QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT
- Luật bảo vệ môi trường 2014 (Chương IX, Mục 3).
- Nghị định số 38/2015/TT-BTNMT ngày 24/4/2015 (Chương IV).
- Quyết định 1832/QĐ-UBND ngày 18/4/2017.
- Quyết định 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018.
- Văn bản số 2254/STNMT-CTR ngày 29/3/2019 (Ban hành danh mục phân loại
CTRSH tại nguồn).
II. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN:
CTRSH được phân loại thành 03 nhóm:
a. Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy.
TT

Tên chất thải

1.

Thức ăn thừa và các loại thực phẩm hết hạn sử dụng

2.

Rơm, cỏ, lá thực vật, hoa các loại

3.

Bã các loại: cà phê, trà (túi trà), bã mía, xác mía, cùi bắp…

4.

Rau, củ, quả, trái cây các loại và các phần thải bỏ từ việc
sơ chế, chế biến, các loại vỏ, hạt (trừ vỏ dừa, vỏ sầu
riêng)

5.
6.

Phương pháp
xử lý

Ngũ cốc và các sản phẩm chế biến từ bột, gạo, ngũ cốc… Làm nguyên
Thịt và các sản phẩm từ thịt; trứng (vỏ trứng) và các sản liệu cho sản
phân
phẩm từ trứng, xác gia cầm, gia súc, động vật (chuột, xuất
chó, mèo, chim cảnh), phân gia cầm, gia súc,…xương, compost
lông động vật, côn trùng.

7.

Thịt và vỏ của thủy sản và sản phẩm thủy sản như: sò,
ốc, nghêu, hến, tôm, cua, ghẹ,…

8.

Khăn giấy các loại dễ phân rã, tro củi, tro trấu.

9.

Thức ăn cho động vật.

10. Thực ăn cho thủy sản
b. Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế.

TT

Tên chất thải

1.

Nhóm giấy: tạp chí, giấy báo các loại ; hộp giấy; bìa thư;
sách; tập; hộp, dĩa, ly giấy và carton.

Phương pháp
xử lý

Nhóm nhựa: các vật liệu bằng nhựa (chai, lọ, khay đựng
thức ăn, can thùng, đĩa CD, DVD, nắp chai nhựa và các
2.
vật liệu làm bằng nhựa trên sản phẩm có ký hiệu PE, PP,
PVC, PET).
3.

Nhóm kim loại: sắt, nhôm, thép, đồng, vỏ bao bì kim loại
(lon bia, nước ngọt, lon đồ hộp)

4. Nhóm cao su: vỏ xe, dép, săm lốp,..

Tái sử dụng,
tái chế

Nhóm ni lông: túi nhựa mỏng các loại,..
(tùy chất lượng của vật liệu khi thải bỏ hoặc nhu cầu thải
5.
bỏ, chủ nguồn thải có thể bỏ vào nhóm chất thải tái chế
hoặc nhóm chất thải còn lại).
6.

Nhóm thủy tinh: vỏ chai bia, nước ngọt, chai đựng thực
phẩm, kính, kiếng vỡ…
c. Chất thải rắn còn lại:

TT

Tên chất thải

1.

Đất, cát, bụi từ quét, vệ sinh nhà cửa, đất trồng cây

2.

Các vật liệu làm bằng tre (rổ tre, sọt tre, thúng tre, ống
tre, cây tre).

3.

Vỏ dừa, vỏ sầu riêng.

4.

Đầu thuốc lá, giấy bạc, hạt hút ẩm, tóc.

5.

Hộp xốp, khăn lau các loại làm từ chất liệu sợi

6.

Thùng mouse, túi ni lông
(tùy chất lượng của vật liệu khi thải bỏ hoặc nhu cầu thải
bỏ, chủ nguồn thải có thể bỏ vào nhóm chất thải tái chế
hoặc nhóm chất thải còn lại).

7.

Quần áo, giày dép, vải, sợi các loại,…
(tùy chất lượng của vật liệu khi thải bỏ hoặc nhu cầu thải
bỏ, chủ nguồn thải có thể bỏ vào nhóm chất thải tái chế
hoặc nhóm chất thải còn lại).

Phương pháp
xử lý

Đốt; chôn lấp
hợp vệ sinh.

8.

Sản phẩm sử dụng sinh hoạt hàng ngày từ cao su (găng
tay, ủng, dây thung, bao cao su,..)

9.

Sành, sứ, gốm, thủy tinh bể các loại: chén, tô, dĩa, ly,
bình chưng bông, chậu các loại…

10. Tả, băng, giấy vệ sinh
11. Tro than đá
12.

Bao bì đựng các loại thực phẩm và hàng tiêu dùng (vỏ
bánh, vỏ kẹo các loại,..)

13. Dao, lưỡi lam, kéo
14. Các loại rác thải khác
Tiêu chí phân loại “đạt”:
Hỗn hợp nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy hoặc nhóm chất thải còn lại
được xem là phân loại đạt khi thành phần chất thải hữu cơ dễ phân hủy hoặc thành
phần chất thải còn lại lẫn dưới 10% khối lượng chất thải khác trong danh mục
nhóm chất thải phân loại.
III. QUY ĐỊNH VỀ BAO BÌ VÀ THIẾT BỊ LƯU CHỨA:
Chủ nguồn thải căn cứ khối lượng CTRSH phát sinh và tần suất thu gom để
đầu tư các bao bì, thiết bị chứa CTRSH có dung tích chứa phù hợp, đảm bảo vệ sinh
môi trường.
Bao bì (hay còn gọi là túi rác):
Hình thức phân biệt giữa túi chứa rác thải hữu cơ dễ phân hủy và chất thải
còn lại trước khi giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển, doanh nghiệp chọn 1 trong
2 cách như sau:
 Màu sắc: sử dụng bao bì màu xanh để chứa chất thải hữu cơ dể phân hủy,
bao bì màu sắc khác (trừ màu xanh) để chứa chất thải còn lại.
 Dán nhãn trên túi hoặc sử sụng túi trên thị trường đã có in dòng chữ để
phân biệt:

CHẤT THẢI
HỮU CƠ

CHẤT THẢI
CÒN LẠI

Thiết bị lưu chứa (hay còn gọi là thùng rác):
Màu sắc:
 Thùng chứa chất thải hữu cơ dễ phân hủy: thùng màu xanh lá.
 Thùng chất thải còn lại: xám hoặc vàng hoặc cam.
Nhãn dán:
 Thùng rác phải được gắn nhãn chất thải bên ngoài trên thân và trên nắp để
phân biệt loại chất thải được chứa bên trong.

(Chủ nguồn thải điều chỉnh kích thước nhãn chất thải lớn hơn phù hợp với
dung tích thùng rác).

Những lưu ý khi đóng gói, lưu giữ, chuyển giao chất thải hữu cơ dễ phân hủy:
 Không chứa chất thải vượt quá dung tích của thùng chứa, luôn luôn đậy kín
thùng chứa chất thải.
 Một phần miệng bao bì chứa chất thải ra bên ngoài thùng chứa để đảm bảo
chất được thải bỏ vào bao bì.
 Không được nén chặt chất thải nhằm tránh rách bao bì.
 Khi bao bì chứa đầy chất thải hoặc đến giờ giao chất thải, buộc chặt miệng
bao bì bằng cách xoắn miệng bao bì và thắt nút hoặc sử dụng dây buộc kín
miệng bao bì chứa chất thải.
Những lưu ý khi đóng gói, lưu giữ, chuyển giao chất thải còn lại:
 Làm sạch nước, dung dịch, thức ăn còn sót trong chai, lon, bao bì nhựa, hộp
cơm, . . trước khi lưu giữ.
 Khi thải bỏ vật nhọn (thủy tinh vỡ, dao lam,…): quấn các chất thải trên trong
giấy báo trước khi bỏ vào thùng rác; thông báo cho Đơn vị thu gom để biết
(nếu giao trực tiếp).
 Không bỏ chất thải có kích thước lớn (kích thước trên 0,5m; khối lượng trên
10kg) vào chung rác sinh hoạt. Chủ nguồn thải thảo thuận với đơn vị thu gom,
vận chuyển có chức năng để chuyển giao.

III. THU GOM, VẬN CHUYỂN:
Nguyên tắc:
 Phải đảm bảo thu gom riêng nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy và nhóm
chất thải còn lại.
 Đối với nhóm chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng: thu gom chung với
phế liệu từ hoạt động sản xuất của cơ sở; hợp đồng với tổ chức thu mua phế
liệu hoặc có thể thu gom theo nhóm Chất thải còn lại.
Thời gian thu gom:
 Chất thải hữu cơ dễ phân hủy: thu gom thứ 2, 4, 6, Chủ nhật.
 Chất thải còn lại: thu gom thứ 3, 5, 7.
 UBND quận/huyện có thể tăng, giảm số ngày thu gom trong tuần tùy điều
kiện thực tế tại địa phương.
Trường hợp chủ nguồn thải có nhu cầu tổ chức thu gom hàng ngày thì phải
trả thêm chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển (chủ nguồn thải tự thỏa thuận
với chủ thu gom, vận chuyển về tần suất và chi phí thu gom, vận chuyển tăng).
 Phương tiện thu gom và vận chuyển: phải có dòng chữ «CHẤT THẢI HỮU CƠ
DỄ PHÂN HỦY» hoặc «CHẤT THẢI CÒN LẠI».

Đơn vị thu gom có thể bố trí phương tiện, nhân sự tổ chức thu gom riêng
“Chất thải rắn còn lại có kích thước trên 0,5m và/hoặc khối lượng trên 10kg” khi
nhận được yêu cầu của Chủ nguồn thải.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ NGUỒN THẢI CTRSH:

 Tự trang bị túi, thùng chứa để phân loại và lưu giữ theo hướng dẫn của UBND
Thành phố.
 Ký hợp đồng chuyển giao CTRSH sau phân loại cho đơn vị thu gom, vận
chuyển và xử lý.
 Thanh toán toàn bộ chi phí theo hợp đồng dịch vụ.
 Trả chi phí dịch vụ tăng thêm nếu có nhu cầu tăng tần suất thu gom khác với
tần suất quy định.
 Giám sát và phản ánh với cơ quan QLNN (Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân
quận/huyện) khi phát hiện các đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH thực hiện
không đúng theo khung thời gian và tần suất thu gom theo quy định.
 Thực hiện phân loại lại chất thải khi đơn vị thu gom từ chối thu gom chất
thải do chưa thực hiện phân loại.
Lưu ý : Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý:
+ Được quyền từ chối thu gom chất thải khi chủ nguồn thải thực hiện
phân loại, chuyển giao chưa đúng quy định.
+ Trường hợp chủ nguồn thải không chấp hành phân loại, chuyển giao
không đúng nhóm chất thải theo quy định, sau khi đã được nhắc nhở
nhiều lần (03 lần trở lên/tuần), đơn vị thu gom có trách nhiệm thông
báo đến cơ quan QLNN (Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân quận/huyện)
biết để xử lý.
IV. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH:
Điều 20. Vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển,
chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường;
vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường
Khoản 4 quy định: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành
vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký
hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng
thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
Lưu ý: Mức phạt trên đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức nhân 02 lần.
V. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN:
Tải và cài đặt App:

Android:
B1: Vào phần mềm CH play.
B2: Gõ mục tìm kiếm “Phân loại chất thải rắn tại nguồn”
B3: Tải về và cài đặt.

IOS:
B1: Vào phần mềm App store.
B2: Gõ mục tìm kiếm “Phân loại chất thải rắn”
B3: Tải về và cài đặt.

