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BÁO CÁO 

Công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý  

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn năm 2020 

 

Căn cứ Văn bản số 84/STNMT- CCBVMT ngày 21/01/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt năm 2020, 

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa báo cáo như sau: 

1. Tình hình công tác quản lý, chất thải rắn sinh hoạt  

1.1. Công tác xây dựng và ban hành kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

năm 2020 

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện không ban hành kế hoạch về quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt mà thực hiện chỉ đạo lồng ghép, triển khai theo tại Kế 

hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về thu gom 

xử lý rác thải, đặc biệt là thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi xử dụng 

trên địa bàn huyện.    

1.2. Tình hình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các hộ gia đình, 

trường học, chợ, cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... 

thành phần chất thải rắn rất đa dạng, trong đó rác thải hữu cơ chiếm khoảng 70-

75%, rác thải vô cơ chiếm khoảng  25-30%; Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên 

địa bàn huyện chưa được phân loại trước khi được thu gom, vận chuyển về các 

điểm tập kết xử lý chất thải tập trung ở thị trấn, ở các xã trên địa bàn huyện; Công 

tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung chủ yếu được thực 

hiện tại địa bàn thị trấn, một số xã như Yên Nguyên, Hòa Phú, Phúc Thịnh, Phúc 

Sơn, Minh Quang, Xuân Quang. Các xã còn lại thành lập tổ tự quản, hộ gia đình, 

cá nhân tự thu gom, xử lý bằng phương pháp chôn lấp, đốt thủ công chưa đảm bảo 

vệ sinh môi trường theo quy định.  

- Trong năm 2020 khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận 

chuyển đi xử lý tập trung ở trên địa bàn huyện là: 5.211 tấn.  

- Trong năm 2020 trên địa bàn huyện có 04 đơn vị thực hiện thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, gồm:   
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+ Công ty TNHH công nghệ môi trường Tâm Hà thực hiện thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải phát sinh ở khu xã Yên Nguyên, Hòa Phú. 

+ Công ty Cổ phần Tuyên Quang xanh thực hiện thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác xã Phúc Sơn, Minh Quang, Xuân Quang.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

1.3. Nguồn tài chính cho công tác quản lý chất thải; Mức phí dịch vụ đơn 

giá, định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang áp dụng 

năm 2020 

Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách và kinh phí từ nguồn dịch 

vụ môi trường: Với tổng kinh phí tính đến hết ngày 31/12/2020 là  6.608.360.300 

đồng. Trong đó:  

- Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách: 6.001.279.100 đồng.   

- Tổng kinh phí từ nguồn thu phí dịch vụ môi trường: 607.081.200 đồng. 

Mức phí dịch vụ đơn giá, định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt đang áp dụng năm 2020: Mức phí dịch vụ thu gom, vận chuyện rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đang thực hiện theo Quyết định số 432/QĐ-

UBND ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang quy định tạm thời giá tối 

đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mức phí vệ sinh như sau (đơn vị hộ/tháng): 

Từ 7 người trở lên/17.000 đồng; Từ 5 đến 6 người/13.000 đồng; Từ 4 người trở 

xuống/10.000 đồng. 

1.4. Hạ tầng, kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị 

- Hạ tầng kỹ thuật: Các điểm tập kết rác ở khu vực thị trấn được xử lý tại 

thôn Tân Hòa, xã Phúc Thịnh. 

- Máy móc, trang thiết bị: Ở thị trấn, các xã triển khai thu gom đều được bố 

trí thùng đựng rác ở các tuyến đường chính, khu đông dân cư, xe đẩy tay thu gom 

rác ở các tuyến đường thu gom và được trang bị 01 xe chuyên dụng vận chuyển 

rác đi xử lý ở địa bàn thị trấn; thuê 01 xe tải 5 tấn vận chuyển rác thải.   

(chi tiết tại biểu số 01+ 02 kèm theo) 

1.5. Đăng ký đầu tư, nâng cấp hoặc đóng cửa các khu, điểm xử lý rác thải 

tập trung đang hoạt động và đề xuất lập quy hoạch mới các khu xử lý rác thải 

- Đầu tư nâng cấp đối với 01 điểm xử lý rác thải tập trung của xã Phúc 

Thịnh. 

- Đầu tư mới 03 lò đốt tại xã Kim Bình, Ngọc Hội, Hòa Phú. 
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(chi tiết tại biểu 03 kèm theo) 

2. Những tồn tại, nguyên nhân, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

chất thải trong thời gian tới   

2.1. Tồn tại, nguyên nhân 

- Nhận thức của cộng đồng về công tác thu gom, phân loại rác còn thấp, ý 

thức tự giác bảo vệ môi trường chưa trở thành thói quen và nếp sống thường 

xuyên của một số người dân, do đó gây nên tình trạng xả rác thải chưa đúng nơi 

quy định. 

- Công tác chỉ đạo, triển khai về công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải ở 

một số địa bàn chưa thực sự quyết liệt; chưa thành lập các tổ tự quản, tuyến đường 

tự quản về bảo vệ môi trường. 

- Rác thải trên địa bàn huyện chưa được phân loại trước khi được thu gom, 

vận chuyển đi xử lý; việc xử lý rác thải tại các điểm, bãi chủ yếu bằng phương 

pháp đốt, đổ hở và trôn lấp nên còn phụ thuộc thời tiết; chưa đảm bảo theo các quy 

định về bảo vệ môi trường.   

- Nguồn kinh phí thực hiện còn hạn hẹp nên việc đầu tư cho quy hoạch, xây 

dựng các điểm bãi xử lý rác, triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại các 

địa phương chưa được triển khai đồng bộ; các hộ dân trên phạm vi triển khai thu 

gom chưa ủng hộ, chấp hành về nộp phí bảo vệ môi trường với mức phí tại Quyết 

định số 432/QĐ-UBND ngày 02/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  

- Các xã trên địa bàn huyện chưa được đầu tư, xây dựng các điểm, bãi xử lý 

rác thải đảm bảo theo tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường được đưa vào vận hành.  

- Hệ thống thu gom, vận chuyển chưa được phủ kín tại địa bàn các xã, thị 

trấn dẫn  đến chưa thu gom được toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt phát sinh; Hạ 

tầng kỹ thuật, phương tiện vận chuyển vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.  

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải trong thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về 

việc tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, các nhân về công tác thu gom, phân 

loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải.    

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân các xã, thị trấn tăng 

cường công tác quản lý, thu gom, phân loại, vận chuyển và lý rác thải ở địa bàn 

quản lý.  

- Cân đối nguồn kinh phí để đầu tư phương tiện để phục vụ, mở rộng phạm 

vi thu gom, vận chuyển lượng rác thải phát sinh đi xử lý tập trung đảm bảo theo 

quy định về bảo vệ môi trường.  
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- Quy hoạch, đầu tư mới cho các xã chưa có điểm, bãi xử lý rác thải tập 

trung. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải ở trên địa bàn quản lý; kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm 

đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải sinh hoạt.   

3. Đề xuất, kiến nghị  

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Quỹ 

bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ, bổ sung nguồn kinh phí để đầu tư 

phương tiện, thiết bị thu gom, mở rộng phạm vi thu gom, xử lý rác thải trên địa 

bàn huyện; đầu tư xây dựng các điểm, bãi xử lý rác đảm bảo về môi trường được 

đưa vào vận hành để thuận tiện cho việc thu gom, tập kết, vận chuyển và xử lý rác 

đối với các xã trên địa bàn huyện nhằm thực hiện đạt chuẩn và duy trì tiêu chí thứ 

17 (tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới).  

Trên đây là báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển, quản lý và thu phí bảo 

vệ môi trường đối với chất thải rắn năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa 

trân trọng báo cáo./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Phó CT UBND huyện PTKT; 

- Chánh VP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Vũ Đình Tân 
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