
  VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

 VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:              /VHL-VP  
V/v phân loại và đổ rác thải  

đúng nơi quy định 

   
 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

(Khu vực 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) 

 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nhiều lần gửi Công văn 

đến các đơn vị đề nghị phân loại và đổ rác thải đúng nơi quy định. Tuy nhiên, tình 

trạng đổ rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại vào khu vực bể chứa rác thải sinh 

hoạt và đổ rác thải sinh hoạt không đúng vị trí vẫn diễn ra. Vì vậy, Viện Hàn lâm 

yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo: 

Quán triệt cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị chủ động phân 

loại rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại và rác thải công nghiệp tại đơn vị và đổ rác 

đúng nơi quy định, cụ thể: 

1. Đối với rác thải sinh hoạt: đổ rác vào trong bể chứa rác thải sinh hoạt, 

không vứt rác tràn ra ngoài; nghiêm cấm đổ rác ngoài đường và các địa điểm khác 

trong khuôn viên của Viện Hàn lâm. 

2. Đối với rác thải nguy hại: đơn vị tập kết tại nhà chứa rác thải nguy hại 

được xây cạnh bể chứa rác thải sinh hoạt và để rác đúng vị trí đã được ghi chú 

trong khu nhà rác. 

3. Đối với rác thải công nghiệp: đơn vị chủ động và chịu trách nhiệm thu 

gom, vận chuyển và xử lý.  

Lưu ý: Không đổ rác thải nguy hại và rác thải công nghiệp lẫn vào bể chứa 

rác thải sinh hoạt của Viện Hàn lâm.  

 Viện Hàn lâm yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu đơn vị/cá nhân 

nào vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- PCT. Trần Tuấn Anh (để b/c); 

- Chánh Văn phòng (đề b/c); 
- Lưu: VT, VP (P.QT). 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Dung 
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