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Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

phép xử lý chất thải nguy hại 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 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 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

(sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT). Liên quan đến báo cáo 

định kỳ của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Thông tư số 25/2019/TT-

BTNMT quy định cụ thể như sau: 

- Khoản 1 Điều 37 quy định: “1. Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm sau: 

a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban 

hành kèm theo Thông tư này;  

b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;” 

- Khoản 4 Điều 40 quy định: “Các điều khoản quy định về báo cáo định kỳ 

(bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động 

liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát 

và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ tại các văn bản quy định trước đây được thực hiện theo quy định 

tại Thông tư này kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành”. 

- Khoản 5 Điều 40 quy định: “Các báo cáo về quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, 

quản lý phế liệu nhập khẩu quy định tại Mục III Phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-

CP được lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Thông 

tư này”. 

Như vậy, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (bao gồm cả chủ xử  

lý chất thải nguy hại (CTNH)) thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 

25/2019/TT-BTNMT, trong đó đã lồng ghép nội dung báo cáo quản lý CTNH 

của chủ xử lý CTNH. Khi nộp báo cáo nêu trên không cần đính kèm các bản sao 

chứng từ CTNH hoặc Sổ giao nhận CTNH (đối với một số trường hợp đặc thù) 

đã sử dụng trong kỳ báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 
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ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản 

lý chất thải nguy hại. Các chứng từ, sổ giao nhận nêu trên và các hồ sơ, tài liệu 

liên quan được lưu giữ tại cơ sở xử lý CTNH để các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. 

Tổng cục Môi trường hướng dẫn như trên để quý đơn vị, doanh nghiệp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo); 

- TCT Nguyễn Văn Tài (để báo cáo); 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

-  Lưu: VT, QLCT, NT (70). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 
 

Nguyễn Thượng Hiền  
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