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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND 

huyện về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025 

 

Căn cứ Đề án số 4070/ĐA-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện về Đề 

án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2022-2025. 

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. 

Để triển khai Nghị quyết của HĐND huyện sát thực tế, hiệu quả; UBND 

huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 

27/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 với 

các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đạt mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra.   

- Triển khai thực hiện đồng bộ công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác thải sinh hoạt; nâng cao ý thức người dân trong việc phân loại, xử lý rác tại 

nguồn, đóng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đầy đủ kịp thời; các 

Hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường hoạt động ổn định, hiệu quả; hạn chế thấp 

nhất mức độ gia tăng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, mỗi người dân đều được sống 

trong môi trường xanh, sạch, đẹp; góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát 

triển kinh tế- xã hội bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn được 

giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp phải thực hiện đảm bảo mục đích nội dung, nhiệm 

vụ phân công tại Kế hoạch này. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 



1. 1.Thành phần tham gia tuyên truyền 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền để hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, 

trong đó lực lượng nòng cốt là phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND xã, thị 

trấn; thôn, tổ dân phố, Mặt trận tổ quốc, và các tổ chức chính trị, xã hội: hội phụ 

nữ, đoàn thanh niên; các cơ quan thông tin, truyền thong nắm rõ về nội dung, 

phương pháp thực hiện. (Tổ chức quán triệt tuyên truyền các nội dung trọng tâm 

của NQ và Đề án xong chậm nhất trong tháng 2/2021). 

1.2. Đối tượng tuyên truyền 

- Đối với các hội viên đoàn thể, cán bộ xã thị trấn, thôn trưởng, bí thư chi bộ: 

Phải được tuyên truyền, phổ biến trước, vì đây là đối tượng chính thực hiện công 

tác tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, hướng dẫn, giám sát nhân dân thực 

hiện Nghị quyết. 

- Đối với các hộ gia đình: Tuyên truyền đến các thành viên trong từng gia đình. 

- Đối với học sinh: Tuyên truyền cho học sinh có thói quen phân loại rác thải 

ngay tại trường học và gia đình. Thông qua đối tượng này để tác động đến các thành 

viên trong gia đình nâng cao ý thức trong việc phân loại rác. 

- Đối với các cơ quan, doanh nghiệp: Lượng rác thải sinh hoạt không nhiều, 

tuy nhiên, thành phần phát thải gồm nhiều loại khác nhau (có thể cả rác thải nguy 

hại). Vì vậy, cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện việc phân loại 

rác thải tại nguồn, góp phần trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Đối với các tiểu thương kinh doanh tại các chợ: Nâng cao nhận thức về môi 

trường cho các tiểu thương và người dân khu vực xung quanh chợ, tích cực thực 

hiện phân loại rác thải tại nguồn.      

1.3 Hình thức tuyên truyền 

- Trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, của thị trấn và các 

xã. 

- Tuyên truyền bằng sổ tay, tờ rơi 

- Hệ thống băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu. 

- Thông qua các hội nghị của UBND xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, thôn, 

tổ dân phố. 

- Phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện phân loại rác thải 

và xử lý tại nguồn. 

1.4. Nội dung tuyên truyền 

- Mục đích ý nghĩa, yêu cầu, nội dung thực hiện Nghị quyết về thông qua Đề án 

phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2022-2025. 

- Hướng dẫn quy trình thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. 

- Các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định về thời gian thu 

gom, vị trí thu gom rác... 

- Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh bảo vệ môi trường. 

- Các quy định trong hương ước, quy ước của địa phương. 



2. Công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Trên cơ sở quy chế mẫu do Phòng TNMT hướng dẫn, UBND các xã, thị trấn 

ban hành quy chế, quy định về công tác phân loại và xử lý rác tại nguồn; về thời 

gian và tần suất thu gom trên địa bàn; về công tác xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ. 

Đưa tiêu chí phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn vào bình xét gia đình văn hóa 

hàng năm. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các hộ dân thực hiện phân loại 

rác gắn tem, nhãn mác phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn. Khuyến khích các 

hộ dân và nhân rộng các mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát về quy trình từ phân loại, đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý; đảm bảo rác sau phân loại được xử lý theo đúng quy định. 

3. Lựa chọn, quy hoạch và xây dựng điểm tập kết chất thải rắn trơ 

cứng. 

- Gắn với hoàn thiện quy hoạch xã đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030, UBND các xã, thị trấn rà soát quỹ đất trên địa bàn, lựa chọn vị trí phù hợp; 

quy hoạch 1-2 điểm tập kết chất thải rắn trơ cứng, trình UBND huyện phê duyệt. 

Hoàn thành trong năm 2022. 

- Trên cơ sở quy chế mẫu do Phòng TNMT hướng dẫn, UBND các xã xây 

dựng và ban hành quy chế thu gom, quản lý đối với các loại chất thải rắn trơ cứng 

(mẻ chai, sành sứ, thủy tinh vỡ, vật liệu xây dựng dư thừa,,,) và đối với điểm tập 

kết này. Tuyệt đối không để lẫn rác thải sinh hoạt khác vào nhóm chất thải rắn này. 

Quản lý đảm bảo không để điểm tập kết chất thải rắn trơ cứng này trở thành 1 điểm 

tâp kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. 

4. Rà soát, kiện toàn lại mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt. 

- Phòng TNMT soát xét tổng hợp tham mưu phương án sắp xếp các đầu mối 

thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn toàn huyện. 

- Trên cơ sở phương án tổng thể của Phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn 

đánh giá lại tình hình hoạt động của HTX MT trên địa bàn, kiện toàn lại HTXMT 

đảm bảo hoạt động bền vững; tạo điều kiện cho HTX MT mở rộng thêm ngành 

nghề để hoạt động tăng thu nhập cho xã viên. 

- Xác định rõ các đối tượng trực tiếp lao động hoạt động thu gom, vận 

chuyển rác thải của các HTX MT, Tổ vệ sinh môi trường để có cơ sở đề xuất hỗ 

trợ bảo hiểm Y tế cho các đối tượng này. 

- Định hướng, vận động hình thành 03 đơn vị đầu mối thực hiện vận chuyển 

rác thải trên địa bàn toàn huyện. 



5. Phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án và tổ chức thu giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định. Tổ chức phê 

duyệt và công khai phương án để thực hiện đảm bảo thu đạt 100% chỉ tiêu theo 

quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

Phòng TNMT chủ trì tham mưu thành lập Đoàn để tổ chức kiểm tra các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện công tác phân loại, 

thu gom và xử lý rác thải đảm bảo theo đúng quy định. 

(Lộ trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết được thể hiện chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Tham mưu Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để thực hiện Nghị quyết và Đề 

án. 

- Tham mưu Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết; tập huấn hướng dẫn về 

công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. 

- Chủ trì phối hợp Phòng TCKH, Hội phụ nữ, UBND các xã để lên phương án 

dự toán kinh phí thực hiện trình UBND huyện phê duyệt để phân bổ kinh phí cho các 

địa phương, đơn vị theo cơ chế đã thông qua để thực hiện. 

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:   

Chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc lập, điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch và xây dựng các điểm thu gom, trạm trung chuyển rác thải sinh 

hoạt; điểm tập kết chất thải rắn trơ cứng đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan 

chung. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Hướng dẫn UBND  các xã, thị trấn xây dựng, ký kết hợp đồng dịch vụ; thực 

hiện công tác quản lý, thu, chi giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

sinh hoạt đúng quy định. Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; cân đối 

ngân sách bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử 

lý rác thải và kinh phí thực hiện theo Nghị quyết. 

Thẩm định phương án dự toán hàng năm do Phòng TNMT chủ trì tham mưu 

trình, tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án dự toán hàng năm và cấp phát 

kịp thời kinh phí cho các địa phương, đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện. 



4. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Thực hiện đăng tải, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, các nội dung 

về công tác phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn; công tác thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải; các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và bảo 

vệ môi trường. 

5. Đề nghị UBMT Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể: 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết. 

- Tăng cường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan 

quản lý nhà nước và chính quyền địa phương, thường xuyên tuyên truyền vận 

động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, các 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nắm vững và thực hiện nghiêm túc 

việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, ủng hộ chủ chương xây dựng 

các điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt và khu xử lý tập trung; tham gia 

tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn; nộp kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đầy đủ theo 

quy định. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng TNMT các cơ 

quan, tổ chức đoàn thể khác có liên quan hướng dẫn và thưc hiện công tác phân 

loại rác thải gắn xử lý tại nguồn (ủ phân vi sinh, chôn lấp,..), đánh giá kết quả thực 

hiện hàng năm về kết quả thực hiện nội dung này. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn 

hướng dẫn các Hội viên thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng 

sản phẩm nhựa dùng 1 lần (hạn chế sử dụng túi ni lông; sử dụng làn, hộp nhựa đi 

chợ; khuyến khích sử dụng các sản phẩn thân thiện môi trường. 

- Huyện đoàn Cẩm Xuyên, Hội Nông dân: Tuyên truyền hướng dẫn Đoàn 

viên thanh niên, hội viên thực hiện phong trào phân loại rác thải và xử lý rác tại 

nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng sản 

phẩm thân thiện môi trường và thực hiện các phần việc cụ thể theo kế hoạch hàng 

năm và các đợt cao điểm do UBND huyện phát động. 

6. UBND các xã, thị trấn:  

Trên cơ sở Kê hoạch của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có nhiệm vụ 

- Xây dựng Kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cả hệ thống chính trị ở 

cơ sở vào cuộc tổ chức thực hiện Nghị quyết và Đề án đảm bảo hiệu quả. 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác phân loại, thu gom, vận chuyểnvà 

xử lý rác thải. Có biện pháp chỉ đạo quyết liệt về phân loại rác và xử lý rác hữu cơ 

tại nguồn. 

- Xây dựng bộ Quy chế cộng đồng về phân loại, thu gom, vận chuyển và  xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt. 



- Xây dựng phương án và tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác thải sinh hoạt; hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. 

- Kiện toàn các HTX MT, Tổ vệ sinh môi trường đảm bảo hoạt động hiệu 

quả; xác định đối tượng trực tiếp lao động tại các HTX MT, Tổ VSMT để đề xuất 

hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho lao động. 

- Rà soát, quy hoạch, xây dựng 1-2 điểm tập kết chất thải rắn trơ cứng và xây 

dựng quy chế thu gom, quản lý đối với loại chất thải rắn này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Đề án Phân loại, 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 

2022-2025; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ phân 

công để triển khai thực hiện Kế hoạch. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/12 để tổng 

hợp báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 

 - TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- UBMT Tổ quốc huyện; 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Hội Nông dân, Hội Phụ nữ; 

- Huyện đoàn; 
 - Các phòng: TNMT, Kinh tế - Hạ Tầng, Văn 

hóa;Tài chính - Kế hoạch; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hà 
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