
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 

Số:         /TCBHĐVN-KSBVB 

V/v thông báo chấm dứt hiệu lực của 

 Giấy phép nhận chìm ở biển số 03/GP-BTNMT  

  

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2022 
 

Kính gửi:  
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và  

Đầu tư, Tài chính; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 
 

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép nhận chìm ở biển số 03/GP-BTNMT cho Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Bắc nhận chìm vật liệu nạo vét duy tu luồng luồng hàng hải 

Vũng Áng năm 2020, thời hạn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Bắc được phép nhận chìm là 01 năm kể từ ngày ký Giấy phép nhận chìm ở biển. 

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 59 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 

Nam trân trọng thông báo đến quý Cơ quan Giấy phép nhận chìm ở biển số 

03/GP-BTNMT chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022 (do hết 

thời hạn của Giấy phép). Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có 

trách nhiệm xử lý các công trình, thiết bị phục vụ hoạt động nhận chìm và báo 

cáo kết quả thực hiện đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo); 

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; 

- Bộ TNMT: Các Vụ: PC, KH&TC, KHCN,  

  TĐKT&TT; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ;   

  Tổng cục Môi trường; 

- Tỉnh Hà Tĩnh: Sở TNMT; Cảng vụ Hàng hải; 

UBND xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh); 

- UBND tỉnh Quảng Bình; 

- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 

Bắc; 

- Lưu: VT. KSBVB. 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Phạm Thu Hằng 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2022-01-18T15:50:48+0700
	Việt Nam
	Đỗ Văn Sen<sendv@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2022-01-19T08:04:31+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung_tcb@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2022-01-19T16:23:54+0700
	Việt Nam
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