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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN LÝ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  156  /BC-UBND           Lý Nhân, ngày 28  tháng 6 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

V/v thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Công văn số 1451/UBND-NN&TNMT ngày 27/5/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Công văn số 814/SXD-KTXD ngày 23/5/2019 của Sở 

Xây dựng tỉnh Hà Nam về việc xác định mức phát thải của đối tượng 2, 3, 4 theo 

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh. Ủy ban nhân 

dân huyện Lý Nhân báo cáo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa 

bàn huyện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Sau 6 năm triển khai Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 

năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành “Quy định công tác 

tổ chức quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam”, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện phối hợp 

với Công ty CPMT Ba An (nay đổi tên là Công ty CPMT Thanh Thủy), UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, do vậy 

công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đã dần 

đi vào nề nếp, tình trạng rác thải vứt bừa bãi trên các tuyến kênh, mương, lề đường, 

góc chợ... đã được hạn chế tối đa, từ đó góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ 

môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

1. Công tác thành lập tổ thu gom rác thải 

Để công tác thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình đến bể 

trung chuyển đạt hiệu quả, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình 

thực tế chỉ đạo thành lập các tổ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thôn (xóm). 

Tính đến thời điểm hiện nay đã có 100% các xã, thị trấn đã có tổ thu gom rác thải 

(toàn huyện có 191 tổ với 572 người), nhìn chung các tổ thu gom đã đi vào hoạt 

động rất hiệu quả, tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn huyện đến nay đã đạt 95% 

tổng lượng rác thải trên địa bàn. 

2. Việc quy hoạch và thực hiện xây dựng các bể trung chuyển 

Thực hiện Công văn số 409/SXD-KTQH ngày 27/3/2013 của Sở Xây dựng 

Hà Nam về việc lựa chọn địa điểm, quy mô xây dựng bể trung chuyển rác thải sinh 

hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ 

đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty CPMT Thanh Thủy, 

UBND các xã, thị trấn khảo sát vị trí, chỉ đạo đôn san mặt bằng bàn giao cho 

Doanh nghiệp tiến hành xây dựng. Kết quả đến nay: 



2 

 

- Toàn huyện có 30 bể trung chuyển rác thải đã xây dựng xong và đưa vào sử 

dụng, trong đó: 16/23 xã có 01 bể, 07/23 xã có 02 bể (Công Lý, Văn Lý, Chính Lý, 

Đức Lý, Xuân Khê, Tiến Thắng, Nhân Thịnh) (riêng xã Xuân Khê đã phải tháo dỡ 

01 bể trung chuyển do nằm trong khu quy hoạch rau sạch của xã). 

- 02 xã đã có mặt bằng đủ điều kiện thi công bể thứ 02 (Bắc Lý, Hòa Hậu); 

08 xã đã lựa chọn được vị trí phù hợp, chuẩn bị tổ chức đôn san mặt bằng bàn giao 

xây dựng (Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Phú Phúc, Nhân 

Hưng, Chân Lý, Nguyên Lý); các xã (Nhân Mỹ, Hợp Lý và Đạo Lý) đang lựa chọn, 

bố trí địa điểm tổ chức đôn san mặt bằng để tiến hành xây dựng bể thứ 02. Riêng xã 

Nhân Đạo, Đồng Lý và thị trấn Vĩnh Trụ qua khảo sát thực tế mỗi đơn vị chỉ cần 

xây dựng 01 bể trung chuyển là đảm bảo thu gom hết rác thải của các thôn, xóm 

trên địa bàn. 

3. Khối lượng và kinh phí xử lý rác thải 

- Năm 2015: Khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện được bốc xúc, 

vận chuyển và xử lý là: 8.969,99 tấn, Ủy ban nhân dân huyện đã thanh toán cho 

Công ty CPMT Thanh Thủy với số tiền là 7.575.783.389 đồng. 

- Trong 06 tháng đầu năm 2016: Khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

huyện được thu gom, xử lý là: 5.760,235 tấn, Ủy ban nhân dân huyện đã thanh toán 

cho Công ty CPMT Thanh Thủy với số tiền là 4.195.084.012 đồng. 

- Từ Quý III năm 2016 đến hết năm 2018, Công ty CPMT Thanh Thủy dừng 

thu gom rác thải trên địa bàn do sự cố tại nhà máy. 

- Năm 2019: Khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện được bốc xúc, 

vận chuyển đi xử lý trong quý I là 1.233,23 tấn, Ủy ban nhân dân huyện đã thanh 

toán cho Công ty CPMT&CTĐT Hà Nam với số tiền là 403.215.551 đồng. Khối 

lượng rác thải của đối tượng 2, 3, 4 trong năm 2019 là 39,76 tấn/tháng (có phụ lục 

kèm theo). 

4. Công tác thu phí vệ sinh 

- Đối tượng 1: Sau một thời gian triển khai Quyết định số 34/2014/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh, nhìn chung đa số nhân dân ủng 

hộ việc thu phí vệ sinh phục vụ cho công tác thu gom rác thải và tham gia đóng phí 

đầy đủ (Mức thu của TT. Vĩnh Trụ là 5.000 đồng/khẩu/tháng, các xã còn lại từ 

2.000 - 4.000 đồng/khẩu/tháng). Công tác thu phí, quản lý, sử dụng được họp bàn 

công khai, việc quản lý phí và sử dụng phí được nhân dân đồng thuận nhất trí nên 

kết quả thu phí tương đối sát so với kế hoạch phải thu. 

- Đối tượng 2, 3, 4: Đến nay, trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung thực hiện 

thu phí đối với đối tượng 1. Các đối tượng 2, 3, 4 được quy định mức thu tối đa 

không quá 2.000 đồng/kg, tuy nhiên việc triển khai thu phí đối với các đối tượng 

này còn gặp nhiều khó khăn. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của 

huyện (Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch) phối hợp với Công ty 

CPMT Thanh Thủy triển khai đến từng xã, thị trấn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thu 

được phí vệ sinh của các đối tượng này. Nguyên nhân chính ở đây là do các xã, thị 
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trấn, Công ty CPMT Thanh Thủy chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo triển khai thực 

hiện và ý thức trách nhiệm của các đối tượng này chưa cao, còn xảy ra tình trạng né 

tránh nghĩa vụ nộp phí. 

5. Công tác tập huấn thu gom rác thải 

- Để công tác thu gom, xử lý rác thải đi vào nề nếp hiệu quả, Ủy ban nhân 

dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần môi trường Thanh Thủy tổ chức tập huấn 

nhằm làm tốt công tác tuyên truyền vận động đối với nhân dân, nâng cao ý thức 

của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải. Đối tượng tham ra 

tập huấn gồm: Lãnh đạo, cán bộ các xã, thị trấn phụ trách công tác BVMT, Hội phụ 

nữ, trưởng các thôn, xóm và đại diện các tổ thu gom trên địa bàn. Đến nay đã tập 

huấn xong cho 23/23 xã, thị trấn. 

- Trong năm 2019, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn công tác thu gom, 

phân loại và xử lý rác thải để giảm thiểu lượng rác thải phải vận chuyển đi xử lý. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 

Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện đã tổ chức được 2 lớp tập huấn về công 

tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải và thực hành phân loại và xử lý rác thải tại 

thực địa. 

6. Công tác tổng vệ sinh môi trường hàng tháng 

Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các 

xã, thị trấn tiến hành phát động tổng dọn vệ sinh môi trường vào ngày Thứ 7/Chủ 

nhật cuối cùng của tháng (Công văn 260/UBND-TN&MT ngày 4/4/2019, Công 

văn 1365 ngày 27/12/2018, Công văn 1087 ngày 16/10/2018, Công văn 1044 ngày 

08/10/2018…) để tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp để phấn đấu 

trong năm 2019 huyện về đích nông mới. Do vậy, trong thời gian qua công tác vệ 

sinh môi trường trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo, đường làng ngõ xóm ngày 

càng sạch đẹp. 

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Ý thức tự giác của nhân dân đối với việc thu gom, xử lý rác thải chưa trở 

thành thói quen sinh hoạt hàng ngày, vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi không đúng 

nơi quy định; chưa nêu cao trách nhiệm trong việc phân loại rác tại nguồn do vậy 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý. 

2. Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang rà soát lại các đối tượng 

2, 3, 4 trên địa bàn để phối hợp với Công ty CPMT & CTĐT Hà Nam tiến hành ký 

hợp đồng (Căn cứ theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của 

UBND tỉnh thì giao cho đơn vị dịch vụ môi trường có trách nhiệm phối hợp với 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trực tiếp ký hợp đồng với đối tượng 2, 3, 4). 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty CPMT & CTĐT Hà Nam do không có nhân 

lực và kinh phí hạn hẹp nên Công ty chưa thể thực hiện việc ký hợp đồng với các 

đối tượng này. 
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Do khối lượng rác phát sinh ngày càng nhiều (khối lượng rác năm sau cao 

hơn so với năm trước), trong khi đó khối lượng rác theo báo cáo chỉ là khối lượng 

rác được Doanh nghiệp thu gom, vận chuyển đi xử lý, còn lại một lượng rác thải 

được xử lý tại chỗ khoảng gần 15%. Định mức quy định tại thị trấn là 0,4 

kg/người/ngày và các xã vùng nông thôn như hiện nay là 0,15 kg/người/ngày là quá 

thấp không phù hợp với thực tế phát sinh. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, các sở 

ngành của tỉnh xem xét điều chỉnh định mức phát thải đối với thị trấn là 0,6 

kg/người/ngày, đối với các xã vùng nông thôn là 0,4 kg/người/ngày. 

2. Do đặc thù công việc thu gom rác thải có tính chất độc hại, tiền công lao 

động thấp, đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh có cơ chế hỗ trợ (hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ thêm tiền công...) 

cho người trực tiếp tham gia thu gom rác thải. 

3. Đề nghị Công ty CPMT & CTĐT Hà Nam phối hợp với UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn rà soát lại các đối tượng 2, 3, 4 trên địa bàn để tổ chức ký 

hợp đồng từ đó giảm gánh nặng cho ngân sách địa phương. 

 Trên đây là báo cáo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa 

bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Sở Xây dựng;                               

- Sở Tài nguyên & MT; 

       (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TN&MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 
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