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BẢNG 02: YÊU CẦU NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM ĐỐI NHÀ CUNG CẤP THỰC 
HIỆN DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI 

 
1 Yêu cầu về nội dung thực hiện Yêu cầu 

 
 

1.1 

Thu gom các loại rác thải sinh hoạt, rác thải 
công nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại nhà ga T1 - 
Cảng HKQT Cam Ranh đã được tập trung 
tại kho trung chuyển rác thải sinh hoạt và tại 
khu vực kho hàng hóa, văn phòng Cảng. 

- Thực hiện thu gom rác thải 
đúng vị trí, thời gian, tần suẩt 
quy định của Cảng HKQT 
Cam Ranh. 

- Thực hiện xử lý rác thải theo 
đúng quy trình và quy định 
được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt. 

1.2 

- Vận chuyển, thu gom và xử lý chất thải 
nguy hại: 
+ Xử lý bùn, bùn thải có các thành phần 
nguy hại từ quá trình xử lý nước thải 
+ Bóng đèn huỳnh quang thải 
+ Pin, bình acquy thải 
+ Hộp mực in thải 
+ Dầu nhớt thải 
+ Giẻ lau, bao tay nhiễm TPNH 

- Thực hiện thu gom rác thải 
đúng vị trí, thời gian, tần suẩt 
quy định của Cảng HKQT 
Cam Ranh. 

- Thực hiện xử lý rác thải theo 
đúng quy trình và quy định 
được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt. 

2 Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm Mức yêu cầu tối thiểu  

 
 

2.1 
 
 
 

Số năm kinh nghiệm kể từ ngày đăng ký lần 
đầu thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh do cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động “Xử 
lý chất thải rắn không nguy hại” và “Xử lý 
và tiêu hủy rác thải nguy hại”.  

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm 
(Đính kèm bản sao giấy phép 
ĐKKD) 

2.2 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy 
định của pháp luật còn thời hạn: 
+ Được phép thực hiện dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, xử lý CTNH và có nhà máy xử lý 
rác thải hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh 
Hòa. 
+ Được phép vận chuyển và xử lý các loại 
CTNH của bên thuê dịch vụ. 
+ Được phép sử dụng, vận chuyển các 
phương tiện, thiết bị chuyên dụng đáp ứng 
việc thu gom, vận chuyển CTNH của bên 
thuê dịch vụ.   

Bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu 
(Đính kèm bản sao các tài liệu 

chứng minh) 



         

5 
 

2.3 
Số lượng các hợp đồng đã thực hiện với tư 
cách là nhà thầu chính (Đính kèm HĐ, biên 
bản nghiệm thu hoặc thanh lý) 

Tối thiểu 02 hợp đồng trong lĩnh 
vực thu gom, vận chuyển, xử lý 
rác thải sinh hoạt và chất thải nguy 
hại, mỗi hợp đồng có tổng giá trị 
thực hiện ≥ 500 triệu đồng/năm 

3 Yêu cầu về năng lực nhân sự và quy trình xử lý 

3.1 

Nhân sự quản lý, điều hành, nhân sự tham 
gia trực tiếp thực hiện dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác.  
(Đính kèm bản sao HĐLĐ, bằng cấp hoặc 
chứng chỉ liên quan theo yêu cầu) 

- Tối thiểu 03 nhân sự 
- Có kinh nghiệm trong hoạt động 

quản lý về môi trường tối thiểu 
03 năm. 

- Có trình độ cao đăng hoặc đại 
học trở lên chuyên ngành môi 
trường, hoặc được cấp chứng 
chỉ quản lý chất thải nguy hại 
theo quy định pháp luật. 

3.2 

Sơ đồ quy trình vận hành an toàn các phương 
tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển 
và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công 
nghiệp và chất thải nguy hại. 

Cung cấp sơ đồ, thuyết minh chi 
tiết quy trình thực hiện thu gom, 
vận chuyển, xử lý rác thải. 

4 Yêu cầu về tài chính  

- Báo cáo tài chính  
Cung cấp hồ sơ báo cáo tài chính 
năm 2021 (trọn bộ) 


