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Thực hiện văn bản số 5769/UBND-TH ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh 

khóa X, trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri Cao Xuân Lãng, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông kiến nghị, phản 

ánh:“Hiện nay, bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn xã 

Quang Thuận từ khi xây dựng đến nay chưa được thu gom, vận chuyển đi tiêu hủy 

theo quy định. Đề nghị sớm thu gom, tiêu hủy”. 

Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và trả lời như sau: 

Ngày 15/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

2071/STNMT-MT về việc vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng, gửi UBND các huyện, thành phố. Theo đó, trên cơ sở các quy định hiện 

hành và thực tế của địa phương, Văn bản đã hướng dẫn cụ thể việc vận chuyển, xử 

lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng như sau: 

Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở bể chứa hoặc khu vực lưu chứa 

phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để vận chuyển, 

xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại (Đơn vị phải có giấy phép xử lý 

chất thải nguy hại quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại). 

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 6, Thông tư liên tịch số 

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 hướng dẫn việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: “Đơn vị quản lý bể 

chứa, khu vực lưu chứa ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để 

xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và đứng tên đăng ký Sổ chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại hoặc báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ; kê khai 

chứng từ và chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định 

tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.” 

Do vậy, để vận chuyển, xử lý lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng đã đầy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND cấp huyện xem xét, 

bố trí kinh phí và chỉ đạo UBND cấp xã triển khai đến các đơn vị quản lý bể chứa 

để ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện.   



Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp thông tin về một số đơn 

vị đã được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại để các địa phương tiện liên hệ. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời để cử tri được biết./. 
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