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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công 

nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động vận chuyển 

chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 3. Tuyến đường và thời gian vận chuyển 

1. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý 

a) Việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trong 

đường thuộc khu vực đô thị (đường đô thị) được thực hiện từ 19 giờ đến 22 giờ. 

b) Việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trong 

đường ngoài khu vực đô thị (đường tỉnh, đường huyện,..) được thực hiện từ 19 giờ 

ngày hôm trước đến 04 giờ ngày hôm sau. 

2. Đối với chất thải nguy hại 

a) Việc vận chuyển chất thải nguy hại trong đường thuộc khu vực đô thị 

(đường đô thị) được thực hiện từ 19 giờ ngày hôm trước đến 04 giờ ngày hôm sau. 

b) Việc vận chuyển chất thải nguy hại trong đường ngoài khu vực đô thị 

(đường tỉnh, đường huyện,..) không quy định thời gian. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Trách nhiệm các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải  

Chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia vận chuyển chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên đường bộ. 

Cung cấp lộ trình và thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phải xử lý và chất thải nguy hại cho các cơ quan chuyên môn khi có yêu 

cầu phối hợp. Dữ liệu, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình phải được chia sẽ 

khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn để cùng phối hợp. 

Có trách nhiệm quản lý các phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp 

thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại đi theo đúng lộ trình và thời gian vận 

chuyển theo kế hoạch. 

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2022. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- TT. TU, HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Phòng KT-NV, TT Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, 5.09.05. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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