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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6279/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

QUYÊT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại,
y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ
về quản lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12
năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế;
Căn cứ Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016
2020;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số10051/TTrSTNMT-CTR ngày 29 tháng 9 năm 2017,
QUYÊT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hạitrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".
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Điều 2. Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -

huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc thành phố căn cứ nội
dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện
đạt hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở - ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến
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KÉ HOẠCH
Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại,
Chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6279/QĐ-UBND
ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Cơ sở pháp lý
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản
lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định 38).
Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.
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(sau đây gọi tắt là Thông tư 36).
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015
của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế (sau đây gọi tắt
là Thông tư liên tịch 58).
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020.
II. Tổng quan hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại,
chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố
1. Đối với chất thải nguy hại (viết tắt là CTNH)
1.1. Nguồn phát sinh CTNH
Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa,
giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước là
đầu mối giao lưu quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ đa lĩnh vực của khu vực và
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Đông Nam Á. Hoạt động công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khá đa
dạng về các ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ chỉ tính riêng ngành sản xuất
thành phố hiện có khoảng 10.000 - 12.000 cơ sở công nghiệp sản xuất (trong đó:
2.000 - 2.200 cơ sở lớn và 9.000 - 10.000 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ), nếu tính trên
tổng thể thành phố có trên 31.000 cơ cở hoạt động mang tính chất thương mại, dịch
vụ và sản xuất. Các cơ sở sản xuất công nghiệp được phân bổ trong và ngoài 15 Khu
công nghiệp tập trung, 03 Khu chế xuất, 01 Khu công nghệ cao và 33 Cụm công
nghiệp.
Thống kê từ năm 2011 đến năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp
4.262 Sổ đăng ký Chủ nguồn thải CTNH. Như vậy, trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh số lượng CTNH thấp
hơn 600 kg/năm chiếm tỷ lệ cao. Đây là các Chủ nguồn thải không phải thực hiện thủ
tục lập hồ sơ đăng ký, để được cấp sổ đăng ký Chủ nguồn thải CTNH mà chỉ đăng ký
bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ.
Bảng 1. Số lượng Sổ đăng ký Chủ nguồn thải CTNH cấp từ năm 2011 - 2015
Năm
Số lượng Sổ Chủ nguồn
thải CTNH

*?
rri /V

r
/V

2011

2012

2013

2014

2015

Tông số

906

1.161

1.292

1.067

742

4.262

Với tốc độ tăng trưởng công nghiệp khoảng 12 - 14% năm, khối lượng chất thải
rắn công nghiệp, CTNH phát sinh khoảng 1.500 đến 2.000 tấn/ngày, trong đó CTNH
thống kê từ năm 2011 đến năm 2015 như sau:
Bảng 2. Khối lượng CTNH phát sinh năm 2011 - 2015
Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Khối lượng CTNH (tấn/ngày)

250

300

320

350

400

Ngoài ra, CTNH còn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày của Hộ gia đình như:
bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy, đồ dùng điện tử, chai xịt côn trùng,.. Tuy nhiên,
các văn bản pháp lý hiện hành chưa quy định bắt buộc Hộ gia đình phải thực hiện
phân loại, chuyển CTNH xử lý đúng theo quy định. Hàng năm, Sở Tài nguyên và
Môi trường triển khai Chương trình "Tuần lễ thu gom CTNH hộ gia đình" nhằm tạo
nhận thức cho người dân trong việc phân loại, chuyển CTNH xử lý đúng theo quy
định. Tuy nhiên, tuần suất thực hiện trong năm chưa nhiều và quận-huyện chưa bố trí
điểm thu gom CTNH phát sinh từ hộ gia đình.
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Dự báo khối lượng CTNH phát sinh: Theo tính toán dựa trên tốc độ phát triển
kinh tế và công nghiệp, dự báođến năm 2020 có khoảng 700 tấn/ngày CTNH phát
sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đến năm 2025 phát sinh khoảng 1.000
tấn/ngày.
1.2. Thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH
Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTNHđược xã hội hóa hoàn toàn, hầu hết
là Công ty tư nhân thực hiện. Thành phố hiện có hơn 30 đại lý thu gom, vận chuyển
CTNH và 12 cơ cở được cấp phép xử lý CTNH, tổng công suất tiếp nhận xử lý
CTNH của các cơ sở xử lý CTNH là 251 tấn/ngày. Các cơ sở xử lý CTNH này hoạt
động riêng lẻ, có quy mô nhỏ, địa điểm hoạt động trong khu dân cư, Khu công
nghiệp.
Công suất của các Nhà máy này không chỉ phục vụ nhu cầu xử lý CTNH cho các
Chủ nguồn thải trên địa bàn thành phố mà còn tiếp nhận xử lý CTNH của các chủ
nguồn thải của các tỉnhkhác, để xử lý như tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh,....
Ngoài ra, một phần CTNH phát sinh trên địa bàn thành phố còn được các Công ty
hành nghề vận chuyển, xử lý CTNH của các tỉnh thành khác đến thu gom về tỉnh để
xử lý.
1.3. Nhận xét - Đánh giá
Trong thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH trên địa bàn
thành phố đã dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại như sau:
- Chưa tạo mối liên kết giữa Chủ nguồn thải CTNH với đơn vị thu gom, vận
chuyển, xử lý CTNH đặc biệt đối với Chủ nguồn thải có phát sinh khối lượng CTNH
thấp hơn 600kg/năm. Các Chủ nguồn thải CTNH này thường gặp khó khăn trong việc
ký hợp đồng chuyển giao CTNH với đơn vị có chức năng, để thu gom, xử lý CTNH
do đơn giá thu gom, vận chuyển xử lý CTNH quá cao chưa phù hợp với khối lượng
CTNH phát sinh thấp. Thành phố chưa tạo hệ thống thu gom CTNH, để kết nối giữa
chủ nguồn thải CTNH với đơn vị hành nghề quản lý CTNH hoặc chủ xử lý CTNH,
nhằm đảm bảo toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom, xử lý đúng quy định.
- Tỷ lệ báo cáo quản lý CTNH của Chủ nguồn thải CTNHcòn thấp, dao động
khoảng 2.000 chủ nguồn thải so với hơn 100.000 chủ nguồn thải đang hoạt động hiện
nay, dẫn đến khó khăn trong công tác thống kê đầy đủ số liệu về CTNH phát sinh,
chuyển giao, xử lý theo quy định.
- Chưa có cơ chế phối hợp, để quản lý toàn bộ các đối tượng có phát sinh CTNH
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giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ban Quản lý Các
khu chê xuất và công nghiệp thành phố.
- Nhân sự trực tiêp quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường còn mỏng và thiêu.
Do đó, căn cứ Quyêt định số 01/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân thành phố về Kê hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tê - xã hội văn hóa, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành
phố năm 2016 và Khoản 1, Điều 24 Thông tư 36, cần thiêt phải xây dựng Kê hoạch
tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đối với chất thải y tế nguy hại (viết tắt CTYTNH)
2.1. Nguồn phát sinh CTYTNH
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 32 bệnh viên đa khoa thuộc
ngành y tê thành phố; 12 bệnh viện thuộc bộ, ngành; 23 bệnh viện quận-huyện; 47
bệnh viện tư nhân; 196 phòng khám đa khoa tư nhân; 319 trạm y tê; 219 phòng khám
bác sĩ gia đình và 5.663 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã được cấp phép (Nguồn: Sở
Y tế, 2016).
Theo thống kê từ năm 2011 đên năm 2016, khối lượng CTYTNH trên địa bàn
thành phố được thu gom, xử lý như sau:
Bảng 3. Khối lượng CTYTNH được thu gom, xử lý từ năm 2011 - 2016
Năm
Khối lượng CTYTNH
(tấn/ngày)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,37

14,15

15,16

15,09

17,81

22,2

(Nguồn: Công ty TNHHMTVMôi trường đô thị, 2011-2016)
Dự báo khối lượng CTYTNH phát sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đên
năm 2020 khoảng 30 tấn/ngày và đên năm 2025 phát sinh khoảng 50 tấn/ngày.
2.2. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH
a) Công tác thu gom, vận chuyển CTYTNH trên địa bàn thành phố hiện
nay do 02 nhóm đơn vị thực hiện:
Trước đây, khi triển khai thực hiện quy định về quản lý CTNH của Bộ Tài
nguyên và Môi trường theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT (nay được thay thê
bằng Thông tư 36), thành phố gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thu gom,
vận chuyển chất thải rắn y tê nguy hại. Vấn đề này, đã được Ủy ban nhân dân thành
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phố kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1687/UBND-ĐTMT ngày
22 tháng 4 năm 2014. Phản hồi kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Thủ
tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3623/VPCP-KGVX
ngày 21 tháng 5 năm 2014, về quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn y
tế trên địa bàn thành phố, trong đó "Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng cường quản lý chất thải rắn y tế
trên địa bàn thành phố phù hợp với quy định của luật và nghị định để tạo thuận lợi
trong hoạt động thu gom, vận chuyển, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho
cộng đồng". Do đó, từ trước đến nay, công tác thu gom, vận chuyển CTYTNH của
thành phố được thực hiện một cách chủ động, cụ thể như sau:
Các Công ty TNHH MTV DVCI quận - huyện (trừ Công ty TNHH MTV DVCI
huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh không triển khai thực hiện; quận Bình Tân và Tân
Phú không có Công ty TNHH MTV DVCI): tổ chức mạng lưới thu gom CTYTNH từ
các cơ sở y tế nhỏ lẻ, chủ yếu là các cơ sở y tế tư nhân và đưa về trạm trung chuyển
của Công ty TNHH MTV DVCI quận - huyện hoặc khu vực lưu giữ CTYTNH của
các bệnh viện quận - huyện. Đối với địa bàn huyện Cần Giờ, bệnh viện huyện Cần
Giờ thực hiện công tác vận chuyển CTYTNH phát sinh trên địa bàn huyện, tập trung
về khu vực lưu giữ CTYTNH của Trạm y tế xã Phú Xuân - huyện Nhà Bè.
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố thực hiện thu gom tại các cơ
sở y tế có quy mô lớn (các bệnh viện, cơ sở y tế có nhà lưu giữ...) và chịu trách
nhiệm thu gom tại các điểm tập trung CTYTNH do các Công ty TNHH MTV
DVCIquận-huyện đưa đến và vận chuyển về nhà máy xử lý CTYTNH của Công ty.
b) Phương tiện thu gom, vận chuyển, phân chia theo 02 nhóm thực hiện
như sau:
Các Công ty TNHH MTV DVCI quận - huyện: sử dụng phương tiện thu gom
chủ yếu là xe mô tô 02 bánh (trừ Công ty TNHH MTV DVCI huyện Củ Chi sử dụng
xe ô tô tải), với phương tiện mô tô 02 bánh có thể đi sâu vào các con hẻm nhỏ, để lấy
CTYTNH. Tùy vào số lượng cơ sở y tế trên địa bàn quận-huyện mà mỗi Công ty
TNHH MTV DVCI quận - huyện trang bị từ 01 đến 06 xe mô tô để thu gom
CTYTNH. Trên mỗi xe có trang bị thùng kín bằng nhựa composit hoặc inox có sức
chứa từ 30-50kg, có khóa an toàn, nhằm đảm bảo CTYTNH không rơi vãi trong quá
trình vận chuyển. Riêng đối với huyện Cần Giờ thì Bệnh viện huyện Cần Giờ sử
dụng phương tiện là xe cứu thương của bệnh viện, để vận chuyển CTYTNH.
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố: sử dụng phương tiện thu
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gom là xe tải chuyên dụng cho việc thu gom, vận chuyển CTYTNH.
c) Điểm tập kết CTYTNH: được lựa chọn tại các trạm trung chuyển của Công
ty TNHH MTV DVCI quận - huyện hoặc khu vực lưu giữ CTNH của các bệnh viện
quận-huyện. Riêng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố không có điểm
tập kêt CTYTNH và vận chuyển thẳng từ chủ nguồn thải hoặc điểm tập kêt của quận
- huyện về nhà máy xử lý.
Trên địa bàn thành phố hiện có 11 điểm tập kêt CTYTNH nằm ngoài cơ sở y tê
công lập (quận 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận) và 09 điểm tập kêt
CTYTNH, nằm trong cơ sở y tê công lập (quận 4, 7, 9, Gò Vấp, Tân Bình, Thủ Đức,
Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ).
d) Công tác xử lý
Công tác xử lý CTYTNH phát sinh trên địa bàn thành phố do Công ty TNHH
MTV Môi trường đô thị thành phố thực hiện bằng công nghệ đốt tiêu hủy tại Nhà
máy xử lý CTYTNH 07 tấn/ngày hoạt động tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa - quận
Bình Tân và Nhà máy xử lý CTYTNH 21 tấn/ngày tại Công trường Đông Thạnh huyện Hóc Môn, tro phát sinh sau khi đốt được chôn lấp an toàn, đảm bảo về môi
trường.
2.3. Nhận xét - Đánh giá
Như vậy, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH trên địa bàn thành
phố được thực hiện từ trước đên nay theo mô hình tập trung. Hệ thống thu gom, vận
chuyển CTYTNH đã đi vào ổn định, tương đối thuận lợi và có thể đi sâu trong các
con hẻm nhỏ, để lấy CTYTNH mà vẫn đảm bảo được an toàn và vệ sinh môi trường.
Khối lượng chất thải y tê phát sinh trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua được
thu gom, xử lý triệt để, an toàn về môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Tuy
nhiên, các đơn vị thu gom, vận chuyển hiện chưa có đầy đủ pháp lý (giấy phép hành
nghề quản lý CTNH) thực hiện. Do đó, căn cứ Khoản 2 Điều 23 Thông tư 36 và
Khoản 1 Điều 22 Thông tư liên tịch 58, để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác
thu gom, vận chuyển chất thải y tê trên địa bàn thành phố, đảm bảo toàn bộ lượng
CTYTNH phát sinh được thu gom, xử lý triệt để, cần thiêt phải xây dựng kê hoạch
thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH trên địa bàn thành phố.
III. Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH, CTYTNH trên địa bàn
thành phố
1. Mục tiêu
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- Tăng cường quản lý CTNH, CTYTNH trên địa bàn thành phố phù hợp với quy
định pháp luật, để tạo thuận lợi trong hoạt động thu gom, vận chuyển đặc thù của
thành phố, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho cộng đồng.
- Kiểm soát thu gom, vận chuyển CTNH, CTYTNH trên địa bàn thành phố đảm
bảo 100% CTNH, CTYTNH phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu
chuẩn môi trường.
2. Yêu cầu
- Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý CTNH, CTYTNH và phù hợp với
điều kiện thực tế của thành phố.
- CTNH, CTYTNH phải được thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao theo
quy định.
3. Quản lý CTNH
3.1. Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về nguồn thải CTNH phát sinh trên địa
bàn quận - huyện
a) Tổ chức, cập nhật số liệu hàng năm.
b) Thực hiện điều tra, khảo sát, cơ sở dữ liệu về chủ nguồn thải CTNH, số lượng
CTNH phát sinh, số lượng CTNH chuyển giao, lưu giữ tại các chủ nguồn thải có khối
lượng CTNH phát sinh trên địa bàn thành phố.
3.2. Tô chức hệ thống thu gom, vận chuyển CTNH trên địa bàn quận huyện
a) Chủ nguồn thải CTNH phải có trách nhiệm ký hợp đồng chuyển giao CTNH
với đơn vị hành nghề quản lý CTNH có giấy phép phù hợp theo Nghị định 38 và
Thông tư 36.
b) Đối với chủ nguồn thải CTNH có phát sinh số lượng CTNH thấp (dưới
600kg/năm)chưa chuyển giao CTNH do chưa tìm được Chủ xử lý CTNH phù hợp,
Chủ nguồn thảiđăng ký với cơ quan quản lý tại địa phương là Ủy ban nhân dân quậnhuyện hoặc Ban quản lý Khu,để được tổ chức thu gom, vận chuyểnCTNHít nhất 02
lần/năm. Kinh phí do chủ nguồn thải chi trả trên nguyên tắc tự thỏa thuận giữa chủ
nguồn thải và chủ vận chuyển hoặc chủ xử lý CTNH.
3.3. Tăng cường xử phạt các hành vi quản lý CTNH không đúng quy định
Cập nhật danh sách và tiến hành xử phạt các chủ nguồn thải vi phạm hành
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vikhông thực hiện quản lý CTNH không đúng quy định của chủ nguồn thải bao gồm:
không thực hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH (đối với các chủ nguồn thải phát sinh
số lượng CTNH trên 600 kg/năm), không thực hiện báo cáo quản lý CTNH định kỳ
hàng năm, không ký Hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý CTNH đúng quy định...
3.4. Tuyên truyền, hướng dẫn quản lý CTNH
a) Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí,
truyền hình, đài phát thanh,..), hỗ trợ báo cáo viên cho các quận-huyện (khi quậnhuyện có yêu cầu).
b) Tổ chức các buổi tập huấn để triển khai, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi
trường, về tác hại của CTNH đến môi trường, quy định về quản lý, chuyển giao, xử
lý CTNH và chế tài xử lý các vi phạm liên quan đến CTNH.
4. Quản lý CTYTNH
4.1. Chủ nguồn thải CTYTNH
a) Thực hiện quản lý CTYTNH theo quy định tại Thông tư liên tịch 58 vàcác
văn bản pháp luật liên quan khác.
b) Thực hiện Sổ giao nhận CTYTNH theo mẫu tại Phụ lục số 8 của Thông tư
liên tịch 58, cụ thể cho các nhóm đối tượng thực hiện như sau:
- Các chủ nguồn thải là bệnh viện, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo và cơ sở
nghiên cứu có thực hiện các xét nghiệm về y học: không phải thực hiện chứng từ
CTNH mỗi lần chuyển giao nhưng phải thực hiện trách nhiệm sau:
+ Sử dụng Sổ giao nhận CTYTNH trong mỗi lần chuyển giao CTYTNH.
+ Định kỳ 01 tháng, xuất 01 bộ chứng từ CTNH cho lượng CTYTNHđã chuyển
giao trong tháng theo quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm Thông tư 36.
- Các chủ nguồn thải CTYTNH còn lại: sử dụng Sổ giao nhận CTYTNH trong
mỗi lần chuyển giao thay thế cho chứng từ CTYTNH.
4.2. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH
a) Tổ chức xử lý CTYTNH theo mô hình tập trung của thành phố.
b) Các đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấpgiấy phép xử lý CTNH với
mã CTYTNH phù hợp được phép thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH
trên địa bàn thành phố.
c) Thời gian thực hiện mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH này, kể
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từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
4.3. Xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH
a) Đối với cơ sở y tế tư nhân: các cơ sở y tế tư nhân có trách nhiệm ký hợp đồng
dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý; thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch
vụ từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 trở đi.
b) Đối với cơ sở y tế công lập:
- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2018: thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử
lý CTYTNH chiếm 30% tổng chi phí vận chuyển, xử lý CTYTNH, thành phố bao cấp
công đoạn vận chuyển, xử lý CTYTNH chiếm 70% tổng chi phí vận chuyển, xử lý
CTYTNH.
- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2019: thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử
lý CTYTNH chiếm 60% tổng chi phí vận chuyển, xử lý CTYTNH, thành phố bao cấp
công đoạn vận chuyển, xử lý CTYTNH chiếm 40% tổng chi phí vận chuyển, xử lý
CTYTNH.
- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 trở đi: thực hiện xã hội hóa toàn bộ đối với công
tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH công lập nghĩa là các cơ sở y tế công lập
có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý; thanh toán toàn
bộ chi phí theo hợp đồng dịch vụ.
5. Trách nhiệm các bên liên quan
5.1. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng
dẫn chung việc thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH, CTYTNH
trên địa bàn thành phố.
b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ban Quản lý Khu xây
dựng quy định, về quản lý CTNH phát sinh trên địa bàn quận-huyện, Khu công
nghiệp, Khu chế xuất và Khu Công nghệ cao.
c) Thực hiện cập nhậtcơ sở dữ liệu về quản lý CTNH, CTYTNH trên địa bàn
thành phốbằng nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường hàng năm.
d) Theo dõi và kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH,
CTYTNH trên toàn địa bàn thành phố. Hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc,
phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
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e) Xây dựng các biểu mẫu liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý

CTNH, CTYTNH trên địa bàn thành phố, để hướng dẫn các đơn vị thực hiện và báo
cáo.
g) Thống kê danh sách các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý
CTNH, CTYTNH trên địa bàn thành phố và công khai trên cổng thông tin điện tử của
cơ quan, đơn vị.
h) Tiếp nhận các báo cáo của các tổ chức và đơn vị liên quan để tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lýCTNH,
CTYTNH trước ngày 31 tháng 3 hàng năm và báo cáo đột xuất về quản lý CTNH
theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ
chức, cá nhân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNTBTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình quản lý CTNH và gửi về Sở Tài nguyên
và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo; hoặc báo cáo đột xuất các
vấn đề liên quan đến quản lý CTNH theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
5.3. Sở Công Thương
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối
với các hoạt động tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trong
công tác thu gom, xử lý CTNH.
b) Định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình quản lý CTNH và gửi về Sở Tài nguyên
và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo; hoặc báo cáo đột xuất các
vấn đề liên quan đến quản lý CTNH theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
5.4. Sở Y tế
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, triển khai Kế
hoạch cho các chủ nguồn thải là cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện theo quy
định.
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan
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kiểm tra, thanh tracác cơ sở y tê trên địa bàn thành phố, về hoạt động thu gom, vận
chuyển và xử lý CTYTNH trên địa bàn thành phố.
c) Thường xuyên cập nhật biên động về các cơ sở y tê và cung cấp danh sách
quản lý định kỳ hàng quý về Sở Tài nguyên và Môi trường; công khai thông tin, về
các cơ sở y tê trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
d) Định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình quản lý CTYTNH và gửi về Sở Tài
nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiêp theo; hoặc báo cáo đột
xuất các vấn đề liên quan đên quản lý CTYTNH theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và
Môi trường.
5.5. Công an thành phố
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm
tra hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH, CTYTNH trên địa bàn thành phố,
kịp thời phát hiện và xử phạt các vi phạm hành chính hoặc điều tra khởi tố nêu có dấu
hiệu tội phạm về môi trường.
5.6. Ủy ban nhân dân quận - huyện
a) Phối hợp và tổ chức thực hiện Kê hoạch phù hợp với tình hình địa phương và
phạm vi quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biên kiên thức về CTNH,
CTYTNH.
b) Chủ trì phối hợp với đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép
xử lý CTNH với mã CTNH, CTYTNH phù hợp tổ chức triển khai mạng lưới thu
gom, vận chuyển CTNH, CTYTNH phát sinh từ các chủ nguồn thải gặp khó khăn
trong việc thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý CTNH, CTYTNH (bao gồm
các cơ sở nhỏ lẻ có phát sinh CTNH, CTYTNH dưới 600 kg/năm) phù hợp với năng
lực của từng đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH, CTYTNH theo quy định.
c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy định về quản lý
CTNH phát sinh trên địa bàn quận-huyện, Khu công nghiệp, Khu chê xuất, Khu Công
nghệ Cao.
d) Tiêp tục thực hiện và đẩy mạnh "Tuần lễ thu gom CTNH hộ gia đình" nhằm
đảm bảo CTNH phát sinh từ hộ gia đình được thu gom, xử lý triệt để.
e) Tổ chức kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH, CTYTNH
tại địa phương theo quy định.
g) Định kỳ hàng năm, cập nhật cơ sở dữ liệu, báo cáo tình hình quản lý CTNH,
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CTYTNH tại địa phương gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng
01của năm tiếp theo; hoặc báo cáo đột xuất các vấn đề liên quan đến quản lý CTNH,
CTYTNH theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
5.7. Ban quản lý Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ
cao
a) Xây dựng và triển khai Kế hoạch đối với các chủ nguồn thải trong Khu thuộc
phạm vi quản lý.
b) Phối hợp với các chủ vận chuyển CTNH hoặc chủ xử lý CTNHtổ chức mạng
lưới thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH phát sinh dưới 600 kg/năm từ các chủ
nguồn thải có nhu cầu.
c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy định về quản lý
CTNH phát sinh trên địa bàn quận-huyện, Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu
Công nghệ Cao.
d) Tổ chức kiểm tra, giám sát CTNH phát sinh củachủ nguồn thải, chủ vận
chuyển hoặc chủ xử lý CTNH hoạt động trong Khu.
e) Định kỳ hàng năm, cập nhật cơ sở dữ liệu, báo cáo tình hình quản lý CTNH
tại Khu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp
theo; hoặc báo cáo đột xuất các vấn đề liên quan đến quản lý CTNH theo yêu cầu của
Sở Tài nguyên và Môi trường.
5.8. Chủ nguồn thải CTNH, CTYTNH
a) Thực hiện quản lý CTNH, CTYTNH theo Kế hoạch này và theoNghị định 38,
Thông tư 36, Thông tư liên tịch 58.
b) Thực hiện trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý
CTNH, CTYTNH; thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch vụ.
5.9. Chủ thu gom, vận chuyển, xử lýCTNH, CTYTNH
a) Tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH, CTYTNH theo Kế
hoạch này, Nghị định 38, Thông tư 36 và Thông tư liên tịch 58.
b) Định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý
CTNH,CTYTNHvà gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của
năm tiếp theo.
6. Tổ chức thực hiện
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a) Các nội dung không được nêu trong Kế hoạch này, các đơn vị liên quan phải
thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 38, Thông tư liên tịch 58 và
Thông tư 36.
b) Kế hoạch này được tổ chức thực hiện hàng năm, nếu có phát sinh những khó
khăn, vướng mắc cần có sự thay đổi, cần điều chỉnh cho phù hợp, các Sở-ban-ngành,
Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành
phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi
trường tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, để giải quyết kịp thời./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

