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Hữu Lũng, ngày 17 tháng 01 năm 2022

V/v tổng hợp thông tin về quản lý
chất thải nguy hại năm 2021.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Trong thời gian qua, công tác quản lý chất thải nói chung và quản lý chất
thải nguy hại (CTNH) nói riêng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích
cực. Các cơ sở có phát sinh CTNH đã có sự quan tâm đầu tư công trình thu gom,
lưu giữ chất thải, thực hiện chuyển giao xử lý CTNH cơ bản đảm bảo theo quy
định. Tuy nhiên qua rà soát thực tế cho thấy công tác quản lý CTNH vẫn còn một
số tồn tại như: Việc quản lý CTNH tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ
chưa thường xuyên, chưa bố trí đầy đủ các thiết bị lưu giữ, công tác theo dõi, cập
nhật chưa đáp ứng yêu cầu, chưa kịp thời cải tạo công trình lưu giữ chất thải khi
bị xuống cấp. Công tác phối hợp kiểm tra và theo dõi, quản lý của các cơ quan
chức năng chưa thực sự hiệu quả dẫn đến chưa kịp thời đôn đốc, hướng dẫn nhắc
nhở các cơ sở chấp hành đúng quy định về quản lý CTNH. Để thực hiện tốt công
tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH), UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị
trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn quản lý (các
đơn vị có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng lập Kế
hoạch Bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ
sở do UBND cấp huyện xác nhận có phụ lục kèm theo) thực hiện lập báo cáo công
tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2021 (thời hạn hoàn thành và gửi về các cơ
quan chức năng xong trước ngày 31/01/2022) theo Phụ lục VI ban hành kèm theo
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
2. Chủ động rà soát, tổng hợp tình hình quản lý CTNH của các đơn vị sản
xuất, kinh doanh và tình hình phát sinh CTNH là các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực
vật được lưu giữ tại các công trình thu gom, lưu chứa đã được đầu tư và hiện đang
sử dụng trên địa bàn quản lý, cụ thể:
- Thống kê đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Khối lượng
CTNH phát sinh; biện pháp thu gom, lưu giữ; khối lượng CTNH đã chuyển giao
xử lý trong năm 2021 của các đơn vị.
- Thống kê khối lượng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật: Số lượng công trình
bể thu gom, lưu giữ thuốc BVTV tại địa bàn; khối lượng vỏ bao bì thuốc bảo vệ

thực vật đang được lưu giữ tại các bể; hiện trạng xử lý (đang tiếp tục lưu giữ hay
có phương án xử lý hoặc đã chuyển giao xử lý?...).
Sau khi thống kê các thông tin nêu trên, yêu cầu UBND các xã, thị trấn gửi
thông tin về UBND huyện thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày
30/01/2022 để kịp thời tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi
trường theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
3. Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát,
đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện đúng các quy định pháp
luật về quản lý CTNH; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đối với các cơ sở có
hành vi vi phạm.
UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT(KT) UBND huyện;
- Phòng TN&MT(đôn đốc);
- Lưu: VT.
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