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DỰ THẢO 1  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ hoạt 

 động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân 

 tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 

6 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ 

các hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân (sau 

đây viết tắt là chủ đầu tư) tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân 

có liên quan đến các hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng tại đô thị trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 



Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chất thải rắn xây dựng (sau đây viết tắt là CTRXD) là chất thải rắn phát 

sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình (bao gồm công trình 

xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ). 

2. Chủ nguồn thải CTRXD là chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính thi công xây 

dựng công trình (được chủ đầu tư ủy quyền thông qua hợp đồng) có phát sinh 

CTRXD. 

3. Chủ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD là các tổ chức, cá nhân thực 

hiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD. 

4. Cơ sở xử lý CTRXD là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD (có thể bao 

gồm cả hoạt động tái chế, tái sử dụng hoặc chôn lấp). 

Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng 

1. Đối với chủ đầu tư công trình xây dựng (trừ công trình nhà ở) có trách 

nhiệm: 

a) Lập, phê duyệt và gửi thông báo kế hoạch quản lý CTRXD theo quy định 

đến Sở Xây dựng hoặc cơ quan cấp giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp 

về quản lý công trình và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tối thiểu 07 (bảy) 

ngày trước ngày khởi công thi công xây dựng công trình. Báo cáo kết quả thực 

hiện quản lý CTRXD sau khi công trình hoàn thành; 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện quản lý CTRXD đảm bảo 

môi trường theo quy định; 

c) Đảm bảo chi phí cho việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTRXD theo quy định; 

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định. 

2. Đối với chủ đầu tư công trình xây dựng nhà ở: 

a) Lập và gửi thông báo thực hiện quản lý CTRXD theo quy định đến cơ 

quan cấp giấy phép xây dựng (trường hợp công trình thuộc đối tượng phải cấp giấy 

phép xây dựng) và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tối thiểu 07 (bảy) ngày 

trước ngày khởi công thi công xây dựng công trình; 

b) Chịu trách nhiệm về việc quản lý CTRXD tại công trình theo các quy 

định hiện hành. 

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, 

vận chuyển CTRXD 

1. Có đủ thiết bị, phương tiện thực hiện thu gom, vận chuyển phải bảo đảm 

các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ 



quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định và các quy định khác có liên 

quan. 

2. Thu gom, vận chuyển CTRXD đến trạm trung chuyển, cơ sở xử lý đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định hoặc công trình khác để 

tái sử dụng. Chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra trong quá trình thu gom, vận 

chuyển. 

3. Xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRXD để làm cơ sở ký hợp 

đồng thu gom, vận chuyển. 

4. Có sổ theo dõi quản lý việc thu gom, vận chuyển CTRXD. 

5. Cung cấp thông tin về năng lực cho Sở Xây dựng để quản lý, công bố trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng. 

6. Lập các báo cáo thu gom, vận chuyển CTRXD định kỳ hàng năm (kỳ báo 

cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) gửi về Sở Xây dựng trước ngày 

15 tháng 01 của năm tiếp theo và báo cáo đột xuất về tình hình thu gom, vận 

chuyển CTRXD theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xử lý 

CTRXD 

1. Đầu tư xây dựng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện và bố trí 

nhân lực đáp ứng năng lực tiếp nhận CTRXD, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi 

trường theo quy định. 

2. Tiếp nhận và xử lý CTRXD từ các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển 

trên cơ sở hợp đồng ký kết với chủ nguồn thải và có phiếu ghi khối lượng, thành 

phần CTRXD được vận chuyển đến hàng ngày có xác nhận của hai bên. 

3. Có sổ theo dõi hoạt động xử lý CTRXD. 

4. Xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý CTRXD làm cơ sở ký kết hợp 

đồng dịch vụ xử lý: 

a) Đối với cơ sở xử lý được đầu tư từ ngân sách nhà nước, trình Sở Tài 

chính để tổ chức thẩm định; 

b) Đối với cơ sở xử lý được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, 

chủ đầu tư phê duyệt phương án giá và gửi thông báo giá đến Sở Tài chính và Sở 

Xây dựng để theo dõi, quản lý. 

5. Thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành cơ sở xử lý; có các biện pháp 

an toàn lao động trong vận hành và bảo đảm sức khỏe cho người lao động. 

6. Cung cấp thông tin về năng lực cho Sở Xây dựng để công bố trên Cổng 



thông tin điện tử của Sở Xây dựng.  

7. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Khi phát hiện 

sự cố môi trường, phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo 

đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo 

cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi 

trường nơi xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường để phối hợp xử lý. 

8. Lập các báo cáo công tác xử lý CTRXD định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo 

tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 

tháng 01 của năm tiếp theo và báo cáo đột xuất về tình hình xử lý CTRXD theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Quy định về phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRXD 

Thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý CTRXD và các quy định khác có liên quan. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Sở Xây dựng: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện 

Quyết định này; 

b) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về quản lý CTRXD trên địa bàn tỉnh theo 

các quy định hiện hành và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; 

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong 

quản lý CTRXD trên địa bàn tỉnh; 

d) Phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý 

CTRXD đối với các cơ sở xử lý CTRXD được đầu tư từ ngân sách nhà nước; 

đ) Theo dõi, tổng hợp đề nghị của các địa phương, đơn vị trong quá trình 

thực hiện hoặc khi có quy định mới của các Bộ, ngành Trung ương, nếu thấy cần 

thiết thì kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời Quyết định 

này; 

e) Báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định định kỳ 01 lần/năm về công tác quản 

lý CTRXD trên địa bàn tỉnh trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc đột 

xuất theo yêu cầu. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh: 

a) Giám sát quá trình thu gom, vận chuyển CTRXD trên địa bàn quản lý. 



Trong trường hợp phát hiện những vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD, thông 

báo cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương để xử lý theo quy định của pháp 

luật hoặc xử lý theo thẩm quyền; 

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra công tác 

tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các công trình xây dựng và cơ sở xử 

lý CTRXD trên địa bàn quản lý; 

c) Lập danh sách các công trình xây dựng (bao gồm công trình nhà ở phải có 

giấy phép xây dựng) sẽ phá dỡ, xây dựng trên địa bàn và thông báo công khai để 

các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp trong công tác thu gom, vận 

chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD. Định kỳ 03 tháng tổng hợp danh 

mục gửi Sở Xây dựng trước ngày 15 của tháng tiếp theo của kỳ báo cáo để công bố 

trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

d) Báo cáo công tác quản lý CTRXD trên địa bàn định kỳ hàng năm (kỳ báo 

cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) gửi về Sở Xây dựng trước ngày 

15 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..................................... 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng có chức năng quản lý về 

xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 9; 
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