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CH� TH�                                                                                                                             
V� m�t s� gi�i pháp c�p bách t�ng c��ng qu�n lý ch�t th�i r�n  

 

Trong nh�ng n�m qua công tác qu�n lý ch�t th�i r�n trên ��a bàn t�nh �ã ��t 
���c nhi�u k�t qu� quan tr�ng: 100% các ��a ph��ng �ã có ho�t ��ng thu gom, 
x� lý rác th�i; t� l� thu gom rác th�i khu v�c nông thôn ��t 88,5%; t� l� thu gom 
rác th�i khu v�c �ô th� ��t 94,5%; công tác phân lo�i rác th�i t�i ngu�n và x� lý 
rác th�i h�u c� t�i h� gia �ình b��c ��u ���c tri�n khai, nhân r�ng. Tuy nhiên 
công tác qu�n lý ch�t th�i r�n trên ��a bàn t�nh v�n còn nh�ng h�n ch�, b�t c�p: Ý 
th�c c�a m�t b� ph�n ng��i dân ch�a cao; còn tình tr�ng x� rác th�i ra môi 
tr��ng; nhi�u khu thu gom x� lý rác th�i �ã quá t�i, không ��m b�o v� môi 
tr��ng; giá d�ch v� thu gom, v�n chuy�n, x� lý rác th�i còn th�p ch� �� chi tr� 
m�t ph�n cho công tác thu gom, v�n chuy�n rác th�i; các quy ��nh pháp lu�t v� 
qu�n lý ch�t th�i r�n còn ch�ng chéo, ch�a phù h�p v�i tình hình th�c t�… 

�� kh�c ph�c nh�ng h�n ch�, t�n t�i trong công tác qu�n lý ch�t th�i r�n, 
trong �ó chú tr�ng công tác phân lo�i rác th�i t�i ngu�n, ��ng th�i ch� ��ng 
phòng ng�a, ng�n ch�n và gi�m thi�u ô nhi�m môi tr��ng, Ch� t�ch UBND t�nh 
ch� th�: 

1. S� Tài nguyên và Môi tr��ng 

- Rà soát, tham m�u s�a ��i, b� sung ban hành các v�n b�n có liên quan ��n 
qu�n lý ch�t th�i r�n và các quy ��nh, h��ng d�n theo th�m quy�n; �� xu�t l� trình 
t�ng giá d�ch v� thu gom, v�n chuy�n, x� lý rác th�i phù h�p. 

- Tham m�u UBND t�nh ch� ��o các ��a ph��ng nghiêm túc th�c hi�n tiêu 
chí môi tr��ng trong xây d�ng NTM, NTM nâng cao, NTM ki�u m�u. 

- H��ng d�n các ��a ph��ng không ���c ��u t� lò ��t không phù h�p v�i 
quy ��nh t�i QCVN 61-MT:2016/BTNMT quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� lò ��t 
ch�t th�i r�n sinh ho�t. 

- Hoàn thi�n quy trình k� thu�t ��i v�i 03 mô hình phân lo�i rác th�i t�i ngu�n 
�ang ���c áp d�ng trên ��a bàn t�nh; h��ng d�n các huy�n, thành ph� l�a ch�n mô 
hình �� áp d�ng hi�u qu� và phù h�p v�i �i�u ki�n th�c t� c�a t�ng ��a ph��ng.  

- T�ng c��ng thanh, ki�m tra công tác qu�n lý ch�t th�i r�n trên ��a bàn t�nh. 

- Ph�i h�p v�i UBND các huy�n, thành ph� rà soát các công trình x� lý rác 
th�i t�p trung trên ��a bàn, �� xu�t c�i t�o, nâng c�p, s�a ch�a ��m b�o yêu c�u v� 
b�o v� môi tr��ng. 

- Ph�i h�p v�i S� Tài chính tham m�u kinh phí th�c hi�n các ch��ng trình, 
d� án v� qu�n lý, x� lý ch�t th�i r�n sinh ho�t; phát tri�n, nhân r�ng mô hình phân 
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lo�i và x� lý rác th�i t�i ngu�n trên ��a bàn t�nh; �i�u ch�nh giá d�ch v� thu gom, 
v�n chuy�n, x� lý rác th�i sinh ho�t trên ��a bàn các huy�n và thành ph�. 

- Ph�i h�p v�i S� Xây d�ng rà soát các quy ho�ch liên quan ��n ch�t th�i r�n 
�� l�ng ghép vào quy ho�ch t�nh, phù h�p v�i ��nh h��ng trong quy ho�ch vùng, 
quy ho�ch b�o v� môi tr��ng qu�c gia.  

2. S� Xây d�ng 

- H��ng d�n các huy�n l�a ch�n ��a �i�m xây d�ng khu x� lý rác th�i sinh 
ho�t phù h�p v�i quy ho�ch xây d�ng, quy ho�ch �ô th� ���c phê duy�t. 

- Ph�i h�p v�i S� Tài nguyên và Môi tr��ng quy ho�ch �i�m t�p k�t, tr�m 
trung chuy�n, c� s� x� lý ch�t th�i r�n sinh ho�t l�ng ghép trong quá trình th�m 
��nh quy ho�ch xây d�ng, quy ho�ch �ô th� theo th�m quy�n. 

- T�ng c��ng qu�n lý ch�t ch� n�i dung h� t�ng k� thu�t v� �i�m t�p k�t, 
tr�m trung chuy�n, c� s� x� lý ch�t th�i r�n sinh ho�t trong quá trình l�p, th�m 
��nh, phê duy�t các quy ho�ch theo th�m quy�n.  

3. S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn 

- Ch� ��o các ��a ph��ng nghiêm túc th�c hi�n thu gom, x� lý v� bao bì hóa 
ch�t, thu�c b�o v� th�c v�t, thu�c thú y, phân bón sau s� d�ng ��m b�o các yêu 
c�u v� môi tr��ng, trong �ó tr�ng tâm là qu�n lý ch�t th�i r�n trong xây d�ng 
NTM nâng cao, NTM ki�u m�u. 

- Ch� trì, ph�i h�p v�i S� Khoa h�c và Công ngh�, các ��a ph��ng t�ng 
c��ng áp d�ng, tri�n khai các ti�n b� khoa h�c k� thu�t trong vi�c x� lý, tái ch� 
ph� ph�m nông nghi�p, ��c bi�t là x� lý, tái ch� r�m, r� sau thu ho�ch.  

4. S� Y t� 

- Ch� ��o vi�c x� lý ch�t th�i y t� nguy h�i theo mô hình c�m, mô hình t�p 
trung, h�n ch� x� lý phân tán t�i các c� s� y t�. 

- T�ng c��ng h��ng d�n các c� s� y t� th�c hi�n các quy ��nh v� qu�n lý 
ch�t th�i r�n, chú tr�ng phân lo�i ch�t th�i r�n t�i ngu�n, th�c hi�n thu gom, l�u 
gi�, v�n chuy�n, x� lý ch�t th�i r�n ��t quy chu�n k� thu�t môi tr��ng.  

- Ph�i h�p v�i S� Tài nguyên và Môi tr��ng xây d�ng k� ho�ch thu gom, 
v�n chuy�n và x� lý ch�t th�i y t� nguy h�i t�i các ��a ph��ng. 

5. S� K� ho�ch và ��u t� 

- Tham m�u b� trí v�n ��u t� cho các d� án x� lý rác th�i sinh ho�t phù h�p 
v�i quy ho�ch �ã ���c phê duy�t.  

- �� xu�t các gi�i pháp thu hút nhà ��u t� trong và ngoài n��c ��u t� các c� 
s� x� lý ch�t th�i r�n, rác th�i v�i công ngh� hi�n ��i, phù h�p v�i �i�u ki�n c�a 
��a ph��ng.  

- Ph�i h�p v�i S� Tài nguyên và Môi tr��ng, S� Tài chính và các ��n v� có 
liên quan h��ng d�n UBND c�p huy�n th�c hi�n vi�c ��u th�u và l�a ch�n ��n v� 
cung c�p d�ch v� thu gom, v�n chuy�n, x� lý rác th�i t�p trung �áp �ng yêu c�u 
b�o v� môi tr��ng. 
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6. S� Tài chính 

- Tham m�u UBND t�nh b� trí kinh phí h� tr� cho các ch��ng trình, d� án 
v� qu�n lý, x� lý rác th�i sinh ho�t; phát tri�n, nhân r�ng mô hình phân lo�i, x� lý 
rác th�i sinh ho�t t�i ngu�n trên ��a bàn t�nh. 

- Ch� trì, ph�i h�p v�i các ��n v� có liên quan xây d�ng c� ch� khuy�n 
khích xã h�i hóa v� BVMT (thu hút doanh nghi�p ��u t� xây d�ng nhà máy x� lý 
rác th�i quy mô vùng).  

- Ch� trì, ph�i h�p v�i S� Tài nguyên và Môi tr��ng, UBND c�p huy�n 
tham m�u UBND t�nh b� trí kinh phí c�i t�o, nâng c�p, s�a ch�a các công trình 
x� lý rác th�i sinh ho�t ��m b�o yêu c�u v� b�o v� môi tr��ng; kinh phí chi cho 
ho�t ��ng qu�n lý rác th�i, ��m b�o phân lo�i, thu gom, v�n chuy�n và x� lý rác 
th�i phát sinh trên ��a bàn �úng quy ��nh. Ph�i h�p �� xu�t l� trình t�ng giá d�ch 
v� thu gom, v�n chuy�n, x� lý rác th�i trên ��a bàn các huy�n, thành ph�. 

7. S� Công Th��ng 

- T�ng c��ng ch� ��o các trung tâm th��ng m�i, siêu th�, c�a hàng, ch� dân 
sinh, các c� s� s�n xu�t, kinh doanh,... trên ��a bàn th�c hi�n cam k�t qu�n lý, x� 
lý, gi�m thi�u rác th�i sinh ho�t t�i ngu�n; h�n ch� s� d�ng �� nh�a dùng m�t l�n 
ho�c thay th� b�ng các s�n ph�m thân thi�n môi tr��ng; không cung c�p mi�n phí 
túi ni-lông cho khách hàng ho�c chuy�n t� s� d�ng túi ni-lông khó phân h�y sang 
các lo�i túi thân thi�n v�i môi tr��ng. 

- Ph�i h�p v�i các ��n v� liên quan trong th�c hi�n các ch��ng trình, d� án 
v� qu�n lý, x� lý ch�t th�i r�n. 

8. Công an t�nh 

- Ch� trì, ph�i h�p v�i S� Tài nguyên và Môi tr��ng, các ��n v� liên quan �� 
xu�t gi�i pháp t�ng c��ng ho�t ��ng ��u tranh, phòng ch�ng t�i ph�m v� môi 
tr��ng trong ho�t ��ng thu gom, v�n chuy�n, x� lý ch�t th�i r�n. 

- Ph�i h�p v�i các ��n v� liên quan trong ��u tranh, phòng ng�a và ng�n 
ch�n vi�c mua bán, s� d�ng máy móc, thi�t b�, dây chuy�n công ngh� x� lý rác 
th�i l�c h�u không �áp �ng yêu c�u v� b�o v� môi tr��ng. 

9. S� Giáo d�c và �ào t�o 

- Ch� trì, ph�i h�p v�i các ��n v� liên quan ��a n�i dung giáo d�c v� b�o v� 
môi tr��ng vào các ch��ng trình giáo d�c và �ào t�o d��i nhi�u hình th�c khác 
nhau, trong �ó chú tr�ng n�i dung qu�n lý t�ng h�p ch�t th�i r�n, thu gom, phân 
lo�i rác th�i t�i ngu�n. 

- Ch� ��o xây d�ng, th�c hi�n k� ho�ch phân lo�i rác th�i, b� trí các thùng 
thu gom, phân lo�i rác th�i trong các tr��ng h�c, c� s� giáo d�c - �ào t�o; ��a n�i 
dung phân lo�i rác th�i là tiêu chí �ánh giá tr��ng h�c xanh, s�ch, ��p, an toàn. 

10. S� Khoa h�c và Công ngh� 

- �� xu�t �u tiên d� án, �� tài nghiên c�u khoa h�c trong vi�c s� d�ng thi�t 
b�, công ngh� hi�n ��i x� lý, tái ch� ch�t th�i r�n phù h�p v�i �i�u ki�n c�a t�ng 
��a ph��ng. 
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- Ph�i h�p v�i S� Nông nghi�p và PTNT, các ��a ph��ng t�ng c��ng áp 
d�ng, tri�n khai các ti�n b� khoa h�c k� thu�t trong vi�c x� lý, tái ch� ph� ph�m 
nông nghi�p, ��c bi�t là x� lý, tái ch� r�m, r� sau thu ho�ch. 

- Ph�i h�p v�i S� Tài nguyên và Môi tr��ng, các ��n v� liên quan ki�m tra, 
giám sát v� công ngh�, thi�t b� máy móc trong các d� án ��u t�, xây d�ng khu x� 
lý rác th�i t�p trung. 

11. S� Thông tin và Truy�n thông, �ài Phát thanh và Truy�n hình t�nh, 
Báo Nam ��nh  

Ph�i h�p v�i các c� quan, t� ch�c, cá nhân có liên quan t�ng c��ng tuyên 
truy�n th�c hi�n ch� th� nh�m nâng cao nh�n th�c, trách nhi�m c�a các t� ch�c, cá 
nhân và th�c hi�n ch��ng trình truy�n thông, phát huy vai trò c�a c� quan truy�n 
thông v� thu gom, phân lo�i và x� lý rác th�i t�i ngu�n.  

12. Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� 

- Ch�u trách nhi�m toàn di�n v� công tác phân lo�i, thu gom, v�n chuy�n, x� 
lý rác th�i trên ��a bàn qu�n lý; b� trí �� kinh phí hàng n�m h� tr� cho công tác 
qu�n lý rác th�i ��m b�o phân lo�i, thu gom v�n chuy�n và x� lý rác th�i phát 
sinh trên ��a bàn ��ng b�, �úng quy ��nh. 

- T� ch�c �ánh giá các mô hình phân lo�i rác th�i t�i ngu�n trên ��a bàn, 
trên c� s� �ó xây d�ng k� ho�ch, l� trình c� th� tri�n khai th�c hi�n; ph�n ��u 
��n n�m 2024 có 100% s� thôn/xóm tham gia th�c hi�n phân lo�i và x� lý rác 
th�i t�i ngu�n. 

- Ch� trì, ph�i h�p v�i S� Tài nguyên và Môi tr��ng, các ��n v� có liên quan 
t� ch�c tuyên truy�n, nâng cao nh�n th�c ng��i dân v� phân lo�i rác th�i t�i 
ngu�n, thu gom, v�n chuy�n, x� lý rác th�i; b� trí quy ho�ch s� d�ng ��t �� xây 
d�ng các khu x� lý rác th�i t�p trung quy mô liên xã, liên vùng. 

- Ch� ��o UBND c�p xã: 

+ Rà soát các công trình x� lý rác th�i t�p trung trên ��a bàn và �� xu�t c�i 
t�o, nâng c�p, s�a ch�a ��m b�o yêu c�u v� b�o v� môi tr��ng; ng�n ch�n vi�c 
hình thành các bãi chôn l�p t� phát m�i; rà soát, �ánh giá công ngh� x� lý ch�t 
th�i hi�n có và xây d�ng l� trình ��i m�i công ngh� x� lý ch�t th�i �áp �ng yêu 
c�u v� b�o v� môi tr��ng, th�c hi�n xong tr��c n�m 2023. Ph�n ��u ��n h�t n�m 
2025 gi�m t� l� rác th�i ���c x� lý b�ng ph��ng pháp chôn l�p tr�c ti�p xu�ng 
d��i 30%. 

+ Nghiêm túc th�c hi�n tiêu chí môi tr��ng trong xây d�ng NTM nâng cao, 
NTM ki�u m�u; th�c hi�n công tác phân lo�i rác th�i t�i ngu�n; xây d�ng l� 
trình phù h�p v�i �i�u ki�n c�a ��a ph��ng; ��m b�o h� t�ng k� thu�t �áp �ng 
yêu c�u phân lo�i rác th�i t�i ngu�n �� tri�n khai th�c hi�n theo l� trình phù h�p 
v�i �� án qu�n lý, x� lý ch�t th�i r�n sinh ho�t nói riêng, ch�t th�i r�n nói chung 
và theo l� trình quy ��nh t�i Lu�t B�o v� môi tr��ng s�a ��i; t�n d�ng t�i �a 
l��ng ch�t th�i r�n h�u c� �� tái s� d�ng, tái ch�, làm phân h�u c� và t� x� lý 
t�i h� gia �ình. 
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13. �� ngh� �y ban M�t tr�n T� qu�c t�nh và các t� ch�c �oàn th� chính 
tr� - xã h�i 

T�ng c��ng giám sát, ph�i h�p v�i các c� quan, ��n v� có liên quan trong 
vi�c tri�n khai hi�u qu� các ch��ng trình phân lo�i rác th�i t�i ngu�n, x� lý rác 
th�i h�u c� t�i h� gia �ình; t� ch�c tuyên truy�n, v�n ��ng các h�i viên, �oàn viên 
c�a t� ch�c và toàn xã h�i tham gia “Toàn dân tham gia qu�n lý, x� lý rác th�i và 
làm ��p c�nh quan môi tr��ng”, trong �ó nòng c�t là gi�i pháp ng��i dân ch� 
��ng, tích c�c th�c hi�n qu�n lý, phân lo�i và x� lý rác th�i t�i ngu�n. 

Th� tr��ng các S�, ngành; Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� và các ��n 
v� liên quan có trách nhi�m ch� ��o, t� ch�c th�c hi�n nghiêm túc Ch� th� này. 
Giao S� Tài nguyên và Môi tr��ng theo dõi, �ôn ��c, t�ng h�p tình hình th�c 
hi�n Ch� th� và ��nh k� hàng n�m báo cáo UBND t�nh./. 

 

 

 CH� T�CH 
 
 

Ph�m �ình Ngh� 

 
 


