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III. THU GOM, VẬN CHUYỂN 

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

1. Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn 

cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu 

thầu theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu; trường hợp không thể lựa 

chọn thông qua hình thức đấu thầu thì 

thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc 

giao nhiệm vụ theo quy định của pháp 

luật. 

2. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt của hộ gia đình, cá nhân không 

phân loại, không sử dụng bao bì đúng 

quy định và thông báo cho cơ quan có 

thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo 

quy định của pháp luật, trừ trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì 

của chất thải rắn sinh hoạt khác theo 

quy định. 

3. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng 

đồng dân cư, đại diện khu dân cư trong 

việc xác định thời gian, địa điểm, tần 

suất và tuyến thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt và công bố rộng rãi. 

4. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt phải sử dụng thiết bị, 

phương tiện được thiết kế phù hợp đối 

với từng loại chất thải rắn sinh hoạt đã 

được phân loại, đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường theo quy 

định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; việc vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt phải thực hiện theo tuyến 

đường, thời gian theo quy định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

5. Hộ gia đình, cá nhân có trách 

nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

đã được phân loại đến điểm tập kết 

theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ 

sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt. 

6. Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, 

ban quản lý khu đô thị mới, chung cư 

cao tầng, tòa nhà văn phòng phải bố trí 

thiết bị, công trình lưu giữ chất thải 

rắn sinh hoạt phù hợp với các loại chất 

thải theo quy định; tổ chức thu gom 

chất thải từ hộ gia đình, cá nhân và 

chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm sau đây: 

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định 



của pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong việc thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt; xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật về quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; xem 

xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh của 

tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia 

đình, cá nhân có liên quan đến việc thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt; 

- Chủ trì, phối hợp với cơ sở thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt, cộng đồng dân cư, tổ chức chính 

trị - xã hội ở cơ sở để xác định thời 

gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt; 

- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho 

cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến 

điểm tập kết đúng quy định; hướng 

dẫn cộng đồng dân cư giám sát và 

công khai trường hợp không tuân thủ 

quy định về phân loại, thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt. 

IV. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH 

HOẠT 

1. Nhà nước khuyến khích và có 

chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá 

nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch 

vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

khuyến khích đồng xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn 

cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

thông qua hình thức đấu thầu theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu; trường 

hợp không thể lựa chọn thông qua 

hình thức đấu thầu thì thực hiện theo 

hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ 

theo quy định của pháp luật. 

 

3. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020. Không khuyến khích đầu tư cơ 

sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt chỉ có phạm vi phục vụ trên 

địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã. 

4. Chất thải rắn sinh hoạt phải được 

xử lý bằng công nghệ phù hợp, đáp 

ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Chính phủ quy định lộ trình hạn chế 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công 

nghệ chôn lấp trực tiếp. 

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành tiêu chí về công nghệ 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng 

dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt tại đô thị và nông thôn. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm quy hoạch, bố trí quỹ đất cho 

khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực 

hiện việc giao đất kịp thời để triển 

khai xây dựng và vận hành khu xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; bố 

trí kinh phí cho việc đầu tư xây dựng, 

vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, 

trung chuyển, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt; hệ thống các 

công trình, biện pháp, thiết bị công 

cộng phục vụ quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn. 
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