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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày    tháng    năm 2022 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 4037/STNMT-MT ngày 03/11/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; sau khi nghiên cứu nội dung dự 

thảo Quyết định, Ủy ban nhân dân huyện có một số ý kiến như sau: 

1. Tại Khoản 4, Điều 3: “Tái chế là quá trình sử dụng các giải pháp công 

nghệ, kỹ thuật để thu lại các thành phần có giá trị từ chất thải” thành “Tái chế 

là quá trình rác thải hoặc vật liệu không cần thiết (phế liệu) thành vật liệu mới 

với khả năng ứng dụng đem lại lợi ích cho con người”; 

2. Tại Khoản 2, Điều 5: “Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân thực hiện phân loại, tái chế, tái sử dụng như sau” thành “Khuyến khích 

các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại, tái chế, tái sử 

dụng chất thải rắn sinh hoạt như sau”; 

3. Tại Khoản 3, Điều 5: “ Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

Khoản 1 Điều này phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 

2024. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, 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” thành “Quy định về phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại Khoản 1 Điều này phải được thực hiện nghiêm túc kể từ ngày 

Quyết định này có hiệu lực; 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”. 

Trên đây là ý kiến góp ý của UBND huyện Thạch Hà, kính đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp, điều chỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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