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THÔNG BÁO 

VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 
NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TRO, XỈ PHÁT SINH TỪ 
CÁC NHÀ MÁY NHIỆT DIỆN 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có hướng dẫn 
chung gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý tro, xỉ phát sinh 
từ các nhà máy nhiệt điện như sau: 

Thứ nhất, theo quy định của Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại 
(CTNH), tro bay phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện từ quá 
trình sử dụng nhiên liệu hydrocacbon dạng nhũ tương được 
phân định là CTNH trong mọi trường hợp (loại **); Các 
loại tro, xỉ phát sinh từ các quá trình sử dụng nhiên liệu 
khác (ví dụ như than) là loại chất thải có khả năng là 
CTNH (loại *) và cần phân định CTNH theo quy định của 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07: 2009/BTNMT về 
ngưỡng CTNH để có biện pháp quản lý phù hợp. 

Thứ hai, đối với việc phân định CTNH theo quy định 
của QCVN 07:2009/BTNMT: (i) việc phân định CTNH chỉ 
phải tiến hành một lần (không phải tiến hành định kỳ), trừ 
trường hợp có sự thay đổi về nguyên vật liệu, nhiên liệu, 
quy trình sản xuất hoặc các quá trình khác liên quan đến 
quá trình phát sinh chất thải. (ii) Không nhất thiết phải 
phân tích tất cả các thành phần nguy hại được quy định tại 
QCVN 07: 2009/BTNMT mà cần căn cứ vào tính chất 
nguyên vật liệu, nhiên liệu, quy trình sản xuất, đặc điểm 
nguồn thải, quá trình phát thải để xác định các thành phần 
có thể có trong chất thải để phân tích. 

(trang sau) 

 

 

 

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và 
yêu cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện 
thoại về:                                                      Phòng Quản lý  Tiêu chuẩn chất  lượng vàTBT 

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương 
Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương   ĐT: 0320.3896757   Fax: 0320.3896757 

Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong   Email: tbthaiduong@yahoo.com 

TBT HẢI DƯƠNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG  
      CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

     

        Nhằm thông tin, tư 

vấn kịp thời về tiêu chuẩn, 

quy trình đánh giá hợp 

chuẩn, các quy định mới về 

rào cản thương mại của 

các thành viên WTO với 

các tổ chức liên quan ở 

Hải Dương, để đề phòng 

và hạn chế các vụ kiện 

thương mại liên quan có 

thể xảy ra. 

       Thông báo được gửi 

theo nội dung cụ thể với 

từng nhóm doanh nghiệp, 

theo yêu cầu đặt hàng. 

       In order to notify and 

support enterprises in Hai 

duong on technical 

regulations, standards and 

conformity assessment of 

WTO members on 

technical barriers to trade 

and avoid to face disputes 

concerned. 

       This notification sent 

directly to specific group 

of enteprises concerned. 

Số : 22 
(25/11/2018) 
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Nếu nguyên vật liệu, nhiên liệu, quy trình sản xuất hoặc quá trình phát thải không liên 
quan đến các chất có chứa thành phần nguy hại nào thi không phải phân tích thành phần 
đó. (iii) Đối với trường hợp tro, xỉ phát sinh từ nhà máy nhiệt điện từ quá trình sử dụng 
than làm nhiên liệu: chỉ cần phân tích các thành phần nguy hại vô cơ có thể có trong tro 
xỉ (các kim loại nặng) và thành phần dầu (có thể phát sinh khi sử dụng dầu trong quá 
trình khởi động ban đầu hoặc khởi động lại sau khi bị sự cố, bảo dưỡng định kỳ, điều 
chỉnh hệ thống…) để phân định CTNH. Lưu ý, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, 
chủ nguồn thải CTNH tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại và xác định số 
lượng CTNH phải báo cáo và quản lý. 

Thứ ba, theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy 
nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và 
trong các công trình xây dựng, tro, xỉ (trước hoặc sau khi xử lý) đáp ứng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và 
sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng 
và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa. 

Thứ tư, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có quy định cụ thể hơn về quản lý tro, xỉ phát 
sinh từ các nhà máy nhiệt điện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ, sử dụng 
tro xỉ đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành; Đối với tro, xỉ không thể sử dụng được làm nguyên liệu sản xuất 
vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, sử dụng trong các công trình xây dựng hoặc hoàn 
nguyên mỏ thì được quản lý như đối với chất thải.  (Nguồn: monre.gov.vn)    

Tin TBT Hải Dương 


