



2. Đối với các đơn vị chưa đăng ký chủ nguồn thải CTNH: 

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý CTNH, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng ban chuyên 

môn trong quá trình kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn nếu có phát 

hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH nhưng chưa thực 

hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH hoặc chưa báo cáo quản lý CTNH (đối với 

trường hợp không phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH) thì yêu cầu các cơ sở này 

liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện quản lý 

CTNH theo đúng quy định. 

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng 

Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường (Địa chỉ: số 12A đường Võ Liêm 

Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh- Điện thoại: 02393.857.972) để được 

hướng dẫn.  

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                                    

- Như trên;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã (để phối 

hợp chỉ đạo); 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Trung tâm CNTT, kỹ thuật TN&MT (để 

đăng tải lên website Sở); 

- Lưu: VT, CCMT. 

        KT. GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

                            

 
 

 

         Phan Lam Sơn 

 



Mẫu Báo cáo Quản lý chất thải nguy hại năm 2018 

(TÊN CHỦ NGUỒN THẢI) CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…./….. ….., ngày …. tháng …. năm 2019 

 

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM 2018 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh 

 

1. Phần khai chung: 

1.1. Tên chủ cơ sở: 

Địa chỉ văn phòng: 

Điện thoại liên hệ: 

Mã số Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: 

1.2. Tên Cơ sở phát sinh CTNH: 

Loại hình sản xuất: 

Công suất sản xuất: 

Tình trạng hoạt động hiện nay: 

(Nếu cơ sở đã dừng hoạt động cần nêu rõ thời gian dừng hoặc kết thúc 

hoạt động) 

2. Tình hình chung về phát sinh, quản lý CTNH và chất thải thông thường 

tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:…………………………………………….. 

(Thống kê các loại chất thải phát sinh theo các bảng ở Phụ lục kèm theo) 

3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới:………………………… 

4. Các vấn đề khác:……………………………………………………….. 

 

Người có thẩm quyền ký 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

 

 



Phụ lục 1 

Thống kê chất thải phát sinh 

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì liệt kê rõ đối với 

từng cơ sở) 

a. Thống kê Chất thải nguy hại: 

Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg) Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 

Có/không gửi kèm liên 

chứng từ số 5 

….     

Tổng khối 

lượng 

    

b. Thống kê chất thải rắn thông thường: 

Tên chất thải Số lượng (kg) Phương pháp xử lý Đơn vị thu gom, xử 

lý (tên, địa chỉ) 

….    

Tổng khối 

lượng 

   

 

Phụ lục 2 

Các liên chứng từ CTNH và bản sao hợp đồng chuyển giao CTNH với 

chủ xử lý CTNH trong kỳ báo cáo vừa qua 
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