
QUY CHẾ QUẢN LƯ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Thủ
tướng Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định việc quản lư chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH) nhằm ngăn
ngừa và giảm tối đa việc phát sinh các tác động nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người.

Điều 2. Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động trên lănh thổ Việt
Nam liên quan tới việc phát sinh, thu gom, vận chuyển, quá cảnh, lưu giữ, xử lư và tiêu huỷ CTNH.

Quy chế này cũng được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có các hoạt động trên lănh
thổ Việt Nam liên quan tới việc phát sinh, thu gom, vận chuyển, quá cảnh, lưu giữ, xử lư và tiêu huỷ
CTNH, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam kư kết hoặc
tham gia có quy định khác.

Điều 3. Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chất thải được hiểu như quy định tại Khoản 2. Điều 2 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 1993;

2. Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây
nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn ṃn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy
hại khác), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ con người.
Danh mục các CTNH được ghi trong Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này. Danh mục này do cơ quan
quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp Trung ương quy định.

3. Quản lư CTNH là các hoạt động kiểm soát CTNH trong suốt quá tr ́nh từ phát sinh đến thu gom,
vận chuyển, quá cảnh, lưu giữ, xử lư và tiêu huỷ CTNH.

4. Cơ quan quản lư Nhà nước về bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là CQQLNNMT) ở Trung
ương là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ở địa phương là Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;

5. Chủ nguồn thải CTNH là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở có phát sinh CTNH;

6. Chủ thu gom và vận chuyển CTNH là tổ chức, cá nhân có đăng kư thực hiện việc thu gom, vận
chuyển CTNH;

7. Chủ lưu giữ CTNH là tổ chức, cá nhân được phép thực hiện việc lưu giữ CTNH;

8. Chủ xử lư, tiêu huỷ CTNH là tổ chức, cá nhân được phép thực hiện việc xử lư, tiêu huỷ CTNH;

9. Thu gom CTNH là việc thu gom, phân loại, đóng gói và lưu giữ tạm thời CTNH tại các địa điểm
hoặc cơ sở được chấp thuận.

10. Lưu giữ CTNH là việc lưu và bảo quản CTNH trong một khoảng thời gian nhất định với điều
kiện cần thiết bảo đảm không r ̣ rỉ, phát tán, thất thoát ra môi trường cho đến khi CTNH được vận
chuyển đến các địa điểm hoặc cơ sở xử lư, tiêu huỷ được chấp thuận;



11. Vận chuyển CTNH là quá tr ́nh chuyên chở CTNH từ nơi phát sinh tới nơi lưu giữ, xử lư, tiêu
huỷ;

12. Xử lư CTNH là quá tr ́nh sử dụng công nghệ hoặc biện pháp kỹ thuật (kể cả việc thu hồi, tái
chế, tái sử dụng, thiêu đốt chất thải) làm thay đổi các tính chất và thành phần của chất thải nguy hại,
nhằm làm mất hoặc giảm mức độ gây nguy hại đối với môi trường và sức khoẻ con người;

13. Tiêu huỷ CTNH là quá tr ́nh sử dụng công nghệ nhằm cô lập (bao gồm cả chôn lấp) CTNH, làm
mất khả năng gây nguy hại đối với môi trường và sức khoẻ con người;

14. Sổ đăng kư quản lư CTNH do CQQLNNMT cấp cho các chủ nguồn thải CTNH.

15. Giấy phép hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH (sau đây gọi là giấy
phép môi trường) do CQQLNNMT cấp, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu, trách nhiệm và điều
kiện về môi trường đối với việc thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu
huỷ CTNH;

16. Địa điểm, cơ sở được chấp thuận là nơi dùng để lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH được
CQQLNNMT phê duyệt;

17. Chứng từ CTNH là hồ sơ đi kèm CTNH từ nguồn thải được thu gom, vận chuyển tới các địa
điểm, cơ sở lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ.

Điều 4. Việc quản lư CTNH phát sinh từ các hoạt động có liên quan tới lĩnh vực dầu khí, y tế, sử
dụng chất phóng xạ, bức xạ, chất cháy - nổ, ngoài việc phải tuân thủ các quy định của Quy chế này,
c̣n phải tuân thỉ các quy định riêng về hoạt động thuộc các lĩnh vực đó.

Điều 5. Tranh chấp giữa các bên mà một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc áp dụng các
quy định của Quy chế này được giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế
mà Cộng ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam kư kết hoặc tham gia có quy định khác với các quy định
của Quy chế này th́ áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 6. 

1. Chủ nguồn thải CTNH phải đăng kư hoạt động với CQQLNNMT để được cấp sổ đăng kư quản
lư CTNH;

2. Chủ thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH phải xin cấp giấy phép hoạt động. Địa
điểm, phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH do CQQLNNMT quy định.

Điều 7. Các chủ nguồn thải, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư và tiêu huỷ CTNH phải thực hiện
chế độ báo cáo định kỳ về quản lư CTNH cho CQQLNNMT (Phụ lục 4 kèm theo Quy chế này),
lưu giữ nhật kư quản lư hồ sơ CTNH tại cơ sở (Phụ lục 5 kèm theo Quy chế này) và chịu sự thanh
tra của thanh tra chuyên ngành về môi trường và sự kiểm tra của CQQLNNMT.

Điều 8. Thủ tục cấp sổ đăng kư quản lư CTNH và giấy phép thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư,
tiêu huỷ CTNH:

1. Các chủ nguồn thải CTNH phải xin cấp sổ đăng kư quản lư CTNH tại CQQLNNMT trung ương
hoặc tại CQQLNNMT địa phương (Phụ lục 2A kèm theo Quy chế này);

2. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin đăng kư, CQQLNNMT phải tổ
chức thẩm định hồ sơ và cấp sổ đăng kư quản lư CTNH; trường hợp từ chối th́ phải trả lời bằng văn



bản và nêu rơ lư do;

3. Các chủ thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH phải xin cấp giấy phép tại
CQQLNNMT Trung ương hoặc CQQLNNMT đại phương (Phụ lục 2B kèm theo Quy chế này);

4. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy phép, CQQLNNMT phải
tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép; trường hợp từ chối th́ phải trả lời bằng văn bản và nêu rơ
lư do.

 

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 9. Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:

1. Giảm thiểu và phân loại CTNH ngày từ nguồn thải;

2. Đóng gói CTNH theo chủng loại trong các bao b́ thích hợp, đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ
thuật, kư hiệu phải rơ ràng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3. Lưu giữ an toàn các CTNH trong khu vực sản xuất, kinh doanh trước khi chuyển giao CTNH
cho các chủ thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ; việc lưu giữ CTNH phải bảo đảm các
yêu cầu sau đây:

a) Đáp ứng các yêu cầu về quản lư CTNH do CQQLNNMT quy định (rao ngăn, biển báo và các
biện pháp bảo đảm khác) tại các khu vực lưu giữ;

b) Không để lẫn với chất thải không nguy hại (kể cả chất thải rắn, lỏng) và cách ly với các CTNH
khác;

c) Có phương án pḥng chống sự cố, bảo đảm an toàn trong khu vực lưu giữ.

Điều 10. Chủ nguồn thải CTNH phải tuân thủ các điểm sau đây:

1. Khi không có đủ năng lực tự thu gom, vận chuyển, xử lư, tiêu huỷ CTNH phát sinh tại cơ sở của
ḿnh th́ phải kư hợp đồng với các chủ thu gom, vận chuyển, xử lư, tiêu huỷ CTNH;

2. Chỉ chuyển giao CTNH cho các chủ thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ được cấp giấy
phép hoạt động;

3. Điền và kư tên vào phần I chứng từ CTNH và yêu cầu các chủ thu gom, vận chuyển điền và kư
tên vào phần II của chứng từ CTNH (Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này). Chứng từ CTNH được làm
thành 05 bản. Chủ nguồn thải CTNH lưu giữ 01 bản, 04 bản c̣n lại giao cho các chủ thu gom, vận
chuyển;

4. Kiểm tra, xác nhận CTNH trong quá tr ́nh thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ đến đúng
địa điểm, cơ sở theo quy định của hợp đồng;

5. Giải tr ́nh và cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được kiểm
tra.

6. Trong trường hợp chủ nguồn thải CTNH tự thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH



cũng phải xin phép và tuân thủ đầy đủ các quy định tại chương III và chương IV của Quy chế này.

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 11. Các chủ thu gom, vận chuyển CTNH phải có các phương tiện chuyên dụng bảo đảm các
yêu cầu an toàn kỹ thuật sau đây:

1. Bền vững cơ học và hóa học khi vận hành;

2. Không gây r ̣ rỉ, phát tán, thất thoát CTNH vào môi trường, không làm lẫn các loại CTNH với
nhau, không chế tạo từ các vật liệu có khả năng tương tác với CTNH;

3. Có thiết bị báo động và các phương tiện xử lư sự cố khi vận hành;

4. Có biển báo theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển CTNH:

1.Thu gom, vận chuyển đúng số lượng và chủng loại CTNH ghi trong chứng từ CTNH kèm theo.

2. Hoàn tất các thủ tục liên quan về chứng từ CTNH: điền và kư tên vào phần II chứng từ CTNH,
yêu cầu các chủ lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ kư tên vào phần III của chứng từ CTNH; chủ thu gom, vận
chuyển CTNH giữ 01 bản và gửi 03 bản cho chủ lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ.

3. Chuyển giao CTNH cho các chủ lưu giữ và chủ xử lư, tiêu huỷ ghi trong chứng từ CTNG;

4. Báo cáo cho CQQLNNMT theo đúng thời hạn và mẫu quy định (Phụ lục 4 kèm theo Quy chế
này).

Điều 13. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các chủ thu gom, vận chuyển có nghĩa vụ:

1. Tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế thiệt hại đối với môi trường và sức khoẻ con
người;

2. Thông báo ngay cho CQQLNNMT và Uỷ ban nhân dân địa phương nơi xảy ra sự cố để chỉ đạo
và phối hợp xử lư; đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin cần thiết về sự cố
cho CQQLNNMT và Uỷ ban nhân dân địa phương nơi xảy ra sự cố và thực hiện các hướng dẫn của
họ để khắc phục sự cố;

3. Khẩn trương tiến hành khắc phục sự cố do CTNH gây ra, nếu gây thiệt hại về sức khoẻ con
người, tài sản và môi trường th́ phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

4. Trường hợp phải vận chuyển CTNH ra khỏi khu vực sự cố th́ phải được CQQLNNMT tại địa
phương cho phép.

Điều 14. Việc vận chuyển CTNH qua biên giới phải tuân thủ các quy định của Công ước về kiểm
soát vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và việc tiêu huỷ chúng (Công ước Basel
1989) cụ thể sau đây:

1. Việc vận chuyển quá cảnh CTNH qua lănh thổ Việt Nam, bao gồm cả nội thuỷ và lănh hải phải



có sự đồng ư bằng văn bản của CQQLNNMT trung ương và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ
quan hữu quan theo đúng pháp luật Việt Nam về hàng hóa quá cảnh. Việc vận chuyển CTNH qua
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam phải được thông báo cho CQQLNNMT trung ương Việt
Nam;

2. Tổ chức, cá nhân muốn vận chuyển quá cảnh CTNH qua lănh thổ Việt Nam phải nộp đơn xin
phép CQQLNNMT trung ương. Đơn xin phép phải gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nơi xuất phát và nơi chuyển đến cuối cùng của CTNH

b) Ngày giờ, số lượng và chủng loại CTNH hoặc các chất thải khác dự kiến vận chuyển quá cảnh
qua lănh thổ Việt Nam;

c) Chứng nhận của quốc gia nhập khẩu về việc nhập khẩu số lượng và chủng loại CTNH đó không
vi phạm luật pháp quốc gia hoặc các Công ước quốc tế mà quốc gia đó kư kết hoặc tham gia;

d) Thông tin liên quan đến các bên xuất khẩu, vận chuyển, xử lư, tiêu huỷ cũng như các phương tiện
hoạt động đă được cấp phép của họ;

đ) Thông tin liên quan đến các thủ tục xử lư sự cố khẩn cấp khi vận chuyển quá cảnh;

e) Thông tin về bảo hiểm và các thông tin khác có liên quan.

g) Trong ṿng 60 ngày kể từ khi nhận đơn, CQQLNNMT Trung ương phải cấp giấy phép, trường
hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rơ lư do.

3. Trong trường hợp được phép quá cảnh, tổ chức, cá nhân vận chuyển CTNH phải tuân thủ theo
các quy định sau đây:

a) Đóng gói CTNH trong các thùng chứa thích hợp và dán kư hiệu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế;

b) Bảo đảm CTNH không bị thất thoát tại cửa khẩu và trong quá tr ́nh vận chuyển;

4. Mọi hành vi vận chuyển quá cảnh CTNH không tuân thủ các quy định trong giấy phép hoặc
không có giấy phép đều bị coi là hành vi vận chuyển bất hợp pháp CTNH và sẽ bị xử lư theo pháp
luật.

5. Trong trường hợp vận chuyển quá cảnh mà xảy ra sự cố gây r ̣ rỉ, phát tán, thất thoát CTNH th́ tổ
chức, cá nhân vận chuyển quá cảnh phải lập tức báo cáo CQQLNNMT trung ương, địa phương và
phải thực hiện các quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

 

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ LƯU GIỮ, XỬ LƯ, TIÊU HUỶ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 15. Trách nhiệm của chủ lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH:

1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tr ́nh CQQLNNMT có thẩm quyền. Sử dụng các
phương tiện, thiết bị lưu giữ, công nghệ xử lư, tiêu huỷ CTNH theo đúng quy định trong giấy phép
hoạt động do CQQLNNMT cấp;

2. Tiếp nhận CTNH từ các chủ nguồn thải, thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng kư giữa hai



bên, kèm theo đầy đủ chứng từ CTNH;

3. Có phương án và thiết bị phù hợp, đáp ứng được yêu cầu pḥng ngừa và ứng cứu sự cố;

4. Hoàn thiện chứng từ CTNH: lưu 01 bản và gửi 01 bản cho chủ nguồn thải, 01 bản cho chủ thu
gom, vận chuyển CTNH;

5. Báo cáo cho CQQLNNMT có thẩm quyền các thông tin có liên quan đến quản lư CTNH (Phụ
lục 4 kèm theo Quy chế này).

6. Đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH.

Điều 16. Chủ xử lư, tiêu huỷ CTNH phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Không được chôn lẫn CTNH với chất thải không nguy hại;

2. Chỉ được phép chôn CTNH tại các khu vực đă được quy định;

3. Băi chôn lấp CTNH phải đáp ứng các chỉ tiêu môi trường và các yêu cầu kỹ thuật do
CQQLNNMT hướng dẫn và thẩm định;

4. Không được chôn CTNH quá công suất của băi chôn lấp CTNH đă được quy định trong giấy
phép.

5. Cấm thải CTNH vào các thành phần của môi trường như: không khí, đất, nước.

Điều 17. Trong quá tr ́nh xử lư, tiêu huỷ CTNH, các chủ xử lư, tiêu huỷ phải tuân thủ đầy đủ các
quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các loại khí thải, nước thải, bùn, tro, xỉ phải
được quan trắc, phân tích thành phần và có sổ nhật kư ghi chép, theo dơi và xử lư đạt tiêu chuẩn
Việt Nam (sau đây viết tắt là TCVN). Trường hợp không đạt TCVN, chủ xử lư phải:

1. Có biện pháp nâng cấp hệ thống xử lư khí, nước thải, bùn, tro và xỉ trong thời hạn CQQLNNMT
cho phép;

2. Chôn lấp các chất thải không xử lư đạt TCVN theo đúng quy tr ́nh chôn lấp CTNH tại băi chôn
lấp được quy định;

3. Chủ thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH không được pha loăng CTNH hoặc
trộn lẫn CTNH với chất thải không nguy hại.

Điều 18. Trường hợp xảy ra sự cố, chủ lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ có nghĩa vụ:

1. Tiến hành các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế thiệt hại đối với môi trường và sức khoẻ con
người;

2. Thông báo ngay cho CQQLNNMT và Uỷ ban nhân dân địa phương để chỉ đạo và phối hợp xử
lư; đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin cần thiết về sự cố cho
CQQLNNMT và Uỷ ban nhân dân địa phương nơi xảy ra sự cố và thực hiện các hướng dẫn của họ
để khắc phục sự cố;

3. Khẩn trương tiến hành khắc phục sự cố do CTNH gây ra, nếu gây thiệt hại về sức khỏe con
người, tài sản và môi trường th́ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp phải vận chuyển CTNH ra khỏi khu vực sự cố th́ phải được CQQLNNMT tại địa



phương cho phép.

Điều 19. Trong trường hợp ngừng hoạt động, chủ lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH có nghĩa vụ:

1. Thông báo ngay cho CQQLNNMT trung ương, địa phương và Uỷ ban nhân dân các cấp về lư do
và thời gian ngừng hoạt động.

2. Nộp đề án bảo vệ môi trường sau khi cơ sở lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ ngừng hoạt động cho
CQQLNNMT và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề án bảo vệ môi
trường gồm các nội dung sau đây:

a) Các giải pháp công nghệ xử lư ô nhiễm môi trường;

b) Các giải pháp cải tạo và sử dụng đất sau khi ngừng hoạt động;

c) Các yêu cầu và giải pháp quan trắc sau khi ngừng hoạt động;

3. Giải quyết các hậu quả phát sinh khác;

4. CQQLNNMT ở trung ương hoặc địa phương trong phạm vi thẩm quyền được giao phải thẩm
định và tư vấn cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quyết định
ngừng hoạt động của các cơ sở lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH.

Điều 20. Các vị trí ô nhiễm tồn lưu được phát hiện tại địa phương nào th́ địa phương đó có trách
nhiệm xử lư, tiêu huỷ theo thẩm quyền của ḿnh; nếu vượt quá khả năng giải quyết của địa phương
th́ báo cáo với CQQLNNMT trung ương và các cơ quan chức năng có liên quan để phối hợp giải
quyết.

Các vị trí ô nhiễm tồn lưu có liên quan đến an ninh, quốc pḥng do Bộ Công an, Bộ Quốc pḥng chịu
trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền; nếu vượt quá khả năng giải quyết của Bộ th́ báo cáo với
CQQLNNMT trung ương và các cơ quan chức năng có liên quan để phối hợp giải quyết.

 

Chương V

QUẢN LƯ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện việc thống nhất quản lư Nhà nước về chất thải
nguy hại trong phạm vi toàn quốc; chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các hoạt động quản lư CTNH;

2. Xây dựng tr ́nh Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp
luật về quản lư CTNH;

3. Cấp sổ đăng kư quản lư CTNH hoặc giấy phép môi trường theo thẩm quyền được giao cho các
chủ nguồn thải, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH (theo Phụ lục 2A, 2B của Quy
chế này);

4. Ban hành các chỉ tiêu môi trường cho việc lựa chọn băi chôn lấp CTNH, các chỉ tiêu kỹ thuật cho
việc thiết kế, xây dựng và vận hành các khu lưu giữ, các băi chôn lấp CTNH bảo đảm vệ sinh môi
trường; lựa chọn và tư vấn các công nghệ xử lư CTNH; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành mức
thu phí, lệ phí quản lư CTNH;



5. Hướng dẫn nội dung và thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở thu gom,
vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ và các băi chôn lấp CTNH;

6. Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lư CTNH;

7. Tổ chức điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các khu lưu giữ, cơ sở xử lư, tiêu huỷ,
các băi chôn lấp CTNH; thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các hoạt động quản lư CTNH theo
Quy chế này;

8. Tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về quản lư CTNH;

a) Chủ tr ́, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức phổ biến Quy chế
Quản lư CTNH trên phạm vi cả nước;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối
tượng làm công tác quản lư CTNH;

c) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
để nâng cao nhận thức cho các cấp lănh đạo và nhân dân về quản lư CTNH;

9. Hàng năm phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tiến hành thống kê CTNH,
tổng hợp t ́nh h́nh quản lư CTNH trong phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

1. Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quy hoạch xây dựng các khu
xử lư CTNH hợp vệ sinh, các băi chôn lấp CTNH phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xă hội
của địa phương.

2. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo các Sở
Xây dựng lập quy hoạch và kế hoạch xây dựng các khu lưu giữ, các cơ sở xử lư, tiêu huỷ, các băi
chôn lấp CTNH hợp vệ sinh tr ́nh Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê
duyệt;

3. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo các Sở
Giao thông Công chính lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lư chất thải (bao gồm cả
chất thải nguy hại) của địa phương;

4. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giám sát quản lư
đô thị, đặc biệt chú ư tới vấn đề thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ, chôn lấp CTNH của
các đô thị và khu công nghiệp;

5. Ban hành các quy tr ́nh, quy phạm hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển, xử lư, tiêu huỷ CTNH
của các công tr ́nh xây dựng đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp;

6. Chủ tr ́, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu, sản xuất, hướng dẫn
sử dụng thống nhất trên toàn quốc các loại kiểu dáng công nghiệp của các trang thiết bị chuyên
dụng phục vụ cho công tác quản lư CTNH.

Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Công nghiệp

1. Giám sát, kiểm tra và triển khai các biện pháp hữu hiệu buộc các chủ nguồn thải phải tuân thủ
các quy định của Quy chế này. Trường hợp các chủ nguồn thải không có khả năng tự thực hiện
được việc thu gom, xử lư, tiêu huỷ CTNH, th́ yêu cầu các chủ nguồn thải phải kư hợp đồng với các



chủ thu gom vận chuyển, xử lư, tiêu huỷ CTNH;

2. Huy động các nguồn vốn để đầu tư cho các công tr ́nh xử lư CTNH và thay thế, đổi mới công
nghệ, thiết bị lạc hậu bằng công nghệ và thiết bị tiên tiến; tổ chức thống kê, đánh giá các loại CTNH
của ngành công nghiệp;

3. Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm
môi trường do CTNH gây ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc Bộ Công nghiệp quản lư.

Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Giám sát, kiểm tra và có các biện pháp hữu hiệu buộc các bệnh viện, trạm y tế, cơ sở dịch vụ y tế
tuân thủ các quy định của Quy chế này;

2. Chủ tr ́, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng trong việc quy
hoạch, lựa chọn công nghệ, thiết bị, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống ḷ thiêu đốt chất thải y tế
đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

3. Ban hành Quy chế quản lư chất thải y tế.

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Quốc pḥng, Bộ Công an:

1. Giám sát, kiểm tra và triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu buộc các chủ nguồn thải thuộc
Bộ Quốc pḥng, Bộ Công an tuân thủ các quy định của Quy chế này;

2. Cấp các loại giấy phép môi trường liên quan đến Quy chế Quản lư chất thải nguy hại cho các chủ
nguồn thải, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH thuộc lĩnh vực bí mật an ninh,
quốc pḥng;

3. Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc đào
tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác quản lư CTNH và tuyên truyền nâng cao
nhận thức về CTNH trong phạm vi ngành ḿnh;

4. Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan trong việc khắc phục sự cố môi trường đặc biệt
nghiêm trọng do CTNH gây ra;

5. Các chủ nguồn thải CTNH được Bộ Quốc pḥng, Bộ Công an xác nhận là các chủ nguồn thải
hoạt động thuần túy trong lĩnh vực kinh tế phải chấp hành đầy đủ các quy định của Quy chế này.

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại

1. Căn cứ vào kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn của các Bộ, ngành và địa phương về quản lư
CTNH, cân đối các nguồn vốn, kể cả các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài để bảo đảm điều kiện
cần thiết cho các Bộ, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch quản lư CTNH;

2. Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính
sách, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi về vốn, thuế nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ đối với các
công tr ́nh xử lư CTNH;

3. Bộ Tài chính chủ tr ́, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành các quy định
về mức thu phí CTNH, lệ phí cấp các loại giấy phép môi trường.

Điều 27. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



1. Chỉ đạo Sở Xây dựng lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng các khu lưu giữ, các cơ sở xử lư, tiêu
huỷ và các băi chôn lấp CTNH hợp vệ sinh thuộc địa bàn quản lư của địa phương;

2. Chỉ đạo Sở Giao thông Công chính lập kế hoạch khả thi (phương án tổ chức, phương tiện, thiết
bị, công nghệ, vốn ...) và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch quản lư chất thải bao gồm cả thu gom, vận
chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH trên địa bàn quản lư của địa phương.

3. Chỉ đạo Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc:

a) Cấp sổ đăng kư quản lư CTNH hoặc các loại giấy phép môi trường cho các chủ nguồn thải, thu
gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH (theo Phụ lục 2A, 2B của Quy chế này);

b) Hướng dẫn nội dung, yêu cầu xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các chủ cơ sở
lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ các băi chôn lấp CTNH để tr ́nh CQQLNNMT có thẩm quyền phê duệt.

c) Tổ chức điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các khu lưu giữ, các cơ sở xử lư, tiêu
huỷ, các băi chôn lấp CTNH trong phạm vi địa phương;

d) Tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức về quản lư CTNH trong phạm vi địa phương;

đ) Hàng năm tiến hành thống kê CTNH, tổng hợp t ́nh h́nh quản lư CTNH trong phạm vi địa
phương để báo cáo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp tr ́nh Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ tr ́, phối hợp với Bộ Xây dựng quyết định những vấn đề về quy hoạch đất đai cho các khu xử
lư CTNH và các băi chôn lấp chất thải. Tổ chức theo thẩm quyền các loại h́nh tổ chức dịch vụ quản
lư CTNH ở địa phương; chủ động cân đối và khai thác các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế
khác nhau trong tỉnh, thành phố, các loại phí CTNH, lệ phí cấp các loại giấy phép môi trường, các
nguồn hỗ trợ từ Trung ương và nước ngoài (viện trợ không hoàn lại, vốn vay với lăi suất ưu đăi
hoặc liên doanh với nước ngoài) nhằm thực hiện tốt kế hoạch quản lư chất thải nguy hại tại địa
phương;

5. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động quản lư
CTNH;

6. Tiếp nhận, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và các yêu cầu, kiến nghị về quản lư
CTNH trong phạm vi quyền hạn của ḿnh hoặc chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để
giải quyết.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Các Bộ, ngành và địa phương có các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh chất thải nguy
hại phải chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quyền quản lư của Bộ, ngành và địa phương
ḿnh thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan trong Quy chế này. Tiếp nhận, xem xét và
giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị về quản lư CTNH trong phạm vi thẩm
quyền của Bộ, ngành và địa phương theo quy định c ủa pháp luật.

Điều 29. Thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lư CTNH.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc tổ



chức và chỉ đạo thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lư CTNH.

Điều 30. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lư CTNH th́ tuỳ theo tính chất, mức độ vi
phạm sẽ bị xử lư kỷ luật, xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại th́ phải bồi thường theo quy định của
pháp luật.

Cá nhân có hành vi phạm tội, vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lư CTNH th́ bị truy cứu
trách nhiệm h́nh sự theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Trong quá tr ́nh thực hiện Quy chế Quản lư chất thải nguy hại, nếu có vướng mắc, các Bộ,
ngành và địa phương cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời giải quyết.

KT/THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm

Đă kư

 

 

PHỤ LỤC 2A:

- Đăng kư quản lư chất thải nguy hại của chủ nguồn thải

- Sổ đăng kư quản lư chủ nguồn thải chất thải nguy hại

ĐƠN VỊ, CƠ SỞ

...........................

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

ĐĂNG KƯ

QUẢN LƯ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA

CHỦ NGUỒN THẢI

 

1. Phần khai chung

Tên cơ sở hoặc cá nhân : ............

Tỉnh, thành phố: .............. Quận (huyện) : ..............

Tên của chủ sở hữu hoặc người điều hành (khoanh tr ̣n chữ chủ sở hữu hoặc người điều hành) :
.......................

Địa chỉ của chủ sở hữu hoặc người điều hành (khoanh tr ̣n chữ chủ sở hữu hoặc người điều hành) :



....................

Số điện thoại: ................. Fax : ............. Telex:...............

2. Dữ liệu sản xuất :

(i) Danh mục nguyên liệu thô/hóa chất và số lượng dùng trong 1 tháng

Nguyên liệu thô

(các hoá chất):

..........................................

..........................................

..........................................

Số lượng (tính bằng tấn hoặc

các đ.vi khác tương đương)

..........................................

..........................................

..........................................

(ii) Danh mục tên hàng và số lượng được sản xuất trong 1 tháng

Hạng mục sản phẩm

..........................................

..........................................

..........................................

Số lượng

..........................................

..........................................

..........................................

3. Dữ liệu về chất thải :

(i) Chất thải nguy hại sản sinh trong 1 tháng

Mă hạng muc (theo phụ lục 1)

.................

.................

.................

Tên chất thải

.................

.................

.................

Thành phần chất thải

.................

.................

.................

Số lượng (tấn)

.................

.................

.................

(ii) Chất thải khác sản sinh trong 1 tháng

Tên chất thải

..........................

..........................

..........................

Rắn/Lỏng/Nhăo

..........................

..........................

..........................

Số lượng (tấn)

..........................

..........................

..........................

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật



 

................., ngày ... tháng .... năm ....

 

Chữ kư của người báo cáo:

..........................................

Tên :

..........................................

Chức vụ :

..........................................

 

 

PHỤC LỤC 2A :

CQQLNNMT

-----

Số : ............/

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

............, ngày ... tháng ... năm .....

SỔ ĐĂNG KƯ QUẢN LƯ

CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

I. Phần khai chung

Tên cơ sở được cấp : ..............................................................

Loại h́nh cơ sở : ....................................................................

Địa điểm : .............................................................................

Điện thoại :.................... Fax :................ Telex : .................

Họ tên người chịu trách nhiệm : ............ Chức vụ :............

Tài khoản số : ............................. tại :................................

Số CMT nhân dân (nếu là cá nhân) : ......................

Do .................... cấp ngày ................



Số đăng kư kinh doanh (nếu có) : .....................

Số giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm (nếu có) : ...............

Số Quyết định phê chuẩn ĐTM (nếu có) : ........................

II. Đă đăng kư Danh mục chất thải nguy hại sản sinh tại cơ sở; đă đăng kư Danh mục chất
thải khác sản sinh tại cơ sở (phụ lục kèm theo).

III. Nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ nguồn thải:

1. Bảo vệ môi trường, pḥng, chống ô nhiễm và suy thoái môi trường.

2. Thực hiện Quy chế quản lư CTNH, các văn bản pháp luật liên quan và hoạt động theo đúng sổ
đăng kư và hướng dẫn của CQQLNNMT nơi đăng kư.

3. Có trách nhiệm quản lư CTNH cho đến khi chúng được tiêu huỷ.

4. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ và chịu sự kiểm tra, thanh tra của CQQLNNMT nơi
đăng kư khi cần thiết.

5. Có trách nhiệm áp dụng những biện pháp cần thiết, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi
xảy ra sự cố và thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn của cơ quan này.

IV. Sổ đăng kư Quản lư CTNH này có giá trị trong thời hạn là .................. tháng.

tm/ cqqlnnmt

(Thủ trưởng kư tên, đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC 2A :

PHỤ LỤC KÈM THEO SỔ ĐĂNG KƯ QUẢN LƯ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

 

1. Danh mục chất thải nguy hại sản sinh tại cơ sở đă đăng kư :

Mă hạng mục

.................

.................

.................

Tên chất
thải

.................

.................

.................

Thành phần
chất thải

.................

.................

.................

Số lượng/
tháng (tấn)

.................

.................

.................

 

2. Danh mục chất thải khác sản sinh tại cơ sở đă đăng kư:



Tên chất thải

 

..........................

..........................

..........................

Rắn/Lỏng/Nhăo

 

..........................

..........................

..........................

Số lượng /tháng

(tấn)

..........................

..........................

..........................

 

 

 

PHỤ LỤC 2B :

- Đơn xin phép hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ chất thải nguy hại

- Giấy phép quản lư chất thải nguy hại (thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ).

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

ĐƠN XIN PHÉP HOẠT ĐỘNG

THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LƯ, TIÊU HUỶ

CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

Phần khai chung:

Họ và tên :

Ngày sinh :

Nguyễn quán :

Trú quán :

Số CMT nhân dân :

Ngày cấp :

Cơ quan cấp :

Số tài khoản :

Địa chỉ (dự định) đăng kư trụ sở :



Tel/Fax/E-mail :

Chi nhánh :

Họ tên người chịu trách nhiệm :

Số CMT nhân dân :

Ngày cấp :

Cơ quan cấp :

Danh mục các địa điểm xin phép (thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ) CTNH:

...............................................................................................

(Hồ sơ liên quan kèm theo)

Danh mục các trang thiết bị, phương tiện (thu gom/ vận chuyển/ lưu giữ/ xử lư/ tiêu huỷ)
CTNH(1):

 

 

Trang thiết bị, phương tiện Chủ sở hữu Người điều hành

Địa chỉ Giấy phép ĐKKD Địa chỉ Giấy phép ĐKKD

......................

......................

.............

.............

................

................

............

............

................

................

 

(Hồ sơ liên quan kèm theo)

 

 

 

PHỤ LỤC 2B :

 

Danh mục CTNH xin phép (thu gom/ vận chuyển/ lưu giữ/ xử lư/ tiêu huỷ):

 

....................................................................................



Mă hạng mục

 

.................

.................

.................

.................

.................

Tên chất thải

 

.................

.................

.................

.................

.................

Thành phần chất thải

 

.................

.................

.................

.................

.................

Số lượng/ tháng (tấn) dự tính

.................

.................

.................

.................

.................

 

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật.

Tôi có nhu cầu được tham gia vào việc quản lư (thu gom/ vận chuyển/ lưu giữ/ xử lư/ tiêu huỷ)
CTNH.

Nếu được chấp nhận tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lư
CTNH, chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền.

 

.........., ngày ... tháng ... năm ....

Chữ kư của người làm đơn

........................................

Tên :

.........................................

Chức vụ :

.........................................

Chứng thực của UBND

quận, huyện

........................................

Tên :

.........................................

Chức vụ :

.........................................

Ư kiến của cơ quan

môi trường

........................................

Tên :

.........................................

Chức vụ :

.........................................



 

Ngày ... tháng ... năm ....

 

Ngày ... tháng ... năm ....

 

 

 

PHỤ LỤC 2B :

CQQLNNMT

-----

Số : ............/

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

..........., ngày .... tháng ... năm .....

GIẤY PHÉP

QUẢN LƯ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(THU GOM, VẬN CHUYỂN, LƯU GIỮ, XỬ LƯ, TIÊU HUỶ)

 

I. Phần khai chung :

Tên cơ sở được cấp : .................

Loại h́nh cơ sở : ..........................

Địa điểm : ........................

Điện thoại : ........... Fax : ............. Telex :.....................

Họ tên người chịu trách nhiệm : ......................

Chức vụ :...............................

Tài khoản số : ............. tại :....................

Số CMT nhân dân (nếu là cá nhân) .............

Do .................. cấp ngày ...............

Số đăng kư kinh doanh (nếu có) : .................

Số giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm (nếu có): .............

Mă số Quyết định phê chuẩn ĐTM (nếu có) : .............



II. Đă đăng kư Danh mục các trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử
lư, tiêu huỷ CTNH; đă đăng kư Danh mục các địa điểm thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư,
tiêu huỷ CTNH; đă đăng kư Danh mục các CTNH được phép thu gom, vận chuyển, lưu giữ,
xử lư, tiêu huỷ (phụ lục kèm theo).

III. Nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH

1. Bảo vệ môi trường, pḥng, chống ô nhiễm và suy thoái môi trường.

2. Thực hiện Quy chế quản lư CTNH, các văn bản pháp luật liên quan và hoạt động theo đúng sổ
đăng kư và hướng dẫn của CQQLNNMT nơi đăng kư.

3. Chỉ thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH theo chứng từ CTNH hợp lệ.

4. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ và chịu sự kiểm tra, thanh tra của CQQLNNMT nơi
đăng kư khi cần thiết.

5. Có trách nhiệm áp dụng những biện pháp cần thiết, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi
xảy ra sự cố và thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn của cơ quan này.

IV. Sổ đăng kư Quản lư CTNH này có giá trị trong thời hạn là ... tháng.

TM/cqqlnnmt

(Thủ trưởng kư tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2B :

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY PHÉP QUẢN LƯ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ)

1. Danh mục các trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH đă
đăng kư

Trang thiết bị, phương tiện Chủ sở hữu Người điều hành

Địa chỉ Giấy phép ĐKKD Địa chỉ Giấy phép ĐKKD

......................

......................

.............

.............

................

................

............

............

................

................

2. Danh mục các địa điểm được phép thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH.

.......................................................................................

3. Danh mục CTNH được phép thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ:

Mă hạng mục

 

Tên chất
thải

 

Thành phần
chất thải

 

Số lượng/
tháng (tấn)

dự tính



.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

..................

 

 

PHỤ LỤC 3:

 

CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

I. Chủ nguồn thải :

Số đăng kư do CQQLNNMT cấp : .........

Tỉnh, thành phố : ................... Quận, huyện : ...........

Tên của chủ thải : .........

Địa chỉ : .........

Tên người chịu trách nhiệm : ..........

Số điện thoại ........... Số Fax :........... Số Telex :..........

Tên chất thải : ....... Mă hạng mục chất thải :.............

Thành phần chất thải : ........ Mă gốc chất thải :...........

Loại chất thải (đánh dấu X vào ____) rắn ____ lỏng ___ nhăo ____

Số lượng chất thải đă đóng gói :

____ thùng chứa hàng có đệm rơm

____ thùng nhỏ

____ thùng phuy 55 lít

____ khác (xác định rơ) : .................................

Số lượng (tấn) : ............

Số lượng tính bằng m3 (nếu có thể) : .............

Chi phí xử lư và tiêu huỷ (Đồng/tấn) : .............

Tên và địa chỉ của nơi giao CTNH :



.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 

Ngày giao nhận :........................

Đại diện bên giao CTNH

(Kư tên, đóng dấu)

Đại diện bên nhận CTNH

(Kư tên, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ LỤC 3 :

 

II. Chủ thu gom, vận chuyển CTNH :

Số đăng kư do CQQLNNMT cấp : ...........

Tỉnh, thành phố : .............. Quận, huyện :.................

Tên chủ thu gom, vận chuyển : ..................

Địa chỉ : ...............

Tên người chịu trách nhiệm : ..............

Số điện thoại : ................. Số Fax ......... Số Telex :...........

Tên chất thải : ............

Mă hạng mục chất thải :...............

Thành phần chất thải : .........

Mă gốc chất thải :..............

Loại chất thải (đánh dấu X vào ____) rắn ____ lỏng ___ nhăo ____

Số lượng chất thải đă đóng gói :

____ thùng chứa hàng có đệm rơm

____ thùng nhỏ

____ thùng phuy 55 lít



____ khác (xác định rơ) : ..........................

Số lượng (tấn) : ................

Số lượng tính bằng m3 (nếu có thể) :... ............

Số đăng kư phương tiện thu gom, vận chuyển: ..............

Tên và địa chỉ của địa điểm thu gom CTNH :

.............................................................................................

.............................................................................................

Tên và địa chỉ của nơi giao CTNH :

.............................................................................................

.............................................................................................

 

 

Ngày giao nhận :........................

Đại diện bên thu gom,
vận chuyển CTNH

(Kư tên, đóng dấu)

Đại diện bên nhận CTNH

(Kư tên, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ LỤC 3 :

 

III. Chủ lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH :

 

Số đăng kư do CQQLNNMT cấp : ............

Tỉnh, thành phố : ......... Quận, huyện :..............

Tên chủ lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ : ............

Địa chỉ : ...............

Tên người chịu trách nhiệm : ............



Số điện thoại : ......... Số Fax: ......... Số Telex :...........

Tên chất thải : ..........

Mă hạng mục chất thải :...........

Thành phần chất thải : ........

Mă gốc chất thải :..............

Loại chất thải (đánh dấu X vào ____) rắn ____ lỏng ___ nhăo ____

Số lượng chất thải đă đóng gói :

____ thùng chứa hàng có đệm rơm

____ thùng nhỏ

____ thùng phuy 55 lít

____ khác (xác định rơ) : ........................

Số lượng (tấn) : ............

Số lượng tính bằng m3 (nếu có thể) : .................

Công nghệ xử lư, tiêu huỷ (đánh dấu X vào chỗ _____)

___ tái chế, sử dụng lại ___ phục hồi ___ chôn lấp

___ chôn lấp an toàn

___ xử lư hóa học/ vật lư ___ đốt

___ khác (ghi rơ) : ...............

 

Số đăng kư phương tiện lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ : .........

Tên và địa chỉ của bên giao CTNH để lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ :

..............................................

Địa điểm cuối cùng tập kết CTNH (đối với tiêu huỷ) :

............................

 

Ngày giao nhận :........................

Đại diện bên lưu giữ, xử
lư CTNH

Đại diện nơi CTNH tập kết
cuối cùng



(Kư tên, đóng dấu) (Kư tên, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ LỤC 4:

Báo cáo về quản lư chất thải nguy hại

ĐƠN VỊ, CƠ SỞ

-----

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

BÁO CÁO

VỀ QUẢN LƯ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

1. Phần khai chung :

Họ và tên :

Địa chỉ đăng kư trụ sở :

Tel/Fax/E-mail :

Giấy phép đăng kư kinh doanh :

Ngày cấp :

Cơ quan cấp :

Mă số đăng kư chủ nguồn thải, thu gom, lưu giữ, xử lư, tiêu huỷ CTNH:

Ngày cấp :

Cơ quan cấp :

Có hiệu lực đến ngày :

2. T́nh h ́nh chung về quản lư CTNH tại đơn vị, cơ sở:

..........................................................................................

3. Thống kê về CTNH (theo biểu dưới đây) :



(Năm) ngày
tháng

Mă hạng
mục chất thải

Tên chất thải Số lượng phát
sinh (tấn)

Phương
pháp *

Quản lư chất
thải Số lượng

(tấn)

  

 

 

 

 

    

 

Chú ư : * Xử lư, lưu giữ, tái chế, khôi phục, đốt, chôn lấp hay phương pháp khác (ghi rơ)

** Cho biết tên và địa chỉ của cơ sở / phương tiện.

 

4. Các vấn đề khác :

 

 

Thay mặt đơn vị, cơ sở

(Kư tên đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5 :

NHẬT KƯ QUẢN LƯ HỒ SƠ

CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

ĐƠN VỊ, CƠ SỞ:

...........................

(Năm) ngày/
tháng

Mă loại chất
thải

Tên chất thải Số lượng
(tấn)

Phương pháp * Quản lư chất
thải Số lượng

(tấn)

  

 

    



 

 

 

 

Chú ư : * Xử lư, lưu giữ, tái chế, khôi phục, đốt, chôn lấp hay phương pháp khác (ghi rơ)

** Nêu tên và địa chỉ của cơ sở / phương tiện.


