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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 3078/STNMT-CCBVMT ngày 
01/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết 
định số 1166/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh. Qua nghiên cứu hồ 
sơ, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Tại khoản 6 Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y 
tế phù hợp với điều kiện của địa phương”;  

Tại khoản 5 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định: 

“Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa 
bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường. Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy 
hại bao gồm các nội dung chính sau: 

a) Địa điểm, mô hình xử lý chất thải y tế nguy hại; 

b) Phạm vi, phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại; 

c) Thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại; 

d) Các vấn đề liên quan khác”. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao theo các quy định nêu trên, UBND tỉnh cần 
phải ban hành văn bản để quy định các vấn đề liên quan đến công tác  thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh làm căn cứ pháp lý cho 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện. 

Đồng thời, căn cứ quy định tại Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015 và theo nhiệm vụ đã được giao tại mục 12 Danh mục kèm 
theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh ban hành 
danh mục quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các 
nội dung được giao trong luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 
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10 thì hình thức văn bản để quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh là Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 
ban hành. 

Qua nghiên cứu dự thảo Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, Sở 
Tư pháp nhận thấy nội dung dự thảo có chứa các quy định (quy phạm pháp luật) 
như nội dung yêu cầu tại mục 2 phần I; nội dung tại tiểu mục 1.3.1 mục 1 phần 
II về loại chất thải y tế nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; nội 
dung tại tiểu mục 2.1.2 mục 2 phần II về phương thức vận chuyển; nội dung tại 
tiểu mục 2.1.2 mục 2 phần II về xử lý CTYTNH không thuộc mô hình cụm…).     

Vì vậy, việc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng kế hoạch 
của UBND tỉnh để cụ thể hóa nhiệm vụ được giao quy định chi tiết tại khoản 6 
Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là chưa bảo đảm về hình thức văn 
bản theo quy định. 

Từ các nội dung trên, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu 
tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật quy định về việc 
thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh để đảm bảo 
thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật 
Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ Quyết định của 
UBND tỉnh sau khi được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu 
UBND tỉnh kế hoạch để triển khai thực hiện cụ thể trên địa bàn tỉnh.  

Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp về hình thức văn bản của UBND tỉnh 
quy định chi tiết nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường, gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường nghiên cứu, thực hiện./.      

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, NV1. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Quốc Thắng 
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