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         Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 2015

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý chất thải nguy hại 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong thời gian qua, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, UBND tỉnh đã có nhiều chương trình, dự án, kế hoạch và chỉ đạo các 
cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý chất thải, chất thải nguy hại (CTNH) 
trên địa bàn tỉnh. Việc thu gom, xử lý CTNH của các tổ chức, cá nhân được quan 
tâm, chú trọng và thực hiện tương đối nghiêm túc, một số cơ sở sản xuất trong các 
khu, cụm công nghiệp đã tiến hành phân loại, thu gom, lưu giữ và chuyển giao 
CTNH cho các đơn vị có đủ năng lực xử lý theo quy định. Đối với CTNH y tế phát 
sinh từ các bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh; tuyến huyện và một số phòng khám đa 
khoa khu vực đã phân loại tại nguồn, được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách của 
Trung ương đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn (lò đốt) để xử 
lý đảm bảo tiêu chuẩn thải.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn đơn vị thực hiện chưa đúng 
các quy định về quản lý CTNH như: CTNH thu gom chưa triệt để, còn để ngoài trời 
không có mái che, để lẫn với chất thải thông thường, chưa bố trí khu vực lưu giữ tạm 
thời, thùng chứa theo quy định; lượng CTNH được chuyển giao, xử lý thấp mới đạt 
khoảng 8,7%, cá biệt vẫn có đơn vị thải trực tiếp CTNH ra môi trường gây bức xúc 
trong dư luận. 

Tại vùng nông thôn, các loại vỏ chai lọ, bao bì đựng hóa chất bảo vệ thực vật 
thải ra chưa được thu gom, xử lý triệt để, đây là nguồn gây tác động ảnh hưởng đến 
cuộc sống và sức khỏe cộng đồng trong hiện tại và tương lai.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhận thức của một bộ phận cán bộ, 
nhân dân và doanh nghiệp đối với tác hại của CTNH còn chưa đúng mức, đặc biệt 
là việc quản lý CTNH còn hạn chế, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa có sự 
phối hợp chặt chẽ của các ngành trong công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử 
lý CTNH. 

Để tăng cường công tác quản lý CTNH trên địa bàn tỉnh, đầu tư hạ tầng cơ sở 
xử lý CTNH, khuyến khích các đơn vị tự xử lý, đầu tư hệ thống sản xuất ra các sản 
phẩm với nguồn nguyên liệu là các loại CTNH phát sinh của đơn vị nhằm phòng 
ngừa, giảm thiểu tác hại của CTNH, nâng cao nhận thức đối với các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau: 
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1. Nhiệm vụ và giải pháp 
1.1. Các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị xã hội; UBND các huyện, thành phố 

Lào Cai; các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện những quy định 
về quản lý CTNH theo các văn bản hiện hành. 

a) Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu, bài viết,… trên các phương 
tiện thông tin đại chúng (báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình…) giúp các tổ 
chức, cá nhân hiểu rõ quy định của pháp luật về môi trường; kịp thời tuyên dương, 
khen ngợi các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; thường 
xuyên nắm bắt và chuyển các kiến nghị của bạn đọc, xem truyền hình, nghe đài đến 
các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật. 
Xây dựng kịch bản tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hướng dẫn cách thức phân 
loại CTNH tại nguồn, việc thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng CTNH với nội dung 
và hình thức gần gũi, dễ hiểu và thiết thực đối với nhân dân.

b) Lồng ghép tuyên truyền nội dung quản lý CTNH trong các ngày lễ về môi 
trường (Ngày môi trường Thế giới 5/6; Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn); Treo 
các khẩu hiệu, pano tuyên truyền về CTNH tại các tuyến đường phố chính, khu tập 
trung đông dân cư trên địa bàn thành phố và trung tâm huyện. Đối với các thôn, bản 
nằm xa trung tâm, thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền đến người dân trong các 
buổi sinh hoạt, họp thôn bản. 

c) Nhân rộng các mô hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom xử lý, tái 
sử dụng, tái chế CTNH; Công khai các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không chấp 
hành các quy định về quản lý CTNH.

1.2. Xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn 
tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành có liên quan tham mưu về 
các chính sách ưu đãi, hỗ trợ (đất đai, thuế, vốn tín dụng,…) đối với các dự án đầu 
tư xây dựng các khu xử lý CTNH theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, 
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy 
hại; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển CTNH xuyên biên giới qua cửa khẩu Quốc 
tế Lào Cai.

1.4. Các cá nhân, tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có 
phát sinh chất thải nguy hại (gọi tắt là chủ nguồn thải CTNH) thực hiện tốt các 
yêu cầu sau: 

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt; tích cực áp 
dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại.

b) Trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ CTNH, đánh ô, mã số 
và thực hiện phân loại triệt để CTNH tại nguồn, bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất 
thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

c) Thực hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trường hợp không tự tái sử dụng, tái 
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chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở, Chủ nguồn 
thải CTNH phải ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có 
giấy phép phù hợp; lập báo cáo công tác quản lý CTNH định kỳ theo quy định.

d) Tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép và 
mã số quản lý CTNH mới được tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH.

đ) Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự xử lý, đồng xử lý hoặc tái chế, 
tái sử dụng CTNH đối với dự án do tổ chức, cá nhân quản lý. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với chất thải nguy hại, trong đó 

chú trọng quản lý và cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các chủ 
nguồn thải chất thải nguy hại; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký cấp 
phép quản lý CTNH theo quy định.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất thải nguy hại; 
quản lý các hồ sơ, báo cáo, hợp đồng, chứng từ của chủ nguồn thải chất thải nguy 
hại trong phạm vi địa phương mình. Chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về việc 
thu gom và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh. 

c) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm 
quyền phân cấp. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác thẩm định 
và xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các 
dự án đầu tư đặc biệt chú trọng công tác quản lý CTNH; giám sát chặt chẽ việc thực 
hiện các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ môi 
trường, Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và xác nhận.

d) Theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường do CTNH trên địa 
bàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn thực hiện và áp dụng các kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn và quy 
chuẩn môi trường trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại.

e) Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ 
môi trường nói chung và quản lý CTNH nói riêng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
các doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng, thực hiện đúng những quy định của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

f) Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu về các chính sách ưu tiên, xã hội 
hóa để thu hút tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn nói 
chung và CTNH phát sinh trong hoạt động sản xuất, nông nghiệp.

2.2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
a) Thường xuyên rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu, 

cụm công nghiệp (thuộc phạm vi quản lý) có phát sinh CTNH thực hiện nghiêm túc 
các quy định về quản lý CTNH.

b) Cập nhật, thông tin kịp thời các sự cố môi trường xảy ra tại khu, cụm công 
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nghiệp (thuộc phạm vi quản lý), đặc biệt là các sự cố có liên quan đến CTNH cho 
các ngành, địa phương để phối hợp chỉ đạo xử lý.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Tổ chức hướng dẫn và tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thực hiện đúng 
các quy định của pháp luật về BVMT và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan. Nghiêm cấm không được kinh doanh, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục Nhà nước cho phép.

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thu gom chai lọ, bao bì đựng hóa chất bảo vệ thực 
vật sau khi sử dụng để xử lý. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quản lý hóa 
chất, bao bì hóa chất bảo vệ thực vật theo đúng quy định.

2.4. Sở Xây dựng
 Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt quy hoạch khu xử lý chất thải 

rắn nói chung và khu xử lý chất thải nguy hại nói riêng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

2.5. Sở Y tế
a) Tổ chức hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh, sản 

xuất thuốc, đào tạo y dược trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định về 
quản lý chất thải y tế nguy hại:

- Phân loại chất thải y tế, không để lẫn chất thải thông thường với CTNH. Tuyệt 
đối không thu gom để tái chế chất thải y tế có dính, chứa thành phần nguy hại như: 
dây truyền dịch, các loại ống dẫn lưu, bơm tiêm nhựa.

- Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký chủ nguồn thải CTNH tại Sở Tài nguyên 
và Môi trường theo quy định.

- Chủ nguồn thải chất thải y tế nguy hại phải lập sổ giao nhận chất thải y tế nguy 
hại đối với đơn vị vận chuyển xử lý CTNH. Định kỳ 1 năm/ lần báo cáo việc xử lý 
CTNH cho Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý.

- Lựa chọn công nghệ phù hợp và xây dựng hệ thống xử lý chất thải nguy hại 
đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường hiện hành. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, vận 
hành công trình đúng quy trình, có biện pháp khắc phục kịp thời nếu xảy ra sự cố 
môi trường.

b) Theo dõi, thống kê lượng CTNH của ngành y tế. Giám sát, đánh giá và chịu 
trách nhiệm trước UBND tỉnh các chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải y tế trên địa 
bàn tỉnh.

2.6. Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng
a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa, 

phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm hành chính về 
môi trường đặc biệt là lĩnh vực quản lý CTNH.

b) Tiếp nhận, xử lý, điều tra, giải quyết tin báo, tố giác về  tội phạm và vi phạm 
pháp luật theo quy định của pháp luật về môi trường.
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c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động kiểm soát vận 
chuyển CTNH xuyên biên giới.

2.7. UBND các huyện, thành phố Lào Cai
a) Tạo điều kiện, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai các 

dự án đầu tư xử lý CTNH theo quy hoạch trên địa bàn.
b) Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng 

chức năng: Hướng dẫn các chủ đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh lập Kế hoạch bảo 
vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định; Yêu cầu các cơ sở 
có phương án xử lý chất thải, phòng chống ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường 
đặc biệt là việc thu gom, quản lý CTNH trước khi dự án đi vào hoạt động.

2.8. Các sở, ban, ngành có liên quan; cơ quan thông tin đại chúng;chính quyền 
địa phương, tổ chức chính trị xã hội

Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1.1 đến 1.3 và các nhiệm vụ 
khác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và 
Môi trường trong việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý CTNH đối với các cơ sở 
trên địa bàn tỉnh.   

3. Tổ chức thực hiện
UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển 
khai các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị này; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về 
UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) trước ngày 20 tháng 
12 hàng năm.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; Báo cáo và tổng hợp kiến nghị, 
vướng mắc của các ngành đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng




