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Khi quy định mới được ban hành
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Hiện nay



Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không
phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh
hoạt theo quy định.
(Căn cứ khoản 1 điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VỀ HÀNH VI KHÔNG
PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

TẠI SAO PHẢI PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN?

Chất thải hữu cơ dễ
phân hủy được sử
dụng sản xuất phân
bón cho cây trồng.

Tăng cường tái sử
dụng, tái chế chất
thải góp phần tiết
kiệm tài nguyên và
bảo vệ môi trường.

Giảm lượng chất thải
phát sinh do đó sẽ
tiết kiệm chi phí xử lý
(chôn lấp và thải bỏ).

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán
chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định;
chôn, lấp, đổ, thải hoặc đốt chất thải rắn thông thường dưới 1.000 kg.
(Căn cứ điểm a khoản 8 điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP)
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