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UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

 
 

Số:   /PTNMT-MT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Biên Hòa, ngày      tháng     năm 2022 

V/v phối hợp tăng cường quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Biên Hòa 
 

 

Kính gửi:  
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai; 
- UBND 30 phường, xã; 
- Trung tâm Dịch vụ Công ích thành phố; 
- Công ty CP Môi trường Sonadezi; 
- HTX Nếp Sống Mới; 
- Các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN 
trên địa bàn thành phố Biên Hòa; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn thành phố Biên Hòa. 

 
 

 

Thực hiện văn bản số 5612/STNMT-CCBVMT ngày 01/8/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm); 

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 10756/UBND-KTNS ngày 02/8/2022 của 

UBND thành phố Biên Hòa về việc triển khai quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa có ý 

kiến như sau: 

1. Đề nghị Các Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các đơn vị thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Biên Hòa không 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cho các đơn vị thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để chuyển về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi 

chưa được sự chấp thuận chủ trương của UBND thành phố Hồ Chí Minh (theo 

văn bản số 2279/UBND-ĐT ngày 07/7/2022 của UBND thành phố Hồ Chí 

Minh). 

2. Yêu cầu Công ty CP Môi trường Sonadezi, HTX Nếp Sống Mới tách riêng 

hoàn toàn lượng chất thải rắn sinh hoạt dịch vụ thu gom từ các Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ; tuyệt đối không để lẫn rác dịch vụ vào rác thải sinh hoạt thu gom từ 

các hộ dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa để tính vào chi phí xử lý do ngân sách 

chi trả. 
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3. UBND 30 phường, xã phối hợp thông báo đến Các Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ và các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn để biết, thực hiện. Đồng thời, theo dõi, giám sát không để chất thải sinh hoạt 

từ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thu gom chung chất thải từ các hộ gia 

đình, cá nhân và tính vào phần ngân sách chi trả cho hoạt động vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt. 

4. Đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Dịch vụ Công 

ích thành phố, các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn thành phố Biên 

Hòa phối hợp thông báo đến các Doanh nghiệp đang hoạt động trong các Khu, 

Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa biết, thực hiện. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 

phát sinh vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị có thông báo về Phòng Tài 

nguyên và Môi trường để cùng phối hợp xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 

- UBND TP. Biên Hòa (báo cáo); 

- Lưu: VT, tổ MT (HL). 
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KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Võ Trương Như Thủy 
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