
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH KIÊN GIANG Đ ộc lập -  Tự do -  H ạnh phúc

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đổc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo đên các chủ nguôn thải clìât thải 
nguy hại việc lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại (CTNH) định kỳ hàng năm 
theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 
tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy 
hại, cụ thể như sau:

- Thực hiện báo cáo quản lý CTNH định kỳ: 01 lần/năm; kỳ báo cáo được 
tính từ ngày 01 thảng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 trong năm bảo cáo;

- Thòi điểm nộp báo cáo về sỏ' Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên 
Giang (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) tù' ngày 01 tháng 01 đến trước 
ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo;

- Báo cáo được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành 
kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 
(một) năm, chủ nguồn thải chỉ báo cáo 01 lần trong thời hạn 01 (một) tháng, kể 
từ ngày chấm dứt hoạt động.

Nay Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo đến các chủ nguồn thải CTNH 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang rà soát tình hình phát sinh CTNH tại đơn vị, lập và 
gửi báo cáo quản lý CTNH theo tinh thần công văn này để Chi cục Bảo vệ môi 
trường theo dõi, tống họp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian

Sổ: 0< /CCBVMT-KSON Kiên Giang, ngày ủ5 tháng oị năm 201%
về việc lập báo cáo quản lý chất thải 

nguy hại định kỳ hàng năm

Kính gửi: Các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trên địa bàn
tỉnh Kiên Giang

Noi nhận:
- Như trên;
- CCT và các PCCT;
- Lưu: VT, KSON, hthloan.


