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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 

tại cuộc họp về nội dung Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc  

về quản lý chất thải rắn. 

–––––––– 

Ngày 25 tháng 09 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về nội dung Đề án tổ chức Hội nghị toàn 

quốc về quản lý chất thải rắn. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công 

nghệ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an, Nội vụ; 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau 

khi nghe Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự 

họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau: 

1. Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, có 

tính thời sự, tiềm ẩn nhiều vấn đề về môi trường, đảm bảo đời sống dân sinh và 

an ninh trật tự trên nhiều địa bàn trong cả nước. Thực trạng hệ thống xử lý chất 

thải rắn còn một số tồn tại, bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước; công tác tuyền truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong quản lý và xử lý 

chất thải rắn còn hạn chế. 

 Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải 

rắn là cần thiết và phải sớm tổ chức triển khai. Đánh giá cao Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã chủ động đề xuất và chuẩn bị khá đầy đủ các công tác tổ chức 

Hội nghị. 

 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Hoàn thiện Chương trình, kịch bản chi tiết của Hội nghị theo hướng dự 

kiến tổ chức các Hội nghị chuyên đề vào buổi chiều ngày 16 tháng 10 năm 2019 

và Hội nghị toàn thể vào buổi sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, báo cáo xin ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2019. 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để 

chuẩn bị kỹ về nội dung và sản phẩm của Hội nghị. Trong đó lưu ý các nội dung 

quan trọng như trách nhiệm tổ chức triển khai cụ thể của các Bộ, ngành và địa 



phương; đề xuất được giải pháp, mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp 

với điều kiện của Việt Nam, có chi phí hợp lý. 

 - Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình 

Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam triển khai ngay công tác truyền thông trước 

Hội nghị; xây dựng nội dung và tổ chức truyền thông trong và sau Hội nghị. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
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