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I. Yêu cầu chung về quản lý chất thải
rắn (Điều 56)
Việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại,
thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử
lý chất thải rắn phải đáp ứng các yêu cầu quy
định tại khoản 1 Điều 72 Luật Bảo vệ môi
trường và một số quy định cụ thể sau:
1. Sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn phải
được quản lý để giảm khai thác, sử dụng tài
nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động xấu
đến môi trường theo tiêu chí của kinh tế tuần
hoàn quy định tại Điều 138 Nghị định này.
2. Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh
thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng hiệu
quả sản xuất hoặc hiệu quả sử dụng sản phẩm.

3. Việc sử dụng sản phẩm thải bỏ, chất
thải rắn phát sinh trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng phải theo
nguyên tắc tận dụng tối đa giá trị của sản phẩm
thải bỏ, chất thải rắn thông qua việc áp dụng
các giải pháp theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Tái sử dụng sản phẩm thải bỏ;
b) Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hoặc
nâng cấp sản phẩm bị lỗi, sản phẩm cũ để kéo
dài thời gian sử dụng;
c) Tận dụng thành phần, linh kiện của
sản phẩm thải bỏ;
d) Tái chế chất thải rắn để thu hồi
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho
hoạt động sản xuất theo quy định của pháp
luật;
đ) Xử lý chất thải rắn kết hợp thu hồi
năng lượng theo quy định của pháp luật;
e) Chôn lấp chất thải rắn theo quy định
của pháp luật.
4. Khuyến khích áp dụng giải pháp
chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng mô hình
kinh doanh dựa trên nền tảng số để thúc đẩy
giảm thiểu phát sinh, tái sử dụng, phân loại, thu
gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn.
5. Việc thu gom, vận chuyển chất thải
rắn phát sinh từ hoạt động của khu phi thuế
quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào
nội địa được thực hiện theo quy định của Nghị
định này về thu gom, vận chuyển chất thải
ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh
nghiệp chế xuất.

II. Yêu cầu chung về quản lý nước
thải (Điều 57)
Việc phòng ngừa, giảm thiểu, thu gom,
tái sử dụng và xử lý nước thải phải đáp ứng các
yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Bảo
vệ môi trường và một số quy định cụ thể sau:
1. Nước thải phải được quản lý để giảm
khai thác, tăng cường hiệu quả sử dụng tài
nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi
trường.
2. Sử dụng tối đa giá trị của nước thải
phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, sinh hoạt thông qua việc áp dụng các
giải pháp theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Xử lý và tái sử dụng nước thải trực
tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ theo quy định của pháp luật;
b) Xử lý và chuyển giao để tái sử dụng
nước thải cho hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;
c) Chuyển giao cho đơn vị khác để xử
lý, tái sử dụng theo quy định của pháp luật;
d) Xử lý, xả thải nước thải đáp ứng quy
chuẩn kỹ thuật về môi trường.
3. Công trình, thiết bị phòng ngừa và
ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải là

một phần của hệ thống xử lý nước thải nhằm
bảo đảm không xả nước thải chưa được xử lý
ra môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý
nước thải xảy ra sự cố. Công trình phòng ngừa,
ứng phó sự cố phải bảo đảm kiên cố, chống
thấm, chống rò rỉ nước thải ra ngoài môi
trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về
xây dựng hoặc tiêu chuẩn về chất lượng sản
phẩm hàng hóa; có khả năng lưu chứa hoặc
quay vòng xử lý lại nước thải với quy mô phù
hợp với kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố
môi trường của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công
nghiệp. Không sử dụng chung công trình, thiết
bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
đối với nước thải với công trình thu gom, lưu
giữ và thoát nước mưa, công trình lưu giữ nước
phòng cháy, chữa cháy.
Trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự
cố môi trường đối với nước thải là trang thiết
bị được chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch phòng
ngừa, ứng phó sự cố môi trường để phòng
ngừa, cảnh báo, ứng phó kịp thời trong trường
hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố.
Trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi
trường đối với nước thải phải đáp ứng tiêu
chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây dựng hoặc
tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hàng hóa.
4. Việc thu gom, vận chuyển nước thải,
chất thải lỏng phát sinh từ hoạt động của khu
phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế
xuất vào nội địa được thực hiện theo quy định
của Nghị định này về thu gom, vận chuyển
nước thải, chất thải lỏng ngoài khu phi thuế
quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

III. Đối tượng, lộ trình thực hiện
trách nhiệm tái chế (Điều 77)
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu
(sau đây gọi chung là nhà sản xuất, nhập khẩu)
các sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 3 Phụ
lục XXII ban hành kèm theo Nghị định này để
đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện
trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì đó theo tỷ
lệ, quy cách tái chế bắt buộc quy định tại Điều
78 Nghị định này.
2. Bao bì quy định tại khoản 1 Điều này
là bao bì thương phẩm (gồm bao bì trực tiếp và
bao bì ngoài) của sản phẩm, hàng hóa sau đây:
a) Thực phẩm theo quy định của pháp
luật về an toàn thực phẩm;
b) Mỹ phẩm theo quy định của pháp luật
về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
c) Thuốc theo quy định của pháp luật về
dược;
d) Phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc
thú y theo quy định của pháp luật về phân bón,
thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y;
đ) Chất tẩy rửa, chế phẩm dùng trong
lĩnh vực gia dụng, nông nghiệp, y tế;
e) Xi măng.
3. Các đối tượng sau đây không phải
thực hiện trách nhiệm tái chế:
a) Nhà sản xuất, nhập khẩu các sản
phẩm, bao bì để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái
xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích
nghiên cứu, học tập, thử nghiệm theo quy định
tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường.
b) Nhà sản xuất bao bì quy định tại
khoản 1 Điều này có doanh thu từ bán hàng và

cung cấp dịch vụ của năm trước dưới 30 tỷ
đồng;
c) Nhà nhập khẩu bao bì quy định tại
khoản 1 Điều này có tổng giá trị nhập khẩu
(tính theo trị giá hải quan) của năm trước dưới
20 tỷ đồng.
4. Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện
trách nhiệm tái chế các sản phẩm, bao bì do
mình sản xuất, nhập khẩu theo lộ trình sau đây:
a) Bao bì và các sản phẩm ắc quy, pin;
dầu nhớt; săm lốp: từ ngày 01 tháng 01 năm
2024;
b) Sản phẩm điện, điện tử: từ ngày 01
tháng 01 năm 2025;
c) Phương tiện giao thông: từ ngày 01
tháng 01 năm 2027.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ
tướng Chính phủ ban hành quy định việc thải
bỏ phương tiện giao thông trước ngày 01 tháng
01 năm 2025.
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