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TH¤NG T¦ LI£N TÞCH
Híng dÉn thùc hiÖn §iÒu 43 LuËt B¶o vÖ M«i trêng
vÒ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn kinh doanh nhËp khÈu phÕ liÖu.
_____
C¨n cø LuËt B¶o vÖ M«i trêng ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu
tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 91/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn
vµ M«i trêng;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2006/N§-CP ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2006 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸
quèc tÕ vµ c¸c ho¹t ®éng ®¹i lý mua, b¸n, gia c«ng vµ qu¸ c¶nh hµng ho¸ víi níc
ngoµi;
Bé Công Th¬ng, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn thùc hiÖn §iÒu 43
LuËt B¶o vÖ M«i trêng vÒ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn kinh doanh cña tæ chøc, c¸ nh©n là
thương nhân (sau đây gọi chung là thương nhân) nhập khÈu phÕ liÖu nh sau:
I. ®èi tîng vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh nhËp khÈu phÕ liÖu :

1. Đối tượng ®îc nhập khẩu phế liệu:
a) Th¬ng nh©n có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhËp khÈu lµm
nguyªn liÖu s¶n xuÊt, t¸i chÕ.
b) Thương nhân nhËp khÈu uû th¸c phÕ liÖu cho thương nhân trực tiếp sử
dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, t¸i chÕ.
c) Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp
sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, t¸i chÕ.
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2. Điều kiện được nhập khẩu phế liệu:
a) Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất, t¸i chÕ phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật
Bảo vệ môi trường.
b) Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử
dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với thương nhân trực tiếp sử
dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, t¸i chÕ có đủ điều kiện quy định tại điểm a
khoản này.
c) Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp
sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải:
Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về
môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi
trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế
liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt
Nam.
3. Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành.
4. Các mặt hàng cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện theo Nghị định số
12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành Luật
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua,
bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài” không thuộc đối tượng điều
chỉnh của Thông tư này.
II. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU
PHẾ LIỆU:
1. Thương nhân đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Mục I Thông tư này
gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường ở địa phương nơi đặt cơ sở sản xuất hoặc
kho, bãi chứa phế liệu nhập khẩu để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập
khẩu phế liệu, hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo mẫu
(Phụ lục số 01).
b) Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc
Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận đăng ký đạt
tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trùc tiÕp sản xuất sử dụng phế liệu về kho
bãi chứa phế liệu.
c) Bản sao Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất, nhưng không quá 06
tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc
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Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân
nhập khẩu phế liệu để phân phối).
2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập
khẩu phế liệu theo mẫu (Phụ lục số 02) có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày cấp
hoặc có văn bản thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu
phế liệu .
3. Trường hợp thương nhân có các cơ sở sản xuất và kho bãi chứa phế liệu ở
nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác
nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho từng cơ sở, kho bãi ở từng tỉnh, thành
phố.
III. Thñ tôc nhËp khÈu phÕ liÖu:

Thủ tục nhập khẩu phế liệu thực hiện tại hải quan cửa khẩu. Ngoài các chứng
từ theo quy định của Luật Hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu phải xuất trình
cho cơ quan Hải quan các chứng từ sau:
1. Đối với các thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp nhập khẩu phế liệu
làm nguyên liệu sản xuất, t¸i chÕ:
a) Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được Sở Tài
nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở sản xuất cấp (thương nhân nhập khẩu ký xác
nhận và chịu trách nhiệm).
b) Bản sao Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã gửi
cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều
43 của Luật Bảo vệ môi trường theo mẫu (Phụ lục số 03).
2. Đối với các thương nhân nhập khẩu uỷ thác:
a) Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác được ký với thương nhân trực tiếp sử dụng
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, t¸i chÕ.
b) Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được Sở Tài
nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở sản xuất của thương nhân uỷ thác nhập khẩu
phế liệu cấp (thương nhân uỷ thác nhập khẩu ký xác nhận và chịu trách nhiệm).
c) Bản sao Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã gửi
cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều
43 của Luật Bảo vệ môi trường theo mẫu (Phụ lục số 03).
3. Đối với các thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối:
a) Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được Sở Tài
nguyên và Môi trường nơi đặt kho, bãi chứa phế liệu cấp (thương nhân nhập khẩu
ký xác nhận và chịu trách nhiệm).
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b) Nếu kho, bãi chứa phế liệu nhập khẩu không thuộc sở hữu của thương
nhân nhập khẩu phế liệu thì ngoài Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu
phế liệu, do Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt kho, bãi chứa phế liệu cấp, còn
phải xuất trình Bản sao Hợp đồng thuê kho bãi.
c) Bản sao Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã gửi
cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều
43 của Luật Bảo vệ môi trường theo mẫu (Phụ lục số 03).

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
1. Đối với thương nhân:
a) Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất bằng văn bản cho
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 43
của Luật Bảo vệ môi trường theo mẫu (Phụ lục số 03).
b) Chậm nhất ngày 31 tháng 01 của năm sau, báo cáo tình h×nh nhập khẩu và
sử dụng phế liệu nhập khẩu của năm trước cho Sở Tài nguyên và Môi trường ở địa
phương nơi đặt cơ sở sản xuất hoặc kho, bãi chứa phế liệu nhập khẩu để theo dõi
theo mẫu (Phụ lục số 04). Riêng đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân
phối, thời hạn báo cáo là 6 tháng 1 lần.
c) Thương nhân nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm thực hiện đúng quy định
tại Thông tư này và các quy định tại khoản 3 Điều 43 của Luật Bảo vệ Môi trường;
mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định nêu tại Điều 127 của Luật Bảo vệ
Môi trường.
2. Đối với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo
kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong việc nhập
khẩu phế liệu và các quy định khác tại khoản 4 Điều 43 của Luật Bảo vệ Môi
trường.
3. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở sản xuất hoặc kho, bãi chứa
phế liệu chịu trách nhiệm kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu
phế liệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Giấy xác nhận có giá trị trong 12
tháng.
b) Kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ
chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất,
tái chế (trong đó có việc duy trì đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu) và có quyền thu
hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu nếu phát hiện vi phạm các điều
kiện quy định.
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c) Hàng năm, tổng hợp và báo cáo tình hình nhập khẩu phế liệu cho Bộ Tài
nguyên và Môi trường và các vấn đề môi trường liên quan đến phế liệu nhập khẩu
tại địa phương mình theo mẫu (Phụ lục số 05).
4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh hoÆc khã kh¨n, víng
m¾c, c¸c c¬ quan, tæ chøc ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Công Th¬ng, Bé Tµi nguyªn vµ
M«i trêng ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Biên

Nguyễn Công Thành
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