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TP. Yen Bái, ngày 04 tháng 5 nãrn 2022 

Các chi, dãng b trirc thuc, 
• A f - A • A MTTQ va cac to chuc chrnh trl - xa h9l thanh pho, 

Phong Van hoa - Thong tin thanh pho, 
Trung tam Truyên thông và Van hóa thành phô, 
Bàn tin Dâng b thành phô, 
Trang Thông tin din tr thành phô. 

Lut Bão v môi trtxô'ng s 55/2014/QH13 dA dua ra nhiu chInh sách, cách 
tiêp cn dôi mó'i, trng buâc dua phixcing thirc quãn 1, giái quyt các vn d v môi 
tnrrng dat  hiu qua gop phãn tang tnrOng kinh tê theo huóng ben vCrng. Tuy nhiên, 
nhUrig van dé vàthách thirc mi phát sinh tCr thirc tin cuOc  song, cho thay Lust Báo 
vç moi tnnmg so 55/2014/QH13 chira tiep cn va 

cap that lqp voi nhung thay doi 
nhanh chong cüa thirc tiên; cách thirc quãn 1 con mang nng tInh mnh 1nh hãnh 
chInh, chü yêu dra vào quy trInh, thu ti1c, chua chü tr9ng quãn 1 theo mic tiêu Va 

kêt qua ye bào v rnoi trt.r&ng; m(t so quy djnh mOi chiâ m1rc khung, chuaquy djnh 
chi tiet nen chusa bao dam cac yeu to thrc thi; nhieu nçn dung ye bao vç moi tnxang 
cOn phân tan tai  các 1ut khác nhau... 

Ngay 17/11/2020, tai  k' hçp thu 10, Quôc hOi  Khoá XIV thông qua Luat  Bâo 
v môi truäng sO 72/2020/QH14, có hiu hrc thi thành tir ngày 01/01/2022 nhäm 
hoàn thin các quy djnh pháp 1u.t ye báo v môi tnIng phü hçrp vâi duäng 1i, chü 
truung cUa Dãng, chInh sách cüa Nhà niiàc; nãng cao hiu 1irc, hiu qua cOng tác 
quán 1,? nhà nuàc ye bão v môi truäng dáp üng yêu câu dtt ra cUa giai don phát 
triên mó'i, gop phãn thUc dày phát triên kinh tê ben vUng. 

D nâng cao nhn thuc trong can b, dãng viên, Nhân dan và các Co s san 
xuât, kinh doanh, djch vii trên dja bàn thành ph Yen Bái v bào v mOi trithng, Ban 
Tuyên giao Thãnh Uyphôi hcipvàiphOng Tài nguyen và rnôi tnthng thãnh pM biên 
tap tai liçu tuyen truyen Mçt so ni dung ye Lut bao vç moi trurong nam 2020 

(Gi'i kern D cwoig tuyên lruyn) 
Dê nghj các chi, dãng b trtrc thuc, co quan, don vi trin khai tuyên truyn 

sau rng bang hInh thrc phü hçp./. 

Noi nhân: 
- Nhu kmnh gui, 
- Ban Tuyên giáo TinhUy, 
- Thuàng trVc Thành üy, 
- Trung tarn Chinh trj TP, 
- Báo cáo viên Thành üy, 
- Luu BTGTU. 



DE CU'P TIETRUYEN 

Mt so ni dung v 15i tru'?mg nam 2020 
(Kern theo Cong van sQOV- CV • , ngày i - 2022 cia Ban Tuyêngiáo Thânh ziy) 

I. MQT SO QUY DIINH YE BA? V MOI TRU'(NG 
1. Trong holt dQng bao vç moi truioiig, nghiem cam nhung hanh vi sau (Dieu 6) 
(1) Vn chuyên, chôn, lap, do, thai, dOt chat thai ran, chat thai nguy h?i  khOng 

dung quy trInh k5' thutt, quy djnh eüa pháp lust v báo v môi tnräng. 
(2) Xâ nisrc thai, xá khI thai chiia duçic xir l dat  quy chun k5" thut môi tnxàng 

ra môi tnr?Yng. 

(3) Pháttán, thai ra môi tru6ng ch.t dc hai,  vi rut dc hai  có khâ nàng lay nhim 
cho con ngixcn, dung vat,  vi srnh vat chua dugc hem dnh, xac sue vat  chet do dch 
bnh va tác than dc hai  khác di vâi sirc khóe con ngrài, sinh 4t và tr nhiên. 

(4) Gay ting n, d rung vtrçlt mire cho phép theo quy ehu.n k thut môi 
trixông; xá thai khói, bii, khI có mUi dOe  hi vào không khI. 

(5) Thrc hin d an du tu holic xâ thai khi chua dü diu kiOn theo quy dlnh  cUa 
pháp 1ut ye bâo v môi tnxng. 

(6) Nhp khâu, t?m  nhp, tái xuât, qua cãnh chat thai tr nuâc ngoài drâi mci 
hInh thi:rc. 

(7) Nh.p khu trái phép phuxmg tiOn, may moe, thit bj dã qua sU diing d phá do', 
táichê. 

(8) Không thrc hin cong trInh, bin pháp, hoat  dOng phông ng1ra, lrng phó, khc 
phic sir cô môi tnthng theo quy djnh cüa pháp lust ye bão v môi triiOng và quy djnh 
khác cüa pháp lust có lien quan. 

A A A S I S A A 

(9) Che giau, hanh vi gay o nhiem moi tnrcing, can tro, lam sai lçch, thong tin, 
gian di trong hoat  dng bâo v môi trung d.n dn hu qua xu d6i vó'i môi truong. 

(10) San xu.t, kinh doanh san phm gay nguy hai  cho src khôe con nguài, sinh 
4t vâ tr nhiên; san xut, sr ding nguyen liOu, vt lieu xây drng chIra yu t dOe hai 
vi.xçrt müc cho phép thea quy chu.n k5' thut môi truäng 

(11) San xut, nhp kh.u, t?m  thp, tái xut và tiêu thi,i chat lam suy giãm tng 
ô-dôn theo quy djnh cUa diu irOc quc M v các chit lam suy giãm tng ô-dôn ma 
nixâc Cong hOa xã hOi  ehü nghia Vit Nam là thãnh viên. 

(12) Phá hoai, xãm chim trái phep di san thiên nhiên. 
A A (13) Pha hoai,  xam chiem cong tnnh, thiet b, phuong tiçn phiic vi.i hoat dcng bao 

v môi truYng. 
2. Trách nhim bãov môitrumgdivóicrs&sãn xu kinh doanh, djch vi Diu 53) 
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a) Thu gom, xir 1 nuâc thai dáp 1rng yêu cu v bão v môi tru1ng. Trithng hçip 
Co sâ hoat  dng trong ciim cong nghip, khu san xuât, kinh doanh, djch vçi t.p trung 
hoc trong khu do thj, khu dan cu t.p trung dã có h thông thu gom, thoát nixâc vàxr 
1 nuàc thai tp trung, chü Co sâ phãi thirc hin vic du ni rnrâc thai vàoh thông 
thu gom, thoát nuàc và xr 1 nurc thai tp trung theo quy djnh cüa chü dâu ti.x xây 
dirng và kinh doanh h tMng thu gom, thoát nuâc và xir 1 nuâc thai tp trung do, trü 
tnthng hçrp Co si dà dirçic min trCr Mu nM nuic thai truâc ngày Lut nay có hiu 1irc 
thi hành. 

b) Co sO hot dng trong ciim cong nghip, khu san xutt, kinh doanh, djch vi tp 
trung dang xã ntxOc thai sau xi:r 1 vao h thng thu gorn, thoát nuOc mua thrchin 
theo quy dinh  ti diem d khoan 4 Dieu 51 va diem d khoan 3 Dieu 52 cua Luat  nay. 

c) Thu gom, phãn l°ai,  km giC, tái sir d11ng, tái chê, xü 1' chat thai theo quy djnh 
cüa Luât nay. 

d) Giãni thiu, thu gom, xr 1 biii, khI thai, müi khó chju; bâo dam không d rO 
ri, phát tan khI dc hi ra môi tnrông; kiêm soát tiêng on, d rung, ánh sang, büc xa 
nhit. 

d) Bão darn ngun hrc, trang thit bj phOng ngüa, irngphó sir c môi trix?mg. 
e)Cososanxuat,kmhdoanh,dchviiquydnht.idiembkhoan2Dieu111va 

khoãn 2 Diêu 112 cüa Luat nay phâi bô trI than sir phi trách ye bão v môi tru&ng 
dugc dào to chuyên ngành môi trlxng ho.c linh vçrc chuyên mon phü hçip; phái có 
h tMng quãn 1 môi trlxYng theo tiêu chun quc gia TC\'N Iso 14001 hoc tiêu 
chu.n quéc t ISO 14001 ducic chixng nhn. 

g) Thirc hin quan tr.c nuOc thai, b%li, khI thai theo quy djnh cUa Luat nay. 

3. Bão v môi trirông di vói h gia (Huh, cá nhân (Diu 60) 
(1) H gia dinh, cá than có trách nhim sau day: 
a) Giãm thiu, phãn loai chat thai rn sinh hoat ti ngun, thu gom và chuyn rác 

thai sinh hot dã duçic phân loai  den dUng nai quy djnh. 
b) Giãm thiu, xCr 1 và xá nuOc thai sinh hoat  dUng nai quy djnh; không d 4t 

nuôi gay mat v sinh trong khu dan cu. 
c) Không phát tan khI thai, gay ting n, dO rung và tác dng khác gay ô thim 

môi inrOng, áth huOng xâu den cong dong dan cu xung quanh. 
d) Chi trá kinh phi djch vui thu gom, 4n chuyn và xir 1 chit thai theo quy djnh 

cUa pháp 1ut. 
ci) Tham gia hoat  dng bão v môi trlxng t?i  cOng dng dan Cu. 
e) Co cOng trIth v sinh theo quy djnh. Tnr?mg hçip chua có cong trmnh, thit bj 

xi 1 nuOc thai, khi xây dirng mOi hoc câi t?o,  sra chila thà 0 riêng lé tai  dO thj, khu 
dan cix tp trung, phãi xây 1p cOng trIth, thit bj x1r 1 nuOc thai tai  ch dáp 1.rng yêu 
câu ye báo v mOi tnxOng theo quy cljnh. 
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A A• A fl , fl • . A A (2) Chuong tri chan nuoi quy mo hp gia drnh phai bao dam vç smh, khong gay o 
nhiêm tiêng on, phát tan müi khó chju; chat thai tir hoat dng chãn nuôi phãi di.rçic thu 
gom, xü 1 theo quy djnh ctiapháp 1u.t ye bào v môi tnxèng và quy djnh kháe cüa 
pháp 1uit có lien quan. 

II. MQT SO CHE TA! xU' L HANII VI GAY 0 NIHEM MO! T1UY1NG 
Theo Nghj djnh s 155/201 6/ND-CP ngày 18/11/2016 cüa Chinh phü v xü pht 

vi ph?m hành chmnh trong lTnh vrc báo v môi tnxô'ng và Ngh djnh so 55/2021/ND-
CP ngày 24/5/202 1 ChInh phU v süa di b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 
155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 cüa ChInh phü v xr pht vi phm hành chInh 
trong linh vçrc bão v môi tnx&ng quy djnh v vi phim các quy djnh v sinh noi Cong 
cong; thu gom, vn chuyn, chôn, 1p, xr 1, thai rác thai sinh hoat và chit thai r&n 
cong nghip thông thu?ing; vn chuyn nguyen 1iu, 4t 1iu, hang hóa gay ô nhim 
môi tnrmg. Cii the: 

S 7 t 9 • A A A S 1. Hanh vi thu gom, thai rac thai smh hot trat quy dnh ye bao vç moi throng 
a) Phat tin ttr 100.000 dng dn 150.000 dng di vâi hãnh vi vCrt, thai, bö du, 

m.0 va tan thuc lá không dUng ncri quy djnh tai  khu chung cu, thuong mai,  djch vui 
hoc noi cOng cong. 

b) Pht tin tr 150.000 dng dn 250.000 dng di vói hành vi v sinh cá nhãn 
(tiu tin, dai  tin) không dung noi quy djnh tai  khu chung cu, thuong mi, djch vii 
hoc nai cong cong. 

c) Phat tin ttr 500.000 dng dn 1.000.000 dng di vâi hành vi vurt, thai, bó rae 
thai sinh hoat khOng dUng noi quy djnh tai  khu chung ci.r, thuang mai,  djch vui hoc 
nai cong cong, tth vi phm quy djnh tai  diem d khoán nay. 

d) Phat tin 1r 1.000.000 dng dn 2.000.000 dng di vOi hãnh vi vurt, thai rae 
thai sinh hoat lrên via h, du.rông ph hoc vào h thng thoát nuóc thai do thi hoc h 
thông thoát nuâc m.t trong khu vrc do thj. 

2. Phat tin ttr 2.000.000 dng dn 4.000.000 dng di vol hãnh vi diu khin 
phirong tiçn vn chuyen nguyen heu, vt hçu, hang hoa khong che chan hoc de 
roi väi ra môi tru'ông trong khi tham gia giao thông. 

3. Phttin tfr 10.000.000 dng dn 15.000.000 dng di vol hành vi không 
su' ding thiet b, phtro'ng ttçn chuyen diing trong qua trinh v3n chuyen nguyen 
1iu, vt 1iu, hang hóa lam rô ri, phát tan ra môi tru*ng. 

4. Pht fin tLr 15.000.000 dng dn 20.000.000 dông tIM vOi hành vi không 
phân 1oii, không lun giU' chat thai rn sinh hot theo quy djnh; không k hçp 
dông hoc không chuyên giao chat thai ran sinh hot cho don vj cO chU'c nãng thu 
gom, vn chuyên và xtr l theo quy dlnh. 

5. Phit tin tir 20.000.000 dung dn 25.000.000 dung tIM vOi hành vi không 
phân 1oi, không lu'u gifl' cht thai ran cong nghip thông thtrô'ng theo quy djnh; 
không k hçrp dông hoc không chuyn giao cht thai rn cong nghip thông 
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thirô'ng cho don vj có chirc näng thu gom, 4n chuyn va xfr1 theo quy  djnh; 
khong bao cao dnh ky ye tmh hmh phat smh, quan ly chat thai ran cong nghiçp 
thông thtrô'ng cho co quan Co thm quyn theo quy dmh. 

6. Hành vi vi phim trong hot dng thu gom, vn chuyn chat thai rn sinh 
hot và chat thai ran cong nghip thông thirô'ng 

a) Phat tin ttr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di voi hành vi không Co 
bao cao dnh ky hang nam ye trnh hrnh thu gom, vn chuyen chat thai ran smh hoat va 
chat thai ran cong nghip thông thing gCri co quan chirc näng theo quy djnh. 

9 A 

b) Pht tien tu 10.000.000 dong den 20.000.000 dong doi vcn hanh vi vn chuyen 
9 -# 9 9 . A • A A S A A • A A chat thai ran srnh hoat va chat thai ran cong nghiep thong thi.rcmg khong den diem tap 

kêt, lr?m trung chuyên và ca sâ xCr 1 chat thai theo quy dinh. 
c) Phat tiên t 20.000.000 dông den 30.000.000 dông dôi vói hãnh vi không bô 

trI các thiêt bj li.ru chira phü hçrp dê thu gom, vn chuyn cht thai rein sinh hoat hoc 
chat thai r.n cong nghip thông thung theo quy djnh. 

d) Phtt tin tü 30.000.000 dng dn 49.000.000 dng di vOi hãnh vi si:r ding 
phuong tin, thiêt bj vn chuyên chat thai ran sinh hoat không dáp üng yêu câu k thuat 
quy djnh; b trI thi& bj km chüa, khu virc luu gii tim thii holte trim trung chuyn, 
phuang tin vn chuyên chat thai r.n cong nghip thông thu&ng không dáp üng yêu 
câu k thut va quy trinh quãn 1 theo quy djnh; d rcñ vãi chit thai rn sinh hoat,  cht 
thai ran cong nghip thông thi.rng trong qua trInh vn chuyn./. 
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