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Môi trường là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và cần 

thiết với mỗi con người và mỗi quốc gia. Nó là nền tảng cho sự tồn tại và 

phát triển bền vững của xã hội, bất cứ hoạt động gì của con người cũng diễn 

ra trong môi trường và vì thế nó có những tác động nhất định tới môi 

trường.  

Quản l{ chất thải nguy hại (CTNH) là một vấn đề được quan tâm và 

ưu tiên trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Cùng với quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ, lượng chất thải cũng liên tục gia 

tăng, tạo sức ép rất lớn đối với công tác bảo vệ môi trường.  

Nhằm nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định trong công tác 

quản l{ CTNH cho các doanh nghiệp và các cán bộ quản l{ môi trường tại 

địa phương, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hà T nh đã t  chức biên soạn  S  tay hướng d n quản l{ chất thải nguy 

hại  để cung cấp những nội dung cơ bản về l nh vực quản l{ CTNH gồm các 

nội dung chính: cách nhận biết, lưu giữ, quản l{ CTNH và các trách nhiệm 

của chủ nguồn thải trong công tác quản l{ CTNH. Ch ng tôi hy vọng  S  tay 

hướng d n quản l{ chất thải nguy hại  sẽ gi p các t  chức doanh nghiệp và 

các cơ quan quản l{ hiểu rõ hơn về CTNH và quản l{ CTNH sao cho phù 

hợp, đảm bảo yêu cầu môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững 

trong thời  z phát triển  inh tế.  

Trong quá trình biên soạn  hông tránh  h i những thiếu sót, Ban 

biên tập thành thật mong nhận được những {  iến đóng góp qu{ báu của 

tất cả các bạn đọc để tài liệu được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản 

sau.    iến góp { xin g i về: Chi cục Bảo vệ môi trường: số     õ  iêm Sơn 

– Thành phố Hà T nh - tỉnh Hà T nh.  
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

 

 

 

  

BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 

CQCP Cơ quan cấp phép 

CTNH Chất thải nguy hại 

GPS Hệ thống định vị vệ tinh 

POP Các chất ô nhiễm hữu cơ  hó phân hủy 

QCVN Quy Chuẩn Việt Nam 

QLCTNH Quản lý CTNH 
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GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
 

             là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh 

hoạt hoặc hoạt động khác. 

2. Ch t th i nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, 

dễ n , dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác. 

3. Qu n lý ch t th i nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng 

ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái s  dụng trực tiếp, lưu giữ tạm 

thời, vận chuyển và x  lý CTNH. 

4. Vận chuyển CTNH là quá trình chuyên chở CTNH từ nơi phát sinh đến 

nơi x  lý, có thể kèm theo việc thu gom, đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm 

thời, trung chuyển, sơ chế CTNH.  

5. Xử lý CTNH là quá trình s  dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm 

biến đ i, loại b , cách ly, tiêu huỷ hoặc phá huỷ tính chất, thành phần nguy 

hại của CTNH (kể cả việc tái chế, tận thu, thiêu đốt, đồng x  lý, cô lập, 

chôn lấp) với mục đích cuối cùng là  hông gây tác động xấu đến môi 

trường và sức khoẻ con người. 

6. Sơ c ế CTNH là việc s  dụng các biện pháp kỹ thuật cơ-l{ đơn thuần 

nhằm thay đ i tính chất vật l{ như  ích thước, độ ẩm, nhiệt độ để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, x  lý hoặc nhằm phối trộn hoặc tách 

riêng các thành phần của CTNH cho phù hợp với các phương pháp x  lý 

khác nhau. 

7. Đồng xử lý CTNH là việc kết hợp một quá trình sản xuất sẵn có để x  lý 

CTNH, trong đó CTNH được s  dụng làm nhiên liệu, nguyên vật liệu b  

sung cho quá trình sản xuất này. 

8. Tái sử dụng trực tiếp CTNH là việc trực tiếp s  dụng lại các CTNH có 

nguồn gốc là các phương tiện, thiết bị, sản phẩm hoặc vật liệu, hoá chất 

đã qua s  dụng thuộc danh mục quy định tại Phụ lục   theo đ ng mục 

đích s  dụng ban đầu của phương tiện, thiết bị, sản phẩm hoặc vật liệu, 

hoá chất đó mà  hông qua bất kz khâu x  l{ hay sơ chế nào.  
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9. Sổ đăng ký c ủ nguồn th i CTNH là hồ sơ cấp cho chủ nguồn thải CTNH, 

trong đó liệt kê thông tin về chủng loại, số lượng CTNH đăng  { phát sinh 

và quy định trách nhiệm về bảo vệ môi trường của chủ nguồn thải đối với 

CTNH được đăng  {. 

10. Gi y phép xử lý ch t th i nguy hại là giấy phép cấp cho chủ x  lý chất 

thải nguy hại để thực hiện dịch vụ x  lý, tái chế, đồng x  lý, thu hồi năng 

lượng từ chất thải nguy hại (có thể bao gồm hoạt động vận chuyển, trung 

chuyển, lưu giữ, sơ chế). 

11. Chủ nguồn th i CTNH là t  chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH (sau đây gọi tắt là cơ sở 

phát sinh CTNH). 

12. Mã số QLCTNH là mã số được cấp kèm theo S  đăng  { chủ nguồn thải 

hoặc Giấy phép QLCTNH.  

13. Danh mục CTNH là danh mục chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành. Mã CTNH là mã số của từng loại CTNH trong Danh 

mục CTNH.  

14. Ngưỡng CTNH là giới hạn định lượng tính chất và thành phần nguy hại 

của một chất thải, được ấn định để xác định là CTNH hay chưa gây nguy 

hại, làm căn cứ cho hoạt động quản lý và x  l{ CTNH đó một cách phù 

hợp. Bao gồm hai loại như sau: 

 - Chất thải có  hả năng là CTNH ( { hiệu là *): Cần áp dụng ngưỡng 

CTNH (hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT hoặc QC N 50: 0 3/BTNMT để phân 

định có phải là CTNH. Nếu không áp dụng ngưỡng CTNH thì phải phân định 

luôn là CTNH. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật đối với một số 

tính chất và thành phần nguy hại nhất định thì áp dụng theo các tiêu chuẩn 

của quốc tế theo hướng d n của cơ quan có thẩm quyền về môi trường. 

 - Chất thải là CTNH trong mọi trường hợp (ký hiệu là **): Không 

cần áp dụng ngưỡng CTNH mà xác định luôn là CTNH. 

15. Giá trị ngưỡng CTNH là chất thải có ít nhất một thành phần nguy hại ở 

mức hàm lượng bằng hoặc lớn hơn giá trị nêu trong QCVN 



Chi cục Bảo vệ môi trường 

Sổ tay Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại | 6  

 

07:2009/BTNMT hoặc QCVN 50:2013/BTNMT là CTNH và phải được quản 

lý, x  l{ theo qui định đối với CTNH 

16. Thu gom CTNH là việc thu gom, phân loại, đóng gói và lưu giữ tạm thời 

CTNH tại các địa điểm hoặc cơ sở được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

 7  Lưu g ữ CTNH là việc lưu giữ và bảo quản CTNH trong một khoảng thời 

gian nhất định với điều kiện cần thiết đảm bảo không rò rỉ, phát tán, thất 

thoát ra môi trường cho đến  hi CTNH được vận chuyển đến các địa điểm 

hoặc cơ sở x  lý, tiêu huỷ được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

18. Chứng từ CTNH là bảng  ê được phát hành theo biểu m u thống nhất 

trên toàn quốc để cung cấp cho các chủ nguồn thải CTNH. Chứng từ CTNH 

là tài liệu xác nhận việc chuyển giao trách nhiệm đối với CTNH g iữa chủ 

nguồn thải và các chủ vận chuyển, chủ x  lý, tiêu huỷ CTNH. 
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 . Q Y ĐỊNH CHUNG 

   Đố   ượng áp dụng 

 Áp dụng đối với cơ quan nhà nước; t  chức, cá nhân trong nước 

hoặc t  chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là t  chức, cá nhân) có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh 

CTNH, quản l{ CTNH trên địa bàn tỉnh Hà T nh; 

 Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và 

 hí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được x  

lý tại công trình x  l{ nước thải của cơ sở hoặc  hu đó. 

2. Thờ  g an và đơn vị tính số lượng CTNH 

 - Thời gian được quy định trong Thông tư 36/2015/TT-BTNMT 

theo tháng hoặc theo năm thì  hoảng thời gian đó được tính theo tháng, 

năm dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao 

động. 

 - Thời gian được quy định trong Thông tư 36/2015/TT-BTNMT 

theo ngày thì khoảng thời gian đó được tính theo ngày làm việc, không 

bao gồm ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật  ao động. 

 - Số lượng CTNH trong các hồ sơ, giấy phép, báo cáo, chứng từ 

và các giấy tờ khác quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thống nhất 

sử dụng đơn vị tính là kilôgam (kg) 

 

  



Chi cục Bảo vệ môi trường 

Sổ tay Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại | 8  

 

II. AN TOÀN TRONG QUẢN LÝ CTNH 

    ác  xác định CTNH 

 Trước  hi báo cáo đăng  { CTNH của chủ nguồn thải, cần phải xác 

định chất thải của cơ sở sản xuất có phải là chất thải nguy hại hay không? 

Để xác định được, cần xem xét đầu tiên là các chất nào là chất thải trong 

quá trình sản xuất của doanh nghiệp.  Sau  hi đã xác định được chất thải, 

xem sơ đồ   dưới đây để xác định chất thải này có phải là chất thải nguy 

hại hay  hông theo các bước sau:  

 Bước 1: Xem xét chất thải của doanh nghiệp và theo mục B của 
Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT để phân loại chất thải 
theo nhóm nguồn thải hoặc dòng thải chính. Mục B có 19 nhóm, 
trong đó các nhóm từ 1-16 là nhóm các nguồn thải/dòng thải đặc 
trưng cho mỗi loại CTNH. Nhóm từ 17-19 là nhóm chất thải chung 
cho mọi nguồn thải có thể phát sinh ra. 

 Bước 2: Sau  hi xác định được CTNH thuộc nhóm nào. Dựa vào 
mục C của Phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT (gọi là Danh 
mục) để phân loại CTNH. 

 Bước 3 : Sau khi có tên của CTNH trong Danh mục nêu trên. Đối 
chiếu chất thải này với cột  ngưỡng CTNH  trong mục C. Nếu chất 
thải tìm thấy có giá trị (**) trong cột ngưỡng CTNH, thì đây là 
CTNH. Nếu chất thải tìm thấy có giá trị (*) trong cột ngưỡng, chủ 
nguồn thải có 2 lựa chọn sau đây: 

o Không phân tích thành phần nguy hại của chất thải này. Khi 
đó chất thải này nghiễm nhiên là CTNH và cần phải đăng  { và 
quản l{ như CTNH. 

o Phân tích thành phần nguy hại của chất thải để xác định 
ngưỡng CTNH so với QCVN 07:2009/BTNMT, nếu kết quả 
phân tích là: 

  ượt ngưỡng đặt ra trong QCVN 07:2009 hoặc QCVN 
50: 0 3/BTNMT (đối với bùn thải)  đây là CTNH. 

 Không vượt ngưỡng đặt ra trong QCVN 07:2009 hoặc 
QC N 50: 0 3/BTNMT (đối với bùn thải)  chất thải 
này không nguy hại, đăng  { theo chất thải thông 
thường. 
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 Bước 4 : Trong trường hợp chất thải của doanh nghiệp là một hỗn 
hợp các loại chất thải. Hỗn hợp này không có tên trong Danh mục, 
 hi đó cần xem xét các khả năng sau đây: 

o Hỗn hợp chất thải có các thành phần chất thải không có tên 
trong Danh mục  chất thải này là chất thải không nguy hại. 

o Hỗn hợp chất thải có một hoặc nhiều thành phần chất thải có 
tên trong Danh mục. Quay trở lại bước 3 để xác định CTNH. 
Trong trường hợp hỗn hợp có nhiều thành phần nguy hại, 
doanh nghiệp có thể chọn thành phần CTNH nào chiếm tỷ 
trọng/khối lượng nhiều nhất để  hai báo/đăng  {, hoặc đăng 
ký tất cả các thành phần nguy hại trong hỗn hợp theo mã số 
nêu tại Danh mục. 
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Phân tích thành phần 

nguy hại, so sánh với 

ngưỡng CTNH 

Khong phân tích 

thành phần nguy hại 

Ghi mã CTNH theo cột 1 của Mục C như sau:  

- Tên CTNH nếu là chất thải 1 thành phần; 

- Tên của thành phần nguy hại nếu hỗn hợp CT có 1 

thành phần nguy hại; 

- Tên của thành phần nguy hại có tỷ trọng nhiều nhất 

nếu hỗn hợp CT nhiều thành phần nguy hại. 

 Ư C 1: PHÂN LOẠI CHẤT THẢI THEO 

NHÓM NGUỒN HOẶC DÒNG THẢI 

CHÍNH TẠI MỤC B PHỤ LỤC 1 

NHÓM MÃ TỪ 1-16 LÀ NHÓM 

CHẤT THẢI ĐẶC TRƯNG CHO  

TỪNG NGUỒN THẢI 

NHÓM MÃ TỪ 17-19 LÀ CHẤT 

THẢI CHUNG CHO MỌI 

NGUỒN THẢI 

 Ư C 2: PHÂN LOẠI CTNH THEO 

DANH MỤC CHI TIẾT TẠI MỤC C PHỤ 

LỤC 1   Ô    Ư 36/2015/  -BTNMT 

 Ư C 3 : XÁC ĐỊNH TÊN TỪNG LOẠI 

CTNH THEO MỤC C CỦA PHỤ LỤC 1, 

CỘ    ƯỠNG CTNH 

NẾU CTNH TẠI CỘT NGƯỠNG 

CTNH THUỘC DẠNG (**) LÀ 

CTNH 

NẾU CTNH TẠI CỘT NGƯỠNG 

CTNH THUỘC DẠNG (*) CÓ 

2 LỰA CHỌN 

 Ư C 4: NẾU HỖN HỢP CHẤT 

THẢI KHÔNG CÓ TÊN TRONG 

MỤC C CỦA PHỤ LỤC 1 

Q    RÌ   XÁC ĐỊNH CTNH 

Hỗn hợp CT 

có  các 

thành phần 

CT không  

có tên 

trong  mục 

C  Đây là 

chất thải 

không nguy 

hại   

Hỗn hợp 

chất thải có  

một hoặc 

nhiều 

thành phần 

CT có tên 

trong mục 

C Lặp lại 

bước 3 

 

Q Ả   [ 

  EO Q Y 

ĐỊ     Ư 

ĐỐ  V   

CTNH 

Không 

vượt 

không 

phải là 

CTNH 

 ượt 

ngưỡng

 là 

CTNH 
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2   ác qu  địn  an  oàn  rong lưu g ữ, vận chuyển CTNH 

a. Các qui định an toàn khi tiếp xúc với CTNH 

 Các nhân viên tiếp xúc với CTNH phải được đào tạo, phải được 

cung cấp các qui trình an toàn và các trang bị bảo hộ cá nhân. Các biển yêu 

cầu áp dụng các biện pháp an toàn, các qui trình thao tác phải được s  

dụng và treo tại các vị trí cán bộ thực hành thao tác. Tất cả các thao tác 

phải được thực hiện ở chỗ có điều kiện thông gió tốt. Không cho phép hút 

thuốc tại vị trí thao tác. Công nhân, cán bộ trực tiếp tiếp xúc với CTNH cần 

phải được trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ cá nhân như đeo găng tay, đi 

ủng  ín được sản xuất riêng để phòng trừ nhiễm độc. Các quần áo bảo hộ 

lao động bị nhiễm CTNH cần phải được loại b  ngay. Các vùng da bị tiếp 

xúc với CTNH phải được r a bằng nước lạnh và làm sạch ngay lập tức. 

  

 Các thiết bị trợ giúp hô hấp cũng cần phải được trang bị cho công 

nhân, cán bộ trực tiếp thao tác với CTNH. Trong khi làm việc tại điều kiện 

nhiệt độ bình thường cần đeo mặt nạ phòng độc. Tại điều kiện nhiệt độ 

cao, hoặc trong không gian hẹp thì cần đeo các thiết bị trợ giúp hô hấp và 

người lao động phải được tập huấn kỹ lưỡng và đầy đủ để s  dụng tốt các 

thiết bị này. Nếu như hệ thống trợ giúp hô hấp không có bộ phận bảo vệ 

mắt thì công nhân, cán bộ cần phải đeo  ính bảo hộ.  
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Hình: Trang bị b o hộ cá nhân dành cho nhân viên tiếp xúc với CTNH 

 Trang bị bảo hộ cá nhân phải được mặc/đeo trong suốt thời gian 

tiếp xúc với CTNH. Các trang bị bảo hộ cần ít nhất là các đồ dùng sau đây: 

 

 Kính bảo vệ mắt – Kính râm hoặc các kính bảo vệ mắt có khả 
năng phòng ngừa bị nhiễm các hoá chất bắn vào. 

 Găng tay bảo vệ – Găng nhựa hoặc găng cao su cần phải đeo để 
bảo vệ tay kh i bị nhiễm. Những găng tay này cần phải được tiêu 
huỷ cẩn thận sau khi s  dụng. 

 Quần áo bảo hộ – Quần áo bền với hoá chất làm bằng chất liệu 
Tyvek hoặc các chất kiệu tương tự sẽ bảo vệ da và quần áo kh i 
bị nhiễm. 

 Giày hoặc ủng bảo hộ. 

 

 Tất cả các trang bị bảo hộ cần phải được tiêu huỷ như đối với 

CTNH theo đ ng qui cách và các qui định sau khi s  dụng.  
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b.Qui định đối với việc đóng gói, lưu chứa CTNH 

 Việc đóng gói CTNH thường được thực hiện bởi chủ nguồn thải. 

Có thể tận dụng bao bì hoặc thùng chứa nguyên liệu để làm thùng chứa. 

Tuy nhiên các bao bì, thùng chứa tận dụng hay mới đều phải đảm bảo các 

qui định sau: 

 Bao bì CTNH (v  cứng hoặc v  mềm) bảo đảm lưu giữ an toàn 

CTNH, không bị hư h ng, rách vỡ v . 

 Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy  ín để bảo 

đảm ngăn chất thải rò rỉ hoặc bay hơi. 

 Chất thải l ng, bùn thải dạng nhão hoặc chất thải có các thành 

phần nguy hại dễ bay hơi phải chứa trong bao bì cứng không 

vượt quá 90% dung tích hoặc mức chứa cao nhất cách giới hạn 

trên của bao bì là  0 (mười) cm. 

 Thiết bị lưu chứa (có v  cứng với cỡ lớn hơn các bao bì thông 

thường, như các bồn, bể, công ten nơ...) phải đáp ứng các yêu cầu chung 

như sau: 

 Bảo đảm lưu chứa an toàn CTNH, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt 

tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh 

rò rỉ. 

 Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư h ng, biến dạng, 

rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình s  dụng. 

 Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

6707:2009 về chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng 

ngừa (sau đây viết tắt là TCVN 6707:2009) với  ích thước ít nhất 

30 (ba mươi) cm mỗi chiều. 

 Thiết bị lưu chứa CTNH ở thể l ng hoặc có thành phần nguy hại 

dễ bay hơi phải có nắp đậy kín, biện pháp kiểm soát bay hơi, đặc 

biệt tại điểm nạp, xả, biện pháp kiểm soát nạp đầy tràn để bảo 

đảm mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của thiết bị lưu chứa 

 0 (mười) cm. 
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 Trường hợp thiết bị lưu chứa CTNH không có các thành phần 

nguy hại dễ bay hơi thì có thể không cần nắp đậy  ín nhưng phải 

có mái hoặc biện pháp che hoàn toàn nắng, mưa  hác và biện 

pháp kiểm soát gió trực tiếp vào bên trong. 

 Thiết bị lưu chứa CTNH có dung tích từ 02 (hai) m3 trở lên và đáp 

ứng các quy định tại Mục này được đặt ngoài trời nhưng phải 

đảm bảo kín khít, không bị nước mưa lọt vào. 

 Trường hợp lưu chứa loại hoặc nhóm CTNH có khả năng phản 

ứng hóa học với nhau trong cùng thiết bị lưu chứa thì phải có 

biện pháp cách ly bảo đảm loại hoặc nhóm CTNH không tiếp xúc 

với nhau trong quá trình lưu chứa. 

 

Hình: Minh họa khu vực lưu c ứa CTNH 

 Khu vực lưu giữ CTNH (không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng 

kho) phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

 Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị 

thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

 Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH, trừ 

các thiết bị lưu chứa CTNH với dung tích lớn hơn 0  (hai) m3 thì 
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được đặt ngoài trời; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió 

trực tiếp vào bên trong. 

 Có biện pháp cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả 

năng phản ứng hóa học với nhau. 

 Khu lưu giữ CTNH phải được bảo đảm không chảy tràn chất l ng 

ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đ  tràn. 

 Khu vực lưu giữ CTNH dễ cháy, n  bảo đảm khoảng cách không 

dưới  0 (mười) m với lò hơi và các thiết bị đốt khác. 

 Chất thải l ng có PCB, các chất ô nhiễm hữu cơ  hó phân hủy 

thuộc đối tượng quản lý của Công ước Stockholm và các thành 

phần nguy hại hữu cơ halogen  hác (vượt ngưỡng CTNH theo 

quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH) phải được chứa trong 

các bao bì cứng hoặc thiết bị lưu chứa đặt trên các tấm nâng và 

không xếp chồng lên nhau. 

 

 Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau: 

 Thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng d n của cơ quan có 

thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp 

luật về phòng cháy chữa cháy. 

 Vật liệu hấp thụ (như cát  hô hoặc mùn cưa) và xẻng để s  dụng 

trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đ  tràn CTNH ở thể l ng. 

 Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH 

được lưu giữ theo TCVN 6707:2009 với  ích thước ít nhất 30 (ba 

mươi) cm mỗi chiều. 

 Đối với các cơ sở y tế thì khu vực lưu chứa phải đáp ứng các quy 

định về quản lý chất thải y tế. 
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B ng 1. Qu  định an toàn trong việc phân loạ , lưu g ữ,   u go  và  

vận chuyển CTNH 

Các CTNH phải được cách ly theo qui định chi tiết ở bảng dưới đây: 

Nhóm 1 2 3 4 5 6 7 

1  C C C C C C 

2 C  B B C B B 

3 C B  B C B A 

4 C B B  C B B 

5 C C C C  C B 

6 C B B B C  A 

7 C B A B B A  

Chú thích: Các chữ số và ký hiệu ở bảng trên được hiểu như sau: 

Nhóm Đặc tính nguy hại 

1 Chất dễ cháy n  

2 Khí thải 

3 Chất l ng dễ cháy 

4 Chất rắn dễ cháy 

5 Tác nhân  oxy hoá 

6 Chất độc 

7 Chất ăn mòn (pH<   hoặc pH>12,5) 

Ký hiệu Q        

A Phải được tách biệt với khoảng cách ít nhất 3m 

B Phải được tách biệt với khoảng cách ít nhất 5m 

C Không được lưu trữ cùng ngăn hay cùng chỗ. Cự ly tối thiểu 

10m giữa các  hu lưu trữ. 

 

c. Qui định về dán nhãn CTNH 

 CTNH phải được dán nhãn sau  hi đóng gói đảm bảo nhãn dán 

phải có đầy đủ các thông tin sau: 

 Tên và địa chỉ của chủ nguồn thải 
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 Tên chất thải, mã số CTNH, thành phần chính và trọng lượng, 

khối lượng hoặc thể tích của chất thải 

 Đặc tính nguy hại như dễ n , dễ cháy. Ăn mòn, phản ứng, phóng xạ… 

 Mục đích s  dụng để lưu giữ tạm thời, vận chuyển đi hoặc x  lý, 

tiêu huỷ. Trong mọi trường hợp đều ghi rõ địa điểm cần chuyển 

CTNH đến. 

 Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo qui định tại TCVN 

6707:2000. Nếu một loại CTNH có nhiều tính nguy hại đồng thời 

thì phải dán đầy đủ số dấu hiệu cảnh báo nguy hại tương đương 

với số lượng tính nguy hại của chất thải đó. 

 Nhãn hướng d n bảo quản nếu cần thiết. Riêng nhãn định hướng 

phải được dán ở hai mặt đối diện nhau của thùng chứa và hướng 

mũi tên phải chỉ đ ng. 

 Nhãn và dấu hiệu cảnh báo nguy hại phải có hình dạng, màu sắc, 

ký hiệu và chữ viết theo đ ng qui định, kích cỡ tối thiểu là 10cm x 10cm 

(TCVN 5053:1990). Khi dán nhãn hoặc dấu hiệu cảnh báo nguy hại không 

được để gấp nếp hoặc bị che phủ bởi nhãn khác. Nếu bề mặt bao bì không 

đủ chỗ, có thể dùng móc gắn kèm nhãn kiện hàng. Không được để nhãn bị 

rách hoặc bị mất. Bảng   dưới đây hướng d n một số biển báo CTNH theo 

qui định tại TCVN 6707:2009 

B ng 1 – Hướng dẫn một số biển báo CTNH theo TCVN 6707:2009 

Hình biển báo Cảnh báo  ư  ý trê    ã  và  ơ   ặt 
biển báo 

 

Chất thải nguy hại 

Cảnh báo chung 

về sự nguy hiểm 

của CTNH 

Tại vị trí cần để đề phòng 

nguy hiểm có thể xảy ra – 

Chỉ s  dụng cùng bảng ghi 

chú thuyết minh, ghi rõ 

ràng bằng chữ nội dung 

nguy hiểm 
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Hình biển báo Cảnh báo  ư  ý trê    ã  và  ơ   ặt 
biển báo 

 

Chất thải dễ cháy 

Cảnh báo về 

nguy cơ dễ cháy 

của chất thải 

Tại c a kho, trong  ho, vị 

trí bảo quản,công đoạn sản 

xuất,..có chứa chất dễ 

cháy.Trên phương tiện 

hoặc bao bì chứa đựngvà 

vận chuyển chất dễ cháy 

 

Chất dễ n  

Cảnh báo về 

nguy cơ dễ n  

của chất thải 

Tại c a kho, trong kho, vị trí 

bảo quản, công đoạn sản 

xuất,… có vật liệu hoặc chất 

có nguy hiểm n . Trên 

phương tiện hoặc bao bì chứa 

đựng và vận chuyển vật liệu 

hoặc chất có nguy hiểm n  

 

Chất ăn mòn 

Cảnh báo về 

chất thải có 

chứa các chất 

ăn mòn 

Tại c a kho, trong kho, vị 

trí bảo quản, công đoạn 

sản xuất,… có chất ăn mòn. 

Trên phương tiện hoặc bao 

bì chứa đựng và vận 

chuyển chất ăn mòn 

 

Rất độc 

Cảnh báo về 

chất thải có 

chứa các chất 

độc hại 

Tại c a kho, trong kho, vị 

trí bảo quản, công đoạn 

sản xuất,.. có chất độc. 

Trên phương tiện hoặc bao 

bì chứa đựng và vậnchuyển 

chất độc. 
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Hình biển báo Cảnh báo  ư  ý trê    ã  và  ơ   ặt 
biển báo 

 

Độc cho hệ sinh thái 

Chất thải có tính 

độc sinh thái 

Cảnh báo về chất thải có 

chứa các thành phần độc 

cho hệ sinh thái. Tại khu 

vực chứa chất thải nguy 

hại. 

 

Chất thải lây nhiễm 

Cảnh báo về 

chất thải có 

chứa chất gây 

bệnh hoặc 

nguồn vi trùng 

gây bệnh 

Tại c a kho, trong kho, vị 

trí bảo quản, công đoạn 

sản xuất, khu vực có các 

nguồn lây nhiễm. Trên bao 

bì chứa đựng và vận 

chuyển cũng như trên thiết 

bị, dụng cụ, phương tiện 

vận chuyển, … có vi trùng 

dễ lây nhiễm. 
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III. MỘT SỐ Q Y ĐỊ   ĐỐI V I CHỦ NGUỒN THẢI CTNH 

1. Trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH 

- Đăng  { với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh 

chất thải nguy hại theo quy định tại Khoản   Điều 6 Nghị định này. 

-  Có biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại; tự chịu trách 

nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại 

phải báo cáo và quản lý. 

-  Có khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại; lưu giữ chất thải 

nguy hại trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

và quy trình quản l{ theo quy định. 

-  Trường hợp không tự tái s  dụng, tái chế, đồng x  lý, x  lý, thu 

hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại với t  chức, 

cá nhân có giấy phép phù hợp. 

-  Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kz 06 (sáu) 

tháng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở 

Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo 

quản lý chất thải nguy hại định kz  hi chưa chuyển giao được trong các 

trường hợp sau: 

 Chưa có phương án vận chuyển, x  lý khả thi; 

 Chưa tìm được chủ x  lý chất thải nguy hại phù hợp. 

-  Lập, s  dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo 

cáo quản lý chất thải nguy hại (định kz và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, 

nhật  { liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định. 

- Khi chấm dứt hoạt động phát sinh chất thải nguy hại, phải thông 

báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh 

chất thải nguy hại trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng. 

  



Chi cục Bảo vệ môi trường 

Sổ tay Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại | 22  

 

2. Yêu cầu khi chuyển giao CTNH: 

 - Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các t  chức, cá nhân có 

Giấy phép x  lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp; 

 - Khi có nhu cầu xuất khẩu CTNH để x  lý ở nước ngoài, chủ nguồn 

thải CTNH phải tuân thủ Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên 

biên giới các CTNH và việc tiêu hủy chúng (gọi tắt là Công ước Basel). 

 - S  dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định 

tại Phụ lục 2, trừ các trường hợp sau: 

 Tự tái s  dụng, sơ chế, tái chế, x  l{, đồng x  lý, thu hồi năng 

lượng từ CTNH trong  huôn viên cơ sở; 

 Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại được sử dụng thay thế cho 

chứng từ CTNH (có hướng dẫn trong Kế hoạch thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) 

 - Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển giao CTNH, nếu 

không nhận được hai liên cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do 

hợp lý bằng văn bản từ phía t  chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ 

nguồn thải CTNH báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc T ng cục Môi 

trường để kiểm tra, x  l{ theo quy định của pháp luật. 
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3. Yêu cầu về lập và nộp các báo cáo: 

 - Báo cáo quản l{ CTNH định kz hàng năm ( z báo cáo tính từ ngày 

0  tháng 0  đến hết ngày 31 tháng 12) theo m u quy định tại Phụ lục 3 và 

nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp 

theo.  

 - Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

 -  ưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liên chứng từ CTNH 

đã s  dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung 

cấp cho cơ quan có thẩm quyền  hi được yêu cầu. 

 -  Áp dụng đồng thời việc kê khai chứng từ CTNH và báo cáo quản 

lý CTNH trực tuyến trên hệ thống thông tin của T ng cục Môi trường hoặc 

thông qua thư điện t  khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền. 

 - Trường hợp tự tái s  dụng, sơ chế, tái chế, x  l{, đồng x  lý, thu 

hồi năng lượng từ CTNH thì phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình 

quản l{ quy định tại Phụ lục 4  và đăng  { trong S  đăng  { chủ nguồn thải 

CTNH. 
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PHỤ LỤC 1 

Một số vă  bản liên q a   ến công tác quản lý chất thải nguy 

hại: 

1. Luật Bảo vệ môi trường 2014 

2. Nghị định số 38/ 0 5/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất thải và phế liệu. 

3. Thông tư 36/ 0 5/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại. 

4. Quyết định số  073/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Hà T nh 

về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và x  lý chất thải y tế 

nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà T nh giai đoạn đến năm  0 5. 
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PHỤ LỤC 2 

C Ứ    Ừ C Ấ    Ả     Y  ẠI 
(Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A.  ướng dẫn sử dụng Chứng từ CTNH 

1. Giới thiệu: 

Một bộ Chứng từ CTNH gồm các liên (được in sẵn để kê khai bằng 

tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước  hi in ra) như sau: 

 - Liên số  :  ưu tại chủ nguồn thải; 

 - Liên số  :  ưu tại chủ x  lý CTNH 1 (thứ nhất hoặc duy nhất); 

 - Liên số 2S: Chủ x  lý CTNH 1 g i Sở Tài nguyên và Môi trường nơi 

có địa điểm cơ sở của mình (tập hợp g i đồng thời kèm theo Báo cáo quản 

l{ CTNH (sau đây viết tắt là Q CTNH) định kz theo m u tại Phụ lục 4 (B); 

phải đóng dấu treo trong trường hợp chỉ thực hiện việc vận chuyển mà 

không x  lý); 

 - Liên số 3:  ưu tại chủ x  lý CTNH 2 (thứ hai); 

 - Liên số 3S: Chủ x  lý CTNH 2 g i Sở Tài nguyên và Môi trường nơi 

có địa điểm cơ sở x  lý CTNH (tập hợp g i đồng thời kèm theo Báo cáo 

Q CTNH định kz theo m u tại Phụ lục 4 (B));  

 - Liên số 2T hoặc 3T: (Các) chủ x  lý CTNH g i T ng cục Môi trường 

(tập hợp g i đồng thời kèm theo Báo cáo Q CTNH định kz theo m u tại 

Phụ lục 4 (B)); 

- Liên số 4:  ưu tại chủ nguồn thải (chủ x  lý CTNH g i lại sau khi 

đã hoàn thành việc x  lý CTNH); 

- Liên số 5: Chủ nguồn thải g i Sở Tài nguyên và Môi trường nơi 

cấp S  đăng  { chủ nguồn thải CTNH (tập hợp g i đồng thời kèm theo Báo 

cáo Q CTNH định kz theo quy định tại Phụ lục 4 (A)). 
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Trong đó, các liên số 1, 2, 2S, 4 và 5 là các liên mặc định được s  

dụng trong mọi trường hợp; các liên còn lại là các liên tùy chọn theo thực 

tế. 

 2. Tổ chức thực hiện:  

- Chủ nguồn thải CTNH phải thống nhất với các t  chức, cá nhân có 

liên quan để  hai đầy đủ vào Chứng từ CTNH theo đ ng nội dung hợp 

đồng chuyển giao CTNH và các quy định trong Giấy phép x  lý CTNH hoặc 

Giấy phép QLCTNH của t  chức, cá nhân tiếp nhận CTNH. 

- Chủ nguồn thải CTNH phát hành một bộ Chứng từ CTNH mỗi khi 

thực hiện một lần chuyển giao CTNH tương ứng với từng chủ x  lý CTNH 

thực hiện việc x  lý, không dùng chung Chứng từ CTNH cho các lô CTNH 

được chuyển đến các chủ x  lý CTNH thực hiện việc x  lý khác nhau, kể cả 

trường hợp do cùng một chủ x  lý CTNH thực hiện việc vận chuyển. Chủ 

nguồn thải có trách nhiệm bảo đảm các chủ x  lý CTNH kê khai và xác 

nhận vào Chứng từ khi có chuyển giao CTNH và  hi đã hoàn thành x  lý 

CTNH.  

- Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý 

CTNH không có chủ nguồn thải cụ thể (như CTNH phát sinh do sự cố môi 

trường hoặc từ chất thải sinh hoạt) hoặc  hông xác định được chủ nguồn 

thải (như CTNH vận chuyển bất hợp pháp bị bắt giữ), chủ x  lý CTNH 1 

phát hành Chứng từ CTNH thay cho chủ nguồn thải. 

3. Trình tự kê k a , lư  và c  yển Chứng từ CTNH: 

a) Mục @: Căn cứ vào thực tế chuyển giao CTNH để xác định số 

lượng các liên và đánh dấu vào số ký hiệu tương ứng của từng liên. 

b) Số Chứng từ: Số thứ tự trong năm/năm/mã số QLCTNH của chủ 

nguồn thải. 

 (Ví dụ: Chứng từ đầu tiên trong năm  0 5 của chủ nguồn thải có 

mã số QLCTNH  01.000001.T có số là: 01/2015/01.000001.T) 

 Trường hợp chủ nguồn thải không có mã số QLCTNH thì thay bằng 

ký hiệu viết tắt tên chủ nguồn thải. Trường hợp không có chủ nguồn thải 
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cụ thể thì thay bằng ký hiệu viết tắt tên cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm 

vụ vận chuyển. 

c) Mục 1, 2 và 3: Chủ nguồn thải và (các) chủ x  lý CTNH thống 

nhất  hai đầy đủ tên, mã số Q CTNH, địa chỉ (địa chỉ cơ sở hoặc đại lý 

tương ứng với lô CTNH trong trường hợp có nhiều hơn một cơ sở hoặc đại 

lý), số điện thoại theo đ ng như S  đăng  { chủ nguồn thải CTNH và Giấy 

phép đã được cấp. Trường hợp chỉ có duy nhất một chủ x  lý CTNH 1 thực 

hiện toàn bộ việc QLCTNH (không có chủ x  lý CTNH 2) thì b  các liên số 3, 

3S, 3T và b  qua Mục 3.  

d) Mục 4: Chủ nguồn thải và (các) chủ x  lý CTNH thống nhất khai 

đầy đủ tên, mã CTNH, trạng thái tồn tại, số lượng và phương pháp x  lý 

các loại CTNH trong một lần chuyển giao.  

đ) Mục 5: Trong trường hợp xuất khẩu CTNH, chủ nguồn thải (hoặc 

nhà xuất khẩu đại diện), chủ x  lý CTNH hoặc chủ hành nghề QLCTNH thực 

hiện việc vận chuyển trong nội địa, đơn vị vận chuyển xuyên biên giới và 

đơn vị x  lý ở nước ngoài thống nhất  hai đầy đủ các thông tin. B  các liên 

số 3, 3S, 3T và không s  dụng Mục 7, 8. Chủ x  lý CTNH hoặc chủ hành 

nghề QLCTNH thực hiện việc vận chuyển trong nội địa trực tiếp g i tất cả 

các liên số 4 và 5 cho chủ nguồn thải kèm theo hồ sơ vận chuyển theo quy 

định tại Điều    Thông tư này. 

e) Mục 6: Người có thẩm quyền thay mặt chủ nguồn thải  {, đóng 

dấu vào tất cả các liên để xác nhận việc đã thống nhất kê khai chính xác 

các thông tin tại Mục   đến 4 (hoặc 5) trước khi tiến hành chuyển giao. 

Trường hợp không có chủ nguồn thải thì thay bằng cơ quan có thẩm quyền 

giao nhiệm vụ vận chuyển. 

g) Mục 7.1: Khi tiếp nhận CTNH từ chủ nguồn thải, người nhận (lái 

xe hoặc nhân viên thu gom) thay mặt chủ x  lý CTNH 1 ghi họ tên và ký xác 

nhận vào tất cả các liên của Chứng từ. Chủ nguồn thải giữ liên 1 và chuyển 

các liên còn lại cho chủ x  lý CTNH 1.  

h) Mục 7.2: Khi tiếp nhận CTNH từ chủ x  l{ CTNH  , người nhận 

(lái xe hoặc nhân viên thu gom) thay mặt chủ x  lý CTNH 2 ghi họ tên và ký 
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xác nhận vào tất cả các liên của Chứng từ mà chủ x  l{ CTNH   đang giữ. 

Chủ x  lý CTNH 1 chuyển các liên từ liên 3 trở đi cho chủ x  lý CTNH 2. 

Trường hợp không có chủ x  lý CTNH 2 thì b  qua Mục này. 

i) Mục 8: Người có thẩm quyền thay mặt cho chủ x  lý CTNH thực 

hiện việc x  l{  {, đóng dấu vào tất cả các liên nhận được sau khi hoàn 

thành việc x  lý an toàn CTNH. Chủ x  lý CTNH g i trả các liên 4 và 5 cho 

chủ nguồn thải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành x  

lý.  

k) Chủ nguồn thải g i liên 5 cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi 

cấp S  đăng  { chủ nguồn thải CTNH. 

Lưu ý: Có thể xóa hoặc s a đ i một số thông tin cho phù hợp khi 

lập Chứng từ CTNH tùy theo thực tế. Trường hợp chủ vận chuyển, chủ x  

lý, tiêu hủy CTNH và chủ hành nghề QLCTNH s  dụng Chứng từ CTNH thì 

cần xóa, s a đ i các thông tin, ví dụ như sau: Chủ vận chuyển thay thế Chủ 

xử lý CTNH 1; Chủ xử lý, tiêu hủy thay thế Chủ xử lý CTNH 2 hoặc Chủ hành 

nghề QLCTNH thay thế Chủ xử lý CTNH. 
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B. Mẫu Chứng từ CTNH 

 

TỈNH/THÀNH PHỐ                   CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

…...............................       Số:………………………… 

1. Chủ nguồn thải:…………………………..................Mã số Q CTNH:……………………… 

Địa chỉ văn phòng:………………………………............ ĐT: ……………………..................... 

Địa chỉ cơ sở:……………………………………………...... ĐT: ……………………... 

2. Chủ x  l{ CTNH  :………………………………………Mã số Q CTNH:……………………… 

Địa chỉ văn phòng:………………………………………. ĐT: ……………………... 

Địa chỉ cơ sở/đại l{:………………………………..........ĐT: …………………….. 

3. Chủ x  l{ CTNH   :………………………………….....Mã số QLCTNH: .......................... 

Địa chỉ văn phòng:………………………………………… ĐT: ……………………... 

Địa chỉ cơ sở:………………………………………………. ĐT: ……………………... 

4. Kê khai CTNH chuyển giao (s  dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đây nếu không ghi 

đủ) 

Số 

TT 

Tên CTNH Trạng thái tồn tại Mã 

CTNH 

Số 

lượng 

(kg) 

Phươn

g pháp 

x  lý # 
Rắn L ng Bùn 

        

        

        

# Ghi lần lượt ký hiệu của phương pháp x  l{ đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái 

chế); TH (Trung hòa); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hóa); SH (Sinh học);  ĐX 

(Đồng x  l{); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hóa rắn); CL (Cô lập/đóng  én); C (Chôn lấp); SC (Sơ chế); 

Khác (ghi rõ tên phương pháp). 
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5. Xuất khẩu CTNH (nếu có) Nước nhập khẩu:……………………………. C a khẩu 

nhập…………................... 

Số hiệu phương tiện:…………..... Ngày xuất cảng:……………......C a khẩu xuất: 

………….........…………………. 

7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như  ê  hai ở mục 4 

7.1. Họ tên người nhận thay mặt chủ x  l{ CTNH  :………………........ 

K{:…………………Ngày:………………… 

7.2. Họ tên người nhận thay mặt chủ x  l{ CTNH  :………...................... 

K{:………………Ngày:………………….  

6. Chủ nguồn thải xác nhận đã thống nhất để 

kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-4 

(hoặc 5) 

 

.......…, ngày……..tháng……. năm……… 

 

 

 

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

8. Chủ x  lý CTNH (cuối dùng) xác nhận đã 

hoàn thành việc x  lý an toàn tất cả CTNH 

bằng các phương pháp như  ê  hai ở mục 4 

…………, ngày……..tháng……. năm……… 

 

 

 

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

@Liên số:  1  - 2  2S
 - 2T

 - 3 - 3S
 - 3T

 - 4 - 5 

 

  



Chi cục Bảo vệ môi trường 

Sổ tay Hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại | 32  

 

PHỤ LỤC 3 

MẪ   ÁO CÁO Q Ả   [ C Ấ    Ả     Y  Ạ  ĐỊ   KZ 
(Kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

(TÊN CHỦ NGUỒN THẢI) 

__________ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    Ĩ  V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________ 

....., ngày ... tháng ... năm ...... 

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM ... 

Kính g i: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố… 

1. Phần khai chung: 

1.1. Tên chủ nguồn thải: 

Địa chỉ văn phòng:  

Điện thoại:              Fax:                 E-mail: 

Mã số QLCTNH (nếu không có thì thay bằng số Chứng minh nhân dân đối 

với cá nhân): 

 . . Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần 

lượt từng cơ sở): 

Tên cơ sở (nếu có):  

Địa chỉ cơ sở: 

Điện thoại:                Fax:                 E-mail:  

2. Tình hình chung về phát sinh, quản lý CTNH và chất thải thô g t ường 

tạ  cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua: 

3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ 

nguồn thải có thời gian hoạt  ộ g dướ  01  ăm): 

4. Các vấ   ề khác: 

 

 gười có thẩm quyền ký 

  (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 
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Phụ lục 1: Thống kê chất thải phát sinh 

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối 

với từng cơ sở) 

a. Thống kê CTNH (bao gồm c  p á  s n    ường xuyên và đột xu t): 

Tên chất 

thải 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg)  

Phương 

pháp x  

lý (i) 

T  chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTNH 

Ghi chú 

    (tên và mã số 

QLCTNH) 

 

Ví dụ: Tự tái 

s  dụng; xuất 

khẩu; đồng x  

lý;...  

      

T ng số 

lượng 

     

(i) Ghi ký hiệu của phương pháp x  l{ đã áp dụng đối với từng CTNH: TC 

(Tận thu/tái chế); TH (Trung hòa); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH 

(Oxy hóa); SH (Sinh học);  ĐX (Đồng x  l{); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hóa rắn); 

CL (Cô lập/đóng  én); C (Chôn lấp); TR (Tẩy r a); SC (Sơ chế); Khác (ghi rõ 

tên phương pháp). 

 

a1) Thống  ê các CTNH được xuất khẩu (nếu có): 

Tên chất 

thải 

Mã 

CTNH 

Mã 

Basel 

Số lượng 

(kg)  

Đơn vị vận 

chuyển xuyên 

biên giới 

Đơn vị x  lý ở 

nước ngoài  

    (tên, địa chỉ) (tên, địa chỉ) 

T ng số 

lượng 

     

 
a2) Thống  ê các CTNH được tự tái s  dụng, sơ chế, tái chế, x  l{, đồng 
x  lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong  huôn viên cơ sở (nếu có): 
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Tên chất 

thải 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg)  

Phương thức tự tái s  dụng, sơ chế, tái 

chế, x  l{, đồng x  lý, thu hồi năng lượng 

từ CTNH 

    

T ng số 

lượng 

   

 
b) Thống kê ch t th i rắn   ông   ường: 

Tên chất thải Số lượng (kg) Phương pháp x  lý 
hoặc tự tái s  dụng, 
sơ chế, tái chế, x  lý, 

đồng x  lý 

Đơn vị x  lý 

   (tên, địa chỉ) 

T ng số lượng    

 
Phụ lục 2: Tất cả các liên Chứng từ CTNH và bản sao Hợp  ồng chuyển 

giao CTNH với (các) chủ xử lý C     ã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua 

( ể gửi Sở  à   g yê  và Mô  trường theo dõi) 

( ưu { sắp xếp thành từng bộ, bao gồm bản sao hợp đồng kèm theo các 
liên Chứng từ tương ứng sắp xếp lần lượt theo số chứng từ). 
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PHỤ LỤC 4 

Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quả  lý  ối với chủ nguồn thải tự tái sử dụng, 

sơ c ế, tái chế, xử lý,  ồng xử lý, thu hồ   ă g lượng từ CTNH 

 

4.1. Việc tự sơ chế, tái chế, x  l{, đồng x  lý, thu hồi năng lượng từ CTNH 

phù hợp với nội dung đăng  { doanh nghiệp hoặc chứng nhận đầu tư (trừ 

trường hợp các cơ sở không thuộc đối tượng áp dụng của Luật doanh 

nghiệp và Luật đầu tư). 

4.2. Việc tự tái s  dụng, sơ chế, tái chế, x  l{, đồng x  lý, thu hồi năng 

lượng từ CTNH chỉ được thực hiện bằng công nghệ, thiết bị sản xuất sẵn 

có hoặc công trình bảo vệ môi trường trong  huôn viên cơ sở phát sinh 

CTNH; phải bảo đảm đạt QCKTMT hiện hành và đáp ứng các yêu cầu kỹ 

thuật, quy trình quản l{ tương tự quy định tại Mục 5, Mục 6 Phụ lục 2 (B) 

ban hành  èm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;  hông được đầu tư mới 

lò đốt, bãi chôn lấp CTNH để tự x  lý CTNH kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

4.3. Việc tự tái s  dụng, sơ chế, tái chế, x  l{, đồng x  lý, thu hồi năng 

lượng từ CTNH bằng các công nghệ, thiết bị sản xuất hoặc công trình bảo 

vệ môi trường trong  huôn viên cơ sở phát sinh CTNH phải phù hợp với 

báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc hồ sơ, giấy tờ tương 

đương). Trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi 

trường (hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương) thì phải trình phương án và 

được sự chấp thuận của các cơ quan sau: 

4.3.1. Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với cơ sở thuộc thẩm quyền phê 

duyệt báo cáo ĐTM (hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương) của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

4.3. . Các cơ quan đã phê duyệt báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi 

trường (hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương) đối với các trường hợp không 

thuộc đối tượng quy định tại Điểm 4.3.1 trên. 

4.4. Việc kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo 

ĐTM (hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương) đối với cơ sở tự tái s  dụng, sơ 
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chế, tái chế, x  l{, đồng x  lý, thu hồi năng lượng từ CTNH được thực hiện 

như sau: 

4.4. . Trường hợp việc kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi 

trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc được ủy 

quyền) thì được tích hợp với thủ tục cấp S  đăng  { chủ nguồn thải CTNH. 

4.4. . Trường hợp việc kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi 

trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ, cơ quan ngang Bộ khác thì phải được kiểm tra, 

xác nhận các công trình bảo vệ môi trường trước khi cấp S  đăng  { chủ 

nguồn thải CTNH. 

4.5. Phải đăng  { trong S  đăng  { chủ nguồn thải CTNH trước khi thực 

hiện việc tự tái s  dụng, sơ chế, tái chế, x  l{, đồng x  lý, thu hồi năng 

lượng từ CTNH, bao gồm cả các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 12 

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. 


