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KẾ HOẠCH 

Thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải nguy hại 

 đối với các chủ nguồn chất thải có số lượng chất thải nguy hại 

 phát sinh dưới 600kg/năm trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh 

về việc thu gom, lưu trữ, trung chuyển, vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH) 

đối với các chủ nguồn chất thải có số lượng CTNH phát sinh dưới 600kg/năm 

trên địa bàn.  

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi 

trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 

số 05- NQ/TU); Kế hoạch số 4516/KH-UBND ngày 01/12/2020 của UBND 

thành phố Sầm Sơn về việc Tăng cường các giải pháp thực hiện hoàn thành các 

chỉ tiêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TU; Công văn số 264/UBND-TNMT ngày 

22/01/2021 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ 

thể cho các phường, xã về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải nguy hại trên địa bàn thành phố năm 2021. 

 UBND thành phố ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển CTNH đối 

với các chủ nguồn chất thải có số lượng CTNH phát sinh dưới 600kg/năm trên 

địa bàn thành phố, với các nội dung sau:  

I. Mục đích yêu cầu  

1.1. Mục đích  

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về quản lý CTNH, vỏ bao bì 

hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) theo quy định của Nghị định số 

38/2015/NĐCP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu 

(gọi tắt là Nghị định số 38); Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH (gọi tắt là Thông 

tư số 36); Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 

16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc 

BVTV (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 05);  

- Nâng cao tỷ lệ CTNH được thu gom, xử lý đúng quy định;  

- Xây dựng các phương thức thu gom, vận chuyển CTNH phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương; đề xuất các tuyến thu gom, vận chuyển CTNH 



theo lộ trình thích hợp từ điểm phát sinh, lưu giữ tạm thời về các khu xử lý 

nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý CTNH trên địa bàn thành phố.  

1.2. Yêu cầu 

 - Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc thực 

hiện kế hoạch, đảm bảo thực hiện thành công việc thu gom, phân loại xử lý 

CTNH trên địa bàn thành phố;  

- Tuyên truyền phố biến rộng rãi đến tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc đối 

tượng của Kế hoạch để thực hiện;  

- Bố trí khu vực lưu giữ, trung chuyển CTNH đảm bảo các điều kiện theo 

quy định tại phụ lục 2, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

II. Nội dung và giải pháp thực hiện  

2.1. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý CTNH của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có khối lượng phát sinh dưới 600 kg/năm 

 Thu gom, lưu giữ: Chủ nguồn thải CTNH thu gom phân loại CTNH 

phát sinh tại nguồn; Bố trí khu vực lưu chứa tạm thời đáp ứng các yêu cầu kỹ 

thuật, quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2 (A) ban hành kèm theo 

Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường;  

Vận chuyển, xử lý: Chủ nguồn thải chủ động hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

 2.2. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý CTNH phát sinh từ sinh 

hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.  

2.2.1. Thu gom, lưu giữ:  

- UBND các xã, phường triển khai, tuyên truyền và yêu cầu các hộ gia 

đình, cá nhân có trách nhiệm phân loại CTNH phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, 

bao bì thuốc BVTV sau sử dụng bỏ vào các thùng chứa, bể chứa do UBND các 

xã, phường bố trí.  

- Đối với địa bàn các phường đã được thành phố cung cấp dịch vụ công 

ích thu gom, vận chuyển, xử lý rác: Giao Công ty CP Môi trường và Công trình 

đô thị Sầm Sơn chịu trách nhiệm thu gom, sàng lọc và bố trí khu vực lưu trữ 

CTNH đảm bảo theo quy định;  

- Đối với địa bàn các phường xã đang thực hiện xã hội hóa công tác thu 

gom rác:  

UBND các phường xã yêu cầu các đơn vị dịch vụ công ích (do phường xã 

ký hợp đồng) tổ chức thu gom toàn bộ CTNH phát sinh từ hoạt động nông 

nghiệp và hoạt động sinh hoạt của người dân về điểm tập kết rác.  

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sầm Sơn có trách nhiệm vận 

chuyển CTNH về khu vực lưu trữ đã được bố trí.  

2.2.2. Vận chuyển, xử lý:  

Giao Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sầm Sơn liên hệ với  



đơn vị có đủ chức năng, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép để ký 

hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí vận chuyển, xử lý CTNH phát sinh từ sinh hoạt, bao bì thuốc 

bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng 

năm của thành phố;  

- Kinh phí thu gom, xử lý CTNH phát sinh từ các cơ sở sản suất kinh 

doanh, dịch vụ do các cơ sở tự chi trả trên cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức 

năng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

4.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Phối hợp với các Phòng, Ban, ngành đoàn thể thành phố, UBND các xã, 

phường phổ biến, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.  

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường, các đơn vị có liên quan 

kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử 

lý CTNH trên địa bàn toàn thành phố. 

 - Trước ngày 30/01 hằng năm, tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường và UBND thành phố về kết quả thu gom, xử lý CTNH trên địa bàn 

thành phố. Tham mưu đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch (nếu có) để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.  

4.2. Phòng Kinh tế  

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các vùng canh tác 

nông nghiệp, nhu cầu sử dụng, phát sinh bao bì thuốc BVTV sau sử dụng tại các 

xã, phường.  

Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt công tác dự báo sâu bệnh 

năm 2021; đồng thời, mở các lớp huấn luyện kỹ thuật canh tác trong nông 

nghiệp, nhằm hạn chế dư lượng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật, triển khai 

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng.  

4.3. Uỷ ban nhân dân các xã, phường  

- Hướng dẫn, tuyên truyền công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTNH theo đúng quy định tại Nghị định số 38, Thông tư số 36 và việc thực hiện 

các nội dung của Kế hoạch này đến cán bộ, nhân dân và các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn.  

- Căn cứ các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND thành phố để xây 

dựng Kế hoạch thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý CTNH phát sinh từ các cơ 

sở, sản xuất, kinh doanh dịch vụ dưới 600kg; CTNH phát sinh từ sinh hoạt và 

bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn gửi về UBND thành phố (qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường). 

 - Rà soát, kiểm tra, bổ sung các thùng, bể và địa điểm bố trí các thùng, bể 

4 chứa chất CTNH. Địa điểm bố trí các thùng, bể chứa phải thuận tiện cho việc 

thu gom và việc vận chuyển.  



- Hằng năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi về UBND 

thành phố (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 của 

năm sau) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.  

4.4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  

Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung và giải pháp thực hiện của Kế 

hoạch này. Hằng năm báo cáo công tác quản lý môi trường theo mẫu quy định 

tại phụ lục VI, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 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 quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo.  

4.5. Đơn vị được hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH:  

Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định tại Điều 

8, Điều 12, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất thải và phế liệu.  

4.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và các tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân 

dân tích cực tham gia công tác phân loại, thu gom chất thải nói chung, CTNH 

nói riêng; giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở các 

phường, xã, đơn vị; phát động phong trào toàn dân vệ sinh môi trường chú trọng 

xây dựng và thực hiện các hương ước, quy định, cam kết bảo vệ môi trường tại 

khu dân cư, nhân rộng các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động 

VSMT.  

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./ 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/cáo);                    

- TT. Thành uỷ; TT. HĐND-UBND TP (b/cáo); 

- Chủ tịch UBND thành phố (b/cáo); 

- UBND các xã, phường (t/hiện); 

- Các phòng, ban UBND TP (t/hiện); 

- Lưu VT, TNMT(Tâm). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích 
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