
TPNĐ tổ chức Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 

2020 và hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn. 

         Sáng ngày 22/04/2022, tại hội trường Thống Nhất, UBND 

thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 

2020 và hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn. 

Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND 

thành phố; đ/c Trần Thị Kim Phượng - PTP Kiểm soát ô nhiễm, 

Chi cục BVMT; các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của 

thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo và công chức phụ trách môi 

trường 25 phường xã. 

 

Đ/c Trần Thị Kim Phượng - PTP Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục 

BVMT giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

         Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng 

chí Trần Thị Kim Phượng - PTP Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục 

BVMT giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, 

Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành để khẩn trương triển khai nhằm 

quản lý công tác BVMT kịp thời, đúng quy định, trong đó đặc biệt 

nhấn mạnh đến các nội dung như: giấy phép môi trường, đăng ký 

môi trường; trách nhiệm QLNN của UBND cấp huyện, xã trong 

lĩnh vực BVMT; công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT. Đối với 

UBND cấp huyện sẽ có trách nhiệm cấp giấy phép môi trường; 

trách nhiệm về BVMT đối với CCN; trách nhiệm BVMT làng 

nghề; trách nhiệm BVMT nông thôn; trách nhiệm về quản lý chất 

thải rắn; trách nhiệm về tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, 

thanh tra về BVMT. Đối với UBND cấp xã sẽ có trách nhiệm về 



tiếp nhận đăng ký môi trường; trách nhiệm về BVMT làng nghề; 

trách nhiệm về BVMT nông thôn; trách nhiệm về tổ chức và chỉ 

đạo thực hiện kiểm tra về BVMT. Đồng chí PTP  Kiểm soát ô 

nhiễm, Chi cục BVMT cũng hướng dẫn phân loại, thu gom và xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Quy trình phân loại, thu gom, 

vận chuyển CTRSH gồm 2 bước: bước 1 là phân loại tại nguồn 

CTRSH vào 3 thùng chứa 3 màu khác nhau; bước 2 là thu gom: 

thu gom bằng xe chuyên dụng có chia ngăn hoặc 2 xe thu gom 2 

loại rác song song hoặc thu gom bằng xe không có ngăn (chất thải 

thực phẩm thu gom 1 lần/ ngày; CTRSH khác thu gom 2-3 lần/ 

tuần). Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm giảm lượng rác 

thải phải vận chuyển, xử lý; tăng nguyên liệu tái chế, tiết kiệm tài 

nguyên; giảm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; nâng 

cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt; nâng cao nhận thức 

cộng đồng cùng chung tay BVMT.  

 

Đồng chí Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND thành 

phố phát biểu tại hội nghị 

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Thành - Phó Chủ 

tịch UBND thành phố yêu cầu các phường xã tiếp tục phát huy các 

phong trào ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện và phong 

trao “5 không 3 sạch” của hội phụ nữ; nâng cao ý thức của người 

dân về phân loại chất thải rắn tại nguồn; Công ty môi trường sẽ 

thống kê tỷ lệ phân loại rác thải để có lịch thu gom rác thải; rà soát 

thống kê các cơ sở thuộc diện phải đăng ký môi trường và giấy 

phép môi trường để hướng dẫn các phường xã triển khai thực hiện; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT  từ đó góp phần 

xây dựng thành phố ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


