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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn cồng kềnh, trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến việc quản lý chất thải 
rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Quy định này không quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những trường hợp khác không được quy 
định tại quy định này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.   

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ 
gia đình trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có phân loại, thu gom, vận 
chuyển, xử lý liên quan đến chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Chất thải rắn cồng kềnh là chất thải rắn sinh hoạt, có kích thước lớn 
như tủ, giường, nệm, bàn, ghế hoặc các vật dụng khác hoặc gốc cây, thân cây, 
cành cây được quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2. Phân loại chất thải rắn cồng kềnh là hoạt động phân loại các sản phẩm 
chất rắn cồng kềnh sau khi tháo rã thành các sản phẩm có khả năng tái chế, tái 
sử dụng và thải bỏ. 

3. Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kềnh là tổ chức, cá 
nhân được giao thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh 
hoạt hoặc chất thải cồng kềnh. 
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4. Điểm tập kết chất thải rắn cồng kềnh là điểm tiếp nhận chất thải rắn 
cồng kềnh đã hoặc chưa xử lý sơ bộ (tháo rã, giảm kích thước) được chính 
quyền địa phương quy định và công bố. 

Điều 4. Hành vi bị nghiêm cấm  

Cấm thải bỏ chất thải rắn cồng kềnh không đúng nơi quy định, làm mất 
cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ 
LÝ CHẤT THẢI RẮN CỒNG KỀNH 

Điều 5. Phân loại và thu gom chất thải rắn cồng kềnh 

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có phát sinh chất thải 
rắn cồng kềnh (sau đây gọi chung là Chủ nguồn thải chất thải rắn cồng kềnh) có 
trách nhiệm tháo rã và giảm kích thước chất thải rắn cồng kềnh đến mức có thể 
lưu chứa được trong xe thu gom rác đẩy tay trước khi vận chuyển đến điểm tập 
kết. Trường hợp, không tự tháo rã, giảm kích thước tại nơi phát sinh chất thải thì 
phải tháo rã và phân loại chất thải rắn cồng kềnh tại điểm tập kết hoặc cơ sở xử 
lý. 

2. Chất thải rắn cồng kềnh sau khi tháo rã phải phân loại thành các sản 
phẩm có thể tái chế, tái sử dụng và chỉ thải bỏ các thành phần không thể tái chế, 
tái sử dụng để giảm thiểu tối đa việc phát thải ra môi trường và tận dụng triệt để 
giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải. 

3. Chủ nguồn thải chất thải rắn cồng kềnh tự vận chuyển hoặc thuê đơn vị 
có chức năng thu gom chất thải này vận chuyển đến địa điểm tập kết (do Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn quy định) hoặc đến cơ sở xử lý. 

Điều 6. Vận chuyển và xử lý chất thải rắn cồng kềnh 

1. Chất thải rắn cồng kềnh sau khi tháo rã, giảm kích thước được vận 
chuyển và xử lý như chất thải rắn sinh hoạt. 

2. Chất thải rắn cồng kềnh được thu gom, vận chuyển từ nguồn thải đến  
điểm tập kết và đến điểm xử lý phải được vận chuyển bằng phương tiện vận 
chuyển chuyên dụng hoặc bằng các phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về 
bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo 
không rơi vãi chất thải, rò rỉ nước thải, phát tán mùi hôi trong quá trình vận 
chuyển.    

3. Chất thải rắn cồng kềnh sau khi tập kết về điểm tiếp nhận phải được 
vận chuyển đi xử lý ngay trong ngày để không ảnh hưởng đến môi trường và 
cảnh quan khu vực. 
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Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ nguồn thải chất thải rắn cồng kềnh 

1. Thực hiện nghiêm việc phân loại và thu gom chất thải cồng kềnh đúng 
quy định tại Điều 5 Quy định này. 

2. Chủ nguồn thải chất thải rắn cồng kềnh phải trả chi phí tháo rã (trường 
hợp, không tự tháo rã, giảm kích thước), giảm kích thước, thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn cồng kềnh cho đơn vị thu gom và xử lý chất thải rắn cồng 
kềnh theo hợp đồng đã ký kết và theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
định. 

Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn cồng kềnh 

1. Thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải cồng kềnh đúng quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy định này và các yêu 
cầu khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn cồng kềnh đúng 
theo hợp đồng đã ký kết.  

3. Công bố công khai số điện thoại và quy trình thu gom, xử lý sơ bộ, vận 
chuyển, xử lý từng nhóm chất thải rắn cồng kềnh trên trang thông tin điện tử của 
đơn vị để người dân biết liên hệ khi có nhu cầu chuyển giao chất thải rắn cồng 
kềnh. 

4. Đảm bảo đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị xử lý sơ bộ, 
thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn cồng kềnh khi có yêu cầu.   

  Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ 
gia đình triển khai thực hiện Quy định này. 

2. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực 
hiện các quy định về quản lý chất thải rắn cồng kềnh; xử lý các hành vi vi phạm 
về quản lý chất thải rắn cồng kềnh theo quy định pháp luật.   

3. Kiểm tra, giám sát đối với hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và 
xử lý chất thải rắn cồng kềnh đối với các đơn vị hoạt động thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn cồng kềnh. 

4. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng 
về bảo vệ môi trường.   

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng công trình, ban quản lý khu đô thị mới, 
chung cư, tòa nhà văn phòng phải bố trí điểm tập kết chất thải rắn cồng kềnh 
phù hợp trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành để phục vụ nhu cầu thải 
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bỏ chất thải rắn cồng kềnh của tất cả người dân sinh sống tại khu đô thị mới, 
chung cư, tòa nhà văn phòng. 

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn cồng kềnh.  

 Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. 

2. Kiểm tra, giám sát phương tiện vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh 
đảm bảo đúng tải trọng theo quy định. 

 Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

a) Thông báo công khai vị trí các điểm tiếp nhận, tập kết; địa chỉ và số 
điện thoại các đơn vị thu gom và xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên trang thông 
tin điện tử, hệ thống truyền thanh của xã để người dân biết thực hiện đúng quy 
định. 

b) Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong 
việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh; xử lý hành vi vi phạm 
pháp luật về quản lý chất thải rắn cồng kềnh theo thẩm quyền; xem xét, giải 
quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân 
liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh. 

c) Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân quản lý chất thải rắn cồng kềnh đúng 
quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai trường hợp không 
tuân thủ quy định về quản lý chất thải rắn cồng kềnh.  

2. Rà soát, xác định địa điểm tiếp nhận, tập kết chất thải rắn cồng kềnh 
trên địa bàn quản lý, cập nhật các vị trí này vào Đồ án quy hoạch xây dựng chi 
tiết của địa phương đảm bảo phù hợp với đồ án quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch 
phân khu được duyệt. 

3. Ban hành theo thẩm quyền quy định, chương trình, kế hoạch về quản lý 
chất thải rắn cồng kềnh. 

4. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn cồng kềnh tại các địa 
phương.  

5. Chủ trì và phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan, đơn 
vị có liên quan tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi 
trường và quản lý chất thải rắn cồng kềnh.   

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, 
đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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