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Kính gửi:    

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, 

 - Tổng cục Môi trường. 

         

Thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại; Sở Tài nguyên và 

Môi trường báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên như sau: 

1. Tình hình chung về các hoạt động QLCTNH đã triển khai: 

Các hoạt động QLCTNH trên địa bàn tỉnh Điện Biên chủ yếu tập trung vào 

cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; Tại thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh 

chưa có đơn vị được cấp Giấy phép xử lý CTNH. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các đối tượng có phát sinh chất thải 

nguy hại, gửi văn bản yêu cầu báo cáo tình hình phát sinh, quản lý CTNH tại cơ 

sở theo đúng quy định.  

2. Tình hình chung về phát sinh CTNH: 

Chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ các hoạt động: Y 

tế, Giao thông vận tải, Công nghiệp... 

Y tế: Chất thải rắn tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được thu gom, lưu 

trữ và phân loại tại nguồn. Tổng khối lượng chất thải y tế của các cơ sở y tế phát 

sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 3.000 kg/ngày, trong đó chất thải rắn sinh hoạt là 

2.650 kg/ngày (chiếm 88%), chất thải y tế nguy hại là 350 kg/ngày (chiếm 

12%). Tỷ lệ thu gom chất thải y tế nguy hại đạt 100%, tỷ lệ thu gom chất thải y 

tế thông thường đạt 90%. Chất thải y tế được xử lý theo mô hình cụm theo 

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc 

ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa 

bàn tỉnh 

Giao thông: CTNH chủ yếu phát sinh từ các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng 

các phương tiện giao thông (dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu...) với số lượng 

khoảng 35 tấn/năm. Một phần chất thải này được cơ sở, doanh nghiệp tái sử 

dụng; phần còn lại được phân loại, thu gom lưu giữ tạm thời  và chuyển giao cho 

đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý CTNH để tiến hành 

xử lý theo đúng quy định. 



Công nghiệp: Chất thải rắn công nghiệp phát sinh khoảng 95 tấn/ngày 

trong đó chất thải công nghiệp nguy hại là 0,92 tấn/ngày,tỷ lệ thu gom đạt 80% 

(khoảng 76 tấn/ngày) chủ yếu chất thải từ ngành công nghiệp khai khoáng; hiện 

tại trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp, 

các cơ sở tự thu gom, phân loại chất thải rắn đối với các chất thải mang lại giá trị 

kinh tế và được tái chế sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành khác: Gỗ vụn, 

mộc dân dụng, hàng thủ công mỹ nghệ thải bỏ được tận dụng làm nguyên liệu 

đốt; gạch, vụn đá thải bỏ được tận dụng làm giải đường dân sinh, chất thải còn 

lại được thu gom đổ thải cùng chất thải rắn sinh hoạt. đổ thải vào bãi xử lý chất 

thải sinh hoạt chung và xử lý theo phương thức đốt hoặc chôn lấp hợp vệ sinh. 

3. Tình hình chung về hoạt động của các chủ xử lý CTNH, chủ hành nghề 

QLCTNH, chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu hủy CTNH trên địa bàn tỉnh: 

Trên địa bàn tỉnh hiện chưa có đơn vị được cấp giấy phép xử lý CTNH.  

4. Tình hình cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trên địa bàn tỉnh: 

 Trong năm 2019 đã cấp lần đầu, cấp lại 5 Sổ chủ nguồn thải CTNH cho 

các tổ chức và cá nhân (Phụ lục kèm theo).  

5. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: 

Thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 25/01/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra kiểm tra 2019; 

Quyết định số 180/QĐ-STNMT ngày 29/07/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc Điều chỉnh kế hoạch Thanh tra kiểm tra 2019. Tổ chức kiểm tra 

08 cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy 8/8 (100%) chấp hành nghiêm 

chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các nội dung Quyết 

định phê duyệt và báo cáo ĐTM quy định về bảo vệ môi trường; chấp hành 

nghiêm túc các quy định về quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông 

tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định quản lý chất thải nguy hại. 

Phối hợp với Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc tiến hành kiểm tra theo 

Quyết định số 733/QĐ-TCMT ngày 31/05/2019 của Tổng cục Môi trường về 

việc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tổng cục môi trường đối với 5 

cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

6. Kết luận, kiến nghị  

Công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp; có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng Cảnh sát môi 

trường trong việc kiểm tra, giám sát các cơ sở có phát sinh thành phần chất thải 

nguy hại, hạn chế kiểm tra chồng chéo tạo điều kiện cho doanh nghiệp;  

Các tổ chức, cá nhân phát sinh CTNH đã nhận thức được vai trò và trách 

nhiệm của mình trong việc xử lý chất thải rắn nói chung cũng như quản lý chất 

thải nguy hại nói riêng. 



Trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có cơ sở xử lý CTNH đủ điều kiện được 

cấp phép; việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại còn mang tính 

nhỏ lẻ, mới chỉ tập trung xử lý được một phần rác thải y tế nguy hại. Các cở sở 

thuộc loại hình hoạt động khác còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu 

gom, bảo quản, lưu giữ tạm thời và xử lý CTNH. 

Trên đây là Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Lưu VT. 
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Phụ lục 

Các sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cấp năm 2019 

a) Thống kê CTNH theo các chủ nguồn thải CTNH: 

TT Chủ nguồn thải 
Mã số 

QLCTNH 

Số 

lượng 

CTNH 

(kg) 

Các chủ xử lý 

CTNH/chủ hành nghề 

quản lý CTNH/chủ 

vận chuyển, xử lý tiêu 

hủy CTNH 

Ghi 

chú 

1 
Công ty Điện lực Điện 

Biên  11.000128.T 
1733 

 
Cấp 

lại 

2 
Công ty TNHH Linh Nam 

11.000129.T 
2700 

  

3 
Gara ô tô Duy Phúc 

11.000130.T 
861 

  

4 

Công ty TNHH Minh Quý 

Điện Biên 11.000131.T 
1350 

 
Cấp 

lại 

5 
Công ty Cổ phần thủy điện 

Long Tạo Điện Biên 11.000132.T 
5059 

  

b) Thống kê CTNH theo các chủ hành nghề QLCTNH; chủ xử lý, tiêu hủy 

CTNH (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 

phép): Không. 
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