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Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1114/SXD-KTXD ngày 01/4/2022 
của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn 
xác định định mức công tác thu gom, vận chuyển rác y tế bệnh phẩm của các cơ 
sở y tế về khu xử lý. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 62 Luật Bảo vệ môi 
trường số 72/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022): “Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế; Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý chất 
thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế phù hợp với điều 
kiện của địa phương”. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xin ý kiến của cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường để được hướng dẫn. 

Căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, KTXD(H). 
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