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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44 /2018/QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2018 

QUYÉT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỎ HÒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sô 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ vê quy định vê xử phạt vỉ phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; 

Căn cwế Chương trình hành động so 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 
2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X 
vê Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 03/NQ-HĐND ngày 11 thảng 6 năm 2017 của Hội 
đông nhân dân thành pho về cống tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và 
quản lý chât thải trên địa bàn thành phổ; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình so 10269ỊTTr-
TNMT-CTR ngày 25 tháng 10 năm 2018 và ý kiến thấm định của Sở Tư pháp tại 
Công văn số 9174/STP-VB ngày 24 tháng 9 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân loại chất 
thải răn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhỀ 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2018. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, 
ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã; thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị và tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ- Xây dựng; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trưòng; 
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp); 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND/TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- ủy ban MTTQVN/TP; 
- VPƯB: các PVP; 
- Trung tâm Công báo TP; 
- Các Phòng Chuyên viên; 
- Lưu: VT, (ĐT-LHT) HI>A 

để báo cáo 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Trần Vĩnh Tuyến 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguôn 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định sÓẠ4- Ỉ2018/QĐ-ƯBND 
ngày A4- tháng4<i năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phô Hô Chí Minh) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điêu 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định cách thức phân loại, tô chức thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

2. Quy định quyền hạn và trách nhiệm của các tồ chức, cá nhân liên quan 
đến phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các 
nội dung khác không quy định tại Quy định này thực hiện theo Quy định quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải 
và phê liệu và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

Điêu 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tồ chức, hộ gia đình, cá nhân 
(sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; tổ 
chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này các từ ngừ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chât thải ran sinh hoạt (còn gọi là rác sinh hoạt) là chất thải rắn phát 
sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người. 

2. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt là hoạt động phân tách chất thải nhàm 
chia thành các loại hoặc nhóm chất thải để có các quy trình quản lý khác nhau. 

3. Chủ ỉĩguôn thải là các tố chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở phát 
sinh chất thải. 

4. Chủ thu gom, vận chuyến chất thải ran sinh hoạt là tổ chức, cá nhân thực 
hiộn dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 



2 

5Ể Chủ xử lý chắt thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử 
lý chất thải. 

6. Thu gom chất thải rắn sinh hoạt là hoạt động tập họp, lưu giữ tạm thời 
chât thải răn sinh hoạt phát sinh từ các chủ nsuồn thải, các điểm tập kết, điểm 
thu gom tới địa điếm hoặc cơ sở được cơ quan nhà nưó'c có thẩm quyền chấp 
thuận. 

7. Vận chuyên chât thải răn sinh hoạt là quá trình chuyên chở chất thải từ 
nơi phát sinh đên nơi xử lý, có thể kem theo hoạt động thu gom, lưu giữ (hay tập 
kêt) tạm thời, trung chuyên chât thải và sơ chế chất thải tại điểm tập kết hoặc 
trạm trung chuyển. 

8Ể Xử lý chât thải rắn sinh hoạt là quá trình sử dụng các giải pháp công 
nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bò, cô lập, cách ly, thiêu đốt, 
tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải. 

9. Cơ sở phát sinh chắt thải rắn sinh hoạt là các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

10. Các giải thích từ ngữ khác liên quan chưa được nêu tại Quy định này 
thì căn cứ theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 4. Những nguyên tắc chung về phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

lẳ Chât thải rắn sinh hoạt phải được quản lý chặt chẽ nhằm ngăn ngừa, 
giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người; 
mọi hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải tuân thủ Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2014 và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Việc đầu tư xây dựng mói các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn thành phố phải tuân thủ theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật 
bảo vệ môi trường có liên quan, đảm bảo theo hướng tái sử dụng, tái chê, đông 
xử lý, xử lý thu hồi năng lượng, hạn chế tối đa việc chôn lấp chất thải. 

3ề Tổ chức, cá nhân trong sinh hoạt thường ngày có phát sinh chất thải rắn 
sinh hoạt thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; đăng ký dịch 
vụ thu gom, vận chuyển, xử lý và nộp phí, giá dịch vụ theo quy định (trừ các 
khu vực chưa có dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt). 
Khuyến khích tồ chức, hộ sia đình áp dụng các giải pháp phù họp đê xử lý chât 
thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

4. Chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại được xây dựng lộ trình và tổ chức 
thu gom, vận chuyên riêng đến các khu xử lý chất thải rắn tập trung. Các 
phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phân loại phải được 
phân biệt với các loại xe thu gom, vận chuyển chuyên dụng khác. 

5. Khuyến khích việc xã hội hóa công tác thu gom. vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt; khuyến khích áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt thân thiện với môi trường. 
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Chương II 

PHÂN LOẠI, LƯU CHỨA CHÁT THẢI RẮN SINH HOẠT 

Điều 5ẳ Phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

1. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn phù họp với mục đích 
quản lý, xử lý thành các nhóm như sau: 

a) Nhóm chât thải hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, 
quả, xác động vật). 

b) Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim 
loại, cao su, ni lông, thủy tinh). 

c) Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ 
hộ gia đình, chủ nguồn thải). 

2. Tiêu chí phân loại "đạt" là: Hỗn họp 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 nhóm trong danh mục nhóm chất thải phân loại do Sở Tài nguyên 
và Môi trường ban hành. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp với Sở, ban, ngành, ủy 
ban nhân dân quận, huyện xây dựng và ban hành danh mục nhóm chất thải phân 
loại quy định tại Khoản 1 Điều này phù họp với công nghệ áp dụng xử lý chất 
thải răn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. 

Điều 6. Quy định bao bì, thiết bị ỉuu chứa chất thải rắn sinh hoạt tại hộ 
gia đình, chủ nguồn thải 

1. Chât thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, chủ nguồn thải được lưu chứa 
trong các bao bì, thiết bị phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trườngẵ 

2ế Bao bì (hay còn gọi là túi rác) 

a) Không quy định màu sắc túi chứa rácễ 

b) Khuyến khích hộ gia đình, chủ nguồn thải sử dụng túi có màu trắng, màu 
xanh đê chứa chất thải hữu CƠỀ Sử dụng các loại túi có màu sắc khác (trừ màu 
trăng, màu xanh) để chứa chất thải còn lại. 

3. Túi chứa chất chất thải hữu cơ hoặc túi chứa chất thải còn lại được phân 
biệt băng các hình thức như: dán nhãn, ghi dòng chữ trên túi, màu sắc túi hoặc 
đánh dâu đế nhận biết trước khi chuyển đến điểm tập kết hoặc giao cho đơn vị 
thu gom, vận chuyền. 

4. Các trường họp sau đây, không bắt buộc dán nhãn hoặc đánh dấu trên túi 
chứa rác sinh hoạt để nhận biết như quy định tại Khoản 3, Điều này: 

a) Chủ nguồn thải, hộ gia đình sử dụng túi màu trắng, màu xanh để chứa 
chất thải hữu cơ. 
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b) Chủ nguồn thải, hộ gia đình sử dụng các loại túi trên thị trường đã có in 
dòng chữ để nhận biết. 

c) Địa phương có quy định thời gian, tần suất thu gom riêng. 

5. Thiết bị lưu chứa (hay còn gọi thùng rác) 

a) Không quy định màu sắc thùng đựng rác. 

b) Khuyên khích hộ gia đình, chủ nguồn thải sử dụng thiết bị lun chứa là 
các thùng rác chuyên dùng của các nhà sản xuất có màu xanh đề chứa chất thải 
hữu cơ, thùng rác có màu xám để chứa chất thải còn lại. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các nhãn dán nhận biết dán trên 
túi, thùng chứa chất thải hữu cơ và chất thải còn lại. ủy ban nhân dân các quận, 
huyện tô chức in ấn, cấp phát nhãn dán cho tổ chức, hộ gia đình để dán trên túi, 
thùng rác đề nhận biết phân loại (khi có yêu cầu) từ nguồn kinh phí thành phố bổ 
sung hàng năm hoặc cân đối từ nguồn ngân sách quận, huyện, số lượng, thời 
gian cấp (cấp lại) nhãn dán trên túi và thùng cho hộ gia đình, chủ nguồn thải do 
địa phương quyết định phù hợp với Kế hoạch và phương án thu gom trong tuần 
do quận, huyện xác định (trừ khoản 5 Điều này). 

Điều 7. Quy định về thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các 
khu vực công cộng 

1. Trên các đường phố chính, các khu thương mại, quảng trường, công 
viên, khu vui chơi giải trí, điểm tập trung dân cư, đầu mối giao thông và các khu 
vực công cộng khác có bố trí các thùng rác sinh hoạt có dán nhãn để người dân 
nhận biết, phân loại. 

2ể Các thiêt bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt phải có kích cỡ phù họp với 
thời gian lun giữ, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị. 

3Ẽ Địa điêm, vị trí, khu vực bố trí các rác sinh hoạt để phân loại tại các khu 
vực công cộng do Uy ban nhân dân cấp quận, huyện xác định. 

Chương III 

THƯ GOM, VẬN CHUYỂN VÀ xử LÝ CHẮT THẢI RẮN 
SINH HOẠT SAU PHÂN LOẠI 

Điều 8. Tổ chức thu gom, vận chuyển 

1. Đảm bảo tô chức thu gom, vận chuyển riêng nhóm chất thải hữu cơ và 
nhóm chất thải còn lại. 

2. Đối với nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (hay còn gọi là 
phê liệu)Ễ. hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể bán, cho các tổ chức, cá nhân thu 
mua phế liệu hoặc các tổ chức, cá nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Trường 
hợp không bán hoặc cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thì chủ nguồn thải, hộ gia 
đình bỏ chung với thùng chứa rác còn lại. 
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3. Tổ chức thu gom riêng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại: 

a) Chất thải hữu cơ: tồ chức thu gom thứ 2, 4, 6, Chủ nhật trong tuần. 

b) Chất thải còn lại: tồ chức thu gom thứ 3, 5, 7 trong tuần. 

c) Tùy điều kiện thực tế tại địa phương, ủy ban nhân dân các quận, huyện 
tồ chức, sắp xếp thời gian thu gom phù họp và tùy khối lượng phát sinh của từng 
nhóm chất thải mà ủy ban nhân dân các quận, huyện có thể tăng, giảm số ngày 
thu gom trong tuần nêu tại Điềm a, b Khoản 3 Điều này. 

4. Trường họp, các hộ gia đình khi có phát sinh chất thải đột xưât hay có 
khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nhiều như: có đám tiệc, ma chay, 
cưới hỏi, kinh doanh, dịch vụ ăn uống,., và các chủ nguồn thải (là các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ... ) có nhu cầu được tồ chức thu gom hàng ngày 02 
nhóm chât thải phát sinh mà khác với quy định của địa phương tại Điêrn a, b, c 
Khoản 3 Điều này thì phải thực hiện trả thêm chi phí dịch vụ thu gom, vận 
chuyển (hộ gia đình, chủ nguồn thải tự thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyến 
vê tân suât và chi phí thu gom, vận chuyển tăng)ằ 

5. Tại các khu vực chưa có chủ thu gom, vặn chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
đên thu gom hàng ngày hoặc các chủ nguồn thải, hộ gia đình có nhu cầu ủ chất 
thải hữu cơ trong khuôn viên thành phân bón, bón cho cây trồng nội bộ. Sở Tài 
nguyên và Môi trường phối họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
hướng dân trang thiêt bị, quy trình thực hiện và triển khai công tác này. 

Điêu 9. Quy định phương tiện thu gom, vận chuyến 

1. Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải hữu cơ và nhóm chất thải còn 
lại khi đang hoạt động phải được trane bị như sau: 

a) Phương tiện thu gom có dòng chừ "THƯ GOM CHẤT THẢI HỮU 
Cơ" hoặc "THƯ GOM CHẤT THẢI CÒN LẠI". 

b) Phương tiện vận chuyển có dòng chữ "VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI 
HỬƯ Cơ" hoạc "VẬN CHUYỂN CHAT THẢI CÒN LẠI". 

c) Dòng chừ đê nhận biết được quy định tại Điểm a, b Khoản này với kích 
thước ít nlìât là 30 (ba mươi) cm mỗi chiều, có thể tháo, lắp linh hoạt tùy theo 
loại chât thải được thu gom, vận chuyển và dán (gắn) ít nhất ở hai bên của 
phương tiện; có chiều cao chữ ít nhất 15 (mười lăm) cm; vật liệu và mực của 
dòng chữ nêu trên không bị mờ và phai màu. 

2. Các phương tiện thu gom, vận chuyển chưa được nêu tại Khoản 1 Điều 
này thì phải đáp ứng các yêu cằu về an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, 
đảm bảo vệ sinh môi trường, không rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, nước thải 
trong quá trình thu gom, vận chuyển. 

3. Uy ban nhân dân các quận, huyện bố trí thêm điểm hẹn và xây dựng lộ 
trình vặn chuyên riêng chât thải sau phân loại; kêt nôi, đông bộ với lực lượng 
thu gom có sử dụng thùng 660 lít để thu gom tại nguồn với khoảng cách không 
quá 01 km (một kilomet). 
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Điều 10. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại 

Việc điêu phôi khối lượng chất thải hữu cơ dễ phân hủy và chât thải còn lại 
đến các khu, đơn vị tiếp nhận xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc trách nhiệm của 
Sở Tài nguyên và Môi trường, dựa trên công suất tiếp nhận và công nghệ xử lý 
của các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt để xử lý chất thải hữu cơ dề phân 
hủy thành phân compost và chất thải còn lại được tái chế, đốt thu hồi năng lượng 
và chôn lâp họp vệ sinh. 

Điêu 11. Trách nhiệm của hộ gia đình, chủ nguồn thải, cá nhân có phát 
sinh chất thải rắn sinh hoạt 

lề Tự trang bị túi, thùng đề phân loại, chứa chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
hàng ngày theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy định này. 

2. Thực hiện ký họp đồng chuyển giao chất thải ran sinh hoạt sau phân loại 
theo Quy định quản lý chất thải rắn sinh hơạt trên địa bàn thành phô. 

3. Thực hiện việc giao chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại cho đơn vị thu 
gom, vặn chuyền chất thải rắn sinh hoạt quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 8 
Quy định này. 

4. Trả chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
theo quy định và trả chi phí dịch vụ tăng thêm nếu có nhu câu tăng tân suât thu 
gom khác với tần suất thu gom chất thải sau phân loại của địa phương quy định. 

5. Được quyền giám sát và phản ánh với chính quyền địa phương khi phát 
hiện các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện không 
đúng theo khung thời gian và tần suất thu gom theo quy định. 

6. Hộ gia đình, chủ nguồn thải thực hiện phân loại lại chất thải khi đơn vị 
thu gom tại nguồn từ chối thu gom chất thải theo quy định. 

Điêu 12. Trách nhiệm của đơn vị (tồ chức, cá nhân) thu gom, vặn 
chuyên, xử lý chất thải ran sinh hoạt sau phân loại 

1. Trách nhiệm của đơn vị thu gom tại nguồn 

a) Đáp úng về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, 
vận chuyển riêng chất thải hữu cơ và chất thải còn lại đến các điểm tập kết, trạm 
trung chuyển hoặc đến cơ sở xử lý theo quy định. 

b) Tuyên truyền, nhắc nhở hộ gia đình, chủ nguồn thải thực hiện phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định. Khuyến khích đơn vị thu gom 
chât thải răn sinh hoạt sử dụng các tín hiệu ricng trong quá trình thu gom chất 
thải hữu cơ, chất thải còn lại như: chuông, bài hát, nhạc không lời,., để thông 
báo đến tổ chức, hộ gia đình biết giao 02 nhóm chất thải sau phân loại. 

c) Chịu trách nhiệm vê tình trạne rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát 
tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu 
gom, vận chuyển. 
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d) Được quyền từ chối thu gom chất thải của hộ gia đình, chủ nguồn thải 
khi hộ gia đình, chủ nguồn thải thực hiện phân loại, chuyển giao chưa đúng theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 5 quy định này. 

đ) Trường họp hộ gia đình, chủ nguồn thải không chấp hành phân loại, 
chuyển giao không đúng nhóm chất thài theo quy định, sau khi đã được nhắc 
nhờ nhiều lần (03 lần trở lên/Oltuần), tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom có 
trách nhiệm thông báo đến ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn biết để xử lý 
theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị vận chuyên 

a) Trang bị đầy đủ phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu theo quy định. 

b) Thực hiện vận chuyển riêng chất thải hữu cơ và chất thải còn lại băng 
các phương tiện vặn chuyên phù họp đến điểm hẹn, trạm trung chuyên hoặc vận 
chuyển trực tiếp đến các khu xử lý theo quy định. 

c) Được quyền từ chối tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại từ tô 
chức, cá nhân thu gom tại nguồn chuyển đến không đúng theo quy định. 

đ) Được quyền yêu cầu tố chức, cá nhân siao rác sinh hoạt thực hiện phân 
loại đạt theo quy định trước khi tiếp nhặn. 

e) Ghi nhận, báo cáo ủy ban nhân dân quận, huyện (khi có yêu cầu) các 
trường hợp tô chức, cá nhân giao rác, thu gom tại nguồn có tiếp nhận chất thải 
rắn sinh hoạt sau phân loại không đúng quy định. 

3. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a) Đầu tư các tổ hợp công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù họp với 
thành phần, tính chất loại, nhóm chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 
thành phố. 

b) Bô trí các khu vực tiếp nhận, xử lv riêng các nhóm chất thải rắn sinh 
hoạt sau phân loại; áp dụng công nghệ xử lý như tái chế, đốt, chôn lấp và có thu 
hôi năng lượng từ chất thải rắn sinh hoạt như đã cam kết với thành phố. 

c) Ghi nhặn các trường họp xe vận chuyển chất thải hữu cơ, xe vận chuyên 
chât thải còn lại trên địa bàn các quận, huyện còn trộn, lẫn các loại chất thải 
khác nhóm vượt quá tiêu chí phân loại "đạt" được quy định tại Khoản 3 Điều 5 
của Quy định này; tông họp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các 
trường hợp trên. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

Chương IV 
CHI PHÍ TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH HÔ TRỌ TRIÉN KHAI 

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RÁN SINH HOẠT 

Điều 13. Nguồn kinh phí 

1. Từ ngân sách thành phô và nguồn cân đối ngân sách của quận, huyện. 

2. Từ việc kêu gọi các tồ chức, cá nhân hỗ trợ thực hiện. 
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Điêu 14. Các nội dung hỗ trợ đối với hộ gia đình, chủ nguồn thải 

1. Giai đoạn 2018-2020: 

a) Hộ gia đình, chủ nguồn thải được hồ trợ nhãn dán đề dán trên nắp, thân 
thùng (chứa chất thải hữu cơ và chất thải còn lại), số lượng cấp phát 04 nhãn 
dán/1 an/hộ gia đình, chủ nguồn thải; tần suất 02 lần/năm. Hỗ trợ nhãn dán trên 
túi rác cho hộ gia đình thực hiện phân loại và chuyển giao là 06 tháng. 

b) Ngoài phương thức hỗ trợ nhãn dán nhận biết dán trên túi, thùng rác nêu 
tại Điêm a Khoản 1 Điều này, địa phương có thể xem xét hồ trợ thêm các hình 
thức khác nhằm tăne hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh từ nsuồn (xã hội hóa, 
ngân sách của thành phố phân bồ hàng năm theo Quyết định số 4851/QĐ-
ƯBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân thành phố hoặc từ 
nguôn ngân sách cân đối của quận, huyện). 

2. Sau năm 2020: hộ gia dinh, chủ nguồn thải không được hỗ trợ nhãn dán 
nhận biết như quy định tại Khoản 1 Điều 14 của quy định này. 

Điều 15ằ Chính sách đối vói tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt 

lế Tồ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân 
loại được tính toán, cơ cấu đầy đủ chi phí hoạt động vào giá dịch vụ thu gom, 
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

2. To chức, cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải răn sinh hoạt được tiêp 
nhận phế liệu từ hộ gia đình, chủ nguồn thải trong quá trình thu gom, vận 
chuyên. 

3. Được thanh toán đúng và đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải 
rắn sinh hoạt theo quy định. 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỤC HIỆN PHÂN LOẠI 
CHẢT THẢI RẮN SINH HỎẠT TẠI NGƯÒN 

Điều 16. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố thành lập, điều chỉnh tên 
thành viên của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. 

2ẽ Ban hành nhóm danh mục phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguôn. 

3. Chủ trì, phối họp với các đơn vị truyền thông xây dựng Kế hoạch pho 
biên, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng hình thành thói quen 
phân loại, lối sống thân thiện với môi trường, góp phần giảm lượng chất thải rắn 
phát sinh tại nguồn (sử dụng sản phẩm tái sinh, dễ phân hủy, hạn chế sử dụng túi 
ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt hàng ngày). 
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4. Hướng dẫn và hỗ trợ quận, huyện xây dựng Kế hoạch, phương án, dự 
toán triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

5. Rà soát các quy định hiện hành, tham mưu ủy ban nhân dân thành phố 
kiên nghị bộ, ngành liên quan điều chỉnh, bồ sung các quy định, chính sách còn 
thiêu đê triên khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

6. Trình ủy ban nhân dân thành phố công bố loại phương tiện thu gom, vận 
chuyên chât thải răn sinh hoạt tại nguôn áp dụng trên địa bàn thành phô và loại 
phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại. 

7. Chủ trì, phối họp tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính 
sách hô trợ cho lực lượng thu gom tại nguồn về chuyến đồi phương tiện thu 
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phù hợp theo quy định từ Chương trình 
hỗ trợ tài chính, cho vay với lãi suất của Quỹ bảo vệ môi trường; phối họp với 
Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách 
hồ trợ có liên quanẾ 

8ẵ Phôi hợp với Uy ban nhân dân quận, huyện điều phối vận chuyên chất 
thải răn sau phân loại và tiếp nhận, xử lý tại các khu xử lý tập trung; tổ chức sơ 
kêt, kiêm tra, đánh giá kết quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên 
địa bàn quận, huyện. 

9ẽ Báo cáo ủy ban nhân dân thành phố định kỳ 01 (một) quý/lần về tình 
hình triên khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. 

Điều 17. Trách nhiệm ủy ban nhân dân quận, huyện 

1. Thành lập, điêu chỉnh thành viên Ban chỉ đạo câp quận, huyện. 

2. Thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn tại địa phương. 

a) Thành lập lực lượng tuyên truyền viên tại địa phương. 

b) Tô chức tuyên truyền, tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên tại địa 
phương, người dân, hộ gia đình và chủ nguồn thải trên địa bàn quặn, huyện. 

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch, đề án, phương án, dự toán kinh phí triển khai 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương theo Kế hoạch của ủy ban nhân 
dân thành phố. 

4. Chịu trách nhiệm xây dựng, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thu 
gom, vận chuyên riêng của các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải hữu cơ dễ 
phân hủy, chât thải còn lại phù họp với thực tê tại địa phương đảm bảo tính đông 
bộ, thống nhất. 

5. Thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường về lộ trình, phương thức tổ 
chức thu gom, vận chuyển riêng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại trên địa 
bàn trước khi tô chức thực hiện thu gom, vận chuyến đến khu, đơn vị tiếp nhận 
xử lý tập trung theo quy định. 
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6ề Bô trí khu vực lưu giừ riêng 02 nhóm chất thải sau phân loại (nhóm chất 
thải hữu cơ dễ phân hủy và nhóm chất thải còn lại) tại các trạm trung chuyển 
chât thải răn sinh hoạt phục vụ cho Chương trình phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn (nếu có)ẳ 

7. Yêu câu các đơn vị thu gom, các đơn vị vận chuyển, các đơn vị trúng 
thâu cung ứng dịch vụ tô chức thực hiện, cân đối các phương tiện thu gom, vận 
chuyên hiện hừu hoặc đầu tư thêm phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải 
răn sinh hoạt đẽ đảm bảo thu gom, vặn chuyên riêng biệt chất thải sau phân loại 
đên các khu, đơn vị xử lý tập trung theo lộ trình, điều phối của Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

8. Chỉ đạo ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ được quy định tại Điều 18 Quy định này. 

9. Xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Sở Tài nguyên và 
Môi trường, ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn. 

10. Theo dõi, kiềm tra, đánh giá kết quả thực hiện Ke hoạch triển khai phân 
loại chất thải trên địa bàn. Báo cáo định kỳ 01 (một) quý/làn và báo cáo năm vào 
ngày 15 tháng 12 hàng năm về kết quả phân loại chất thải ran sình hoạt tại địa 
phương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

llẵ Ghi nhận, biếu dương các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chấp hành việc 
vận động, tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định. 

Điêu 18. Ưy ban nhân dân phưòng, xã, thị trấn 

1. Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tố chức tuyên truyền, 
vận động người dân, hộ gia đình, tồ chức, cá nhân đang sinh sống, hoạt động tại 
địa phương chấp hành việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguôn 
theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến quy định, và Nghị định số 155/2016/NĐ-
CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

2. Vận động tô chức, cá nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt tham gia vào 
lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt để hỗ trợ giám sát, nhấc nhở thường xuyên 
hộ gia đình, tô chức, cá nhân chấp hành việc thực hiện phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt tại nguồn theo quy định. 

3ể Công khai thông tin tên, địa chỉ, sô điện thoại của tô chức, cá nhân thu 
gom (kề cả công lập) tại các bản tin của Tồ dân phố, Khu phố. Thông báo đến 
người dân, từng hộ gia đình về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom rác 
sinh hoạt của các tô chức, cá nhân thu gom. Xác định phương thức giao rác thải 
sinh hoạt từ hộ gia đình đến người thu gom rác sinh hoạt (giờ thu gom, phương 
án thu gom,..). 
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4. Kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp lực lượng thu gom không bảo 
đảm: nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyên 
chất thải sau phân loại đến những địa điểm đã quy định. Đối với tô chức, cá 
nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt thường xuyên vi phạm, ủy ban nhân dân 
phường, xã, thị trấn tồ chức lấy ý kiến người dân (thông qua Tô dân phô, Khu 
phố) về sử dụng dịch vụ thu gom của các tồ chức, cá nhân này đê làm cơ sở thay 
đồi tổ chức thu gom phù hợp. 

5. Chịu trách nhiệm tồ chức kiểm tra, giám sát hoạt động phân loại chất 
thải răn sinh hoạt tại địa phương, phạm vi quản lý. 

6. Xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị ủy ban nhân dân 
quận, huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyêt những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triền khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn trên địa bàn quận, huyệnế 

7. Báo cáo định kỳ 01 (một) quý/lần về tình hình triển khai và kết quả phân 
loại trên địa bàn gửi ủy ban nhân dân quận, huyện. 

Điều 19. Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Uy ban 
nhân dân thành phố bố trí kinh phí thường xuyên hàng năm để Sở, ngành; ủy 
ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện phân loại chất thải răn sinh 
hoạt tại nguồn theo Quyết định số 1832/QĐ-ƯBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 
của ũy ban nhân dân thành phố và triển khai Quyết định này. 

2. Phôi họp với Sở Tài nguyên và Môi truờng hướng dẫn ủy ban nhân dân 
quận, huyện về các hạng mục dự toán, kinh phí để thực hiện. 

Điều 20. Sử Thông tin và Truyền thông, CO' quan báo chí, đài phát 
thanh, truyền hình thành phố 

1. Hàng năm xây dựng Ke hoạch thông tin, tuyên truyền phân loại chất thải 
răn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn toàn thành phố. 

2ẽ Các cơ quan báo chí, dài phát thanh, truyền hình thành phố tăng cường 
chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng thông tin các vấn đề liên quan đến 
công tác phân loại chât thải rắn sinh hoạt tại nguồn đề hình thành nhận thức, thói 
quen phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong tồ chức, cơ quan, trường 
học, hộ gia đình, cá nhân, các khu vực công cộng và cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ trên địa bàn thành phố. 

3. Chủ trì, phôi họp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các chuyên 
trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài về công tác bảo vệ môi trường, phân loại, 
thu gom, vận chuyên và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, ít 
nhất 01 bài/quý. 

4. Kịp thời phản ánh, tuyên truyền các mô hình, điển hình, tổ chức, cá 
nhân, tô dân phô, khu phố, khu dân cư thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt tại nguôn; nhân rộng những mô hình triển khai hiệu quả và cách làm 
hay cho cộng đồnẹề 
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Điêu 21. Sỏ Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân các 
quận, huyện: lông ghép các nội dung bảo vệ môi trườne, phân loại chât thải răn 
sinh hoạt tại nguồn vào các hoạt động giáo dục và truyền thông tại các câp học. 

Điều 22. Sở Nội vụ 

1. Chủ trì, phôi họp Sờ Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành có liên 
quan, ủy ban nhân dân 24 quận, huyện tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo nâng 
cao năng lực quản lý chất thải ran cho cán bộ tham gia quản lý môi trường tại 
địa phương từ quặn, huyện đến phường, xã, thị trấn. 

2. Chủ trì, phôi họp với Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân 
quận, huyện tham mưu ủy ban nhân dân thành phố bồ sung biên chế quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận, huyện. 

Điêu 23. Các Sở, ngành có liên quan 

Các Sở, ngành có liên quan tham mưu ủy ban nhân dân thành phố các nội 
dung có liên quan đến Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình; phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường, ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai phân loại trong phạm vi 
quản lý. 

Điều 24. Công an thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các quận, huyện 
tăne cường kiểm tra, xử lý đối với chủ nguồn thải không thực hiện phân ỉoại 
chât thải rắn sinh hoạt và không chuyên giao cho các tô chửc, cá nhân thu gom, 
vận chuyển chất thải ran sinh hoạt theo quy định. 

Điều 25. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý 
Khu công nghệ cao 

1. Chủ trì triển khai công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn trong các khu 
chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; truyền thông, tuyên truyền về 
quản lý chất thải chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng và cập nhật cơ sở dừ liệu về 
chât thải răn sinh hoạt và kiêm tra các hoạt động liên quan đến quản lý chât thải 
rắn sinh hoạt trong khu quản lý. 

2Ể Hàng năm kiếm tra, đánh giá kết quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguôn tại các chủ nguồn thải trong khu quản lý; ghi nhận và đề nghị câp có thâm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các 
chủ nguồn thải không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo 
quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Tông họp, báo cáo kết quả triển khai, phân loại chất thải ran sinh hoạt tại 
nguồn trong khu quản lý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tồng hợp, báo cáo 
ủy ban nhân dân thành phố. 
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Điều 26. Đc nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các 
tô chức chính trị - xã hội khác 

a) Phối họp với chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về hoạt động quản lý chất thải rán sinh hoạt, vận động nhân dân làm 
tốt công tác phân loại chất thài rắn sinh hoạt tại nguôn, chuyên giao chât thải răn 
sinh hoạt đúns thành phần, thời gian, nơi quy định. 

b) Phối hợp với ủv ban nhân dân các phường, xã, thị trấn kiêm tra, giám 
sát việc thực hiện kế hoạch tổng vệ sinh môi trường định kỳ, các hoạt động quản 
lý chất thải rắn sinh hoạt, đàm bào vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trường họp 
phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật vê quản lý chât thải răn sinh hoạt, 
cằn thông báo cơ quan có thẩm quyền để xử lv theo quy định của pháp luật. 

Chương VII 

TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Giai đoạn năm 2018 đến năm 2020: căn cứ Quy định ban hành kèm theo 
Quyêt định này, ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai phân loại chât thải răn 
sinh hoạt tại nguồn theo lộ trình quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết 
định sô 1832/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân thành phố. Sau năm 2020, việc 
phân loại chât thải răn sinh hoạt tại nguồn được triển khai trên toàn địa bàn 
thành phố. 

2. Uy ban nhân dân các câp tô chức săp xêp hoàn thiện hệ thông thu gom, 
vận chuyên riêng chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại phù họp với lộ trình triển 
khai theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân thành phố; đảm 
bảo hệ thông thu gom, vận chuyên phải được tô chức, vận hành đông bộ trong 
việc thu gom riêng chât thải hừu cơ và chât thải còn lại của các tô chức, cá nhân 
có thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

3. Các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm 
chuyên đôi, cải tạo, bô sung phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt phân loại đảm bảo thu gom, vận chuyển theo lộ trình, tần suất và thời gian 
thu gom do địa phương quy định. 

4. Tại các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn các quận, huyện phục vụ cho triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguôn phài bô trí, khu vực riêng đê lưu chứa tạm chất thải hữu cơ hoặc chất thải 
còn lại. 

Điều 28. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành 

1. Các sở, ban, ngành: ủy ban nhân dân quặn, huyện; phường, xã, thị trấn 
và các tô chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định nàyế 
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiêm tra, theo 
dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này. 

3ẻ Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh những khó khăn, 
vướng mắc, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, tổ chức, cá nhân 
kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tông họp báo cáo Uy ban 
nhân dân thành phố sửa đồi, bồ sung cho phù họp./. 

Vĩnh Tuyến 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 


