BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3548 /BTNMT-TCMT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ
điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của
Công ty TNHH MTV Biển Tuệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Biển Tuệ
Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định
số 889/QĐ-TCMT ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục
Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế các điều kiện về bảo vệ môi trường trong
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Công ty TNHH MTV Biển Tuệ
(sau đây viết tắt là Công ty) tại địa chỉ sản xuất số E13/10 Phạm Văn Sáng, Ấp 5,
xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả kiểm tra thực tế được lập thành Biên bản kiểm tra gửi kèm theo,
trong đó Đoàn kiểm tra đánh giá Công ty chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi
trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định tại Nghị
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất
thải và phế liệu, cụ thể là:
1. Công ty chưa có hồ sơ pháp lý trong việc xây dựng nhà xưởng, cơ sở
sản xuất trên phạm vi đất đã thuê.
2. Hồ sơ, báo cáo của Công ty chưa đầy đủ các thông tin; nhiều nội dung
mâu thuẫn trong báo cáo và có sự sai khác rất nhiều so với thực tế hiện hữu sản
xuất của Công ty, trong đó:
- Theo cam kết trong báo cáo, Công ty có 08 dây chuyền, thiết bị sản xuất
dây đai nhựa. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty mới chỉ lắp đặt 04
thiết bị sản xuất dây đai nhựa (đang vận hành), 03 thiết bị tạo hạt nhựa (không
hoạt động mặc dù Đoàn kiểm tra đã yêu cầu vận hành) và 01 thiết bị chưa được
lắp đặt.
- Công suất sản phẩm dây đai của mỗi thiết bị (đang hoạt động ổn định)
kiểm tra thực tế chỉ là khoảng 1,0 tấn/ngày, không đúng so với cam kết trong
báo cáo và thông tin do Công ty cung cấp (17 tấn/ngày).
Do vậy, nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu của Công ty là không phù
hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17
tháng 9 năm 2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối
với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản
xuất, cụ thể là “chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo
vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với đơn vị
nhập khẩu phế liệu để sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất khi chứng
minh được nhu cầu và năng lực sử dụng phế liệu”.

3. Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu quá nhỏ so với khối lượng phế liệu nhập
khẩu của Công ty đã đề nghị và không đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm a
Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
4. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải không đáp ứng được yêu cầu:
- Hệ thống chụp hút khí thải quá xa so với vị trí khí thải phát sinh (từ công
đoạn gia nhiệt, đùn) nên không có khả năng thu gom triệt để khí thải phát sinh.
- Quy trình công nghệ xử lý khí thải không có công đoạn xử lý các khí thải
phát sinh (hấp phụ các khí VOC), nên không có khả năng xử lý đối với các khí
thải này.
- Ống khói thải chưa bố trí sàn thao tác và vị trí lấy mẫu theo quy định.
5. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang để rất nhiều bao phế liệu nhựa ở bãi
ngoài trời (không có biện pháp che chắn và bãi chưa được bê tông hóa đầy đủ) và
không thuộc phạm vi đất được phép sử dụng của Công ty.
Với các lý do nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lại quý Công ty Hồ
sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế
liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Trong trường hợp, Công ty vẫn có nhu cầu nhập khẩu phế liệu làm nguyên
liệu sản xuất, đề nghị Công ty hoàn thiện các điều kiện về bảo vệ môi trường trong
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo đúng quy định tại Nghị định số
38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và
phế liệu và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính
phủ về 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 gửi Hồ sơ mới về Bộ Tài nguyên và Môi
trường để được xem xét, giải quyết.
Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để quý Công ty biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
THỨ TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở TN&MT Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia;
- VPTN&TKQ;
- Lưu: VT, TCMT, Thọ (5).

Email:
btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Ngày ký: 24.07.2019
14:07:14 +07:00

Võ Tuấn Nhân

2

