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KẾ HOẠCH
Thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện
 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện Thanh Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 29 tháng 3 năm 
2021, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc thu gom 
và xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 
- 2025;

Căn cứ Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. UBND 
huyện xây dựng Kế hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện giai 
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, như sau:   

I. MỤC TIÊU
- Tiếp tục triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, xử lý rác 

thải khu vực thôn, khu dân cư và đô thị trên địa bàn huyện, nhằm kiểm soát ô 
nhiễm, bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái, sức khỏe người dân, góp phần 
thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.  

- Thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực 
thôn, khu dân cư, đô thị trên địa bàn huyện đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Đến năm 2025, có 100% số xã, thị trấn được vận chuyển rác thải sinh 
hoạt về các nhà máy xử lý rác thải tại Việt Hồng để xử lý; tỷ lệ rác thải sinh hoạt 
được thu gom đạt trên 90% lượng rác thải phát sinh.

- Tổ chức thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã trên địa bàn huyện.

- Năm 2022: Triển khai mô hình thu gom, phân loại rác thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn tại xã Thanh Sơn và xã Thanh Cường.

- Năm 2023 - 2024: Đánh giá kết quả, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh 
để có phương pháp thực hiện hiệu quả, đồng bộ; triển khai đồng bộ việc phân 
loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn toàn huyện. 

- Năm 2025: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021 
- 2025 làm cơ sở để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai cho giai đoạn 2026 - 
2030.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
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- Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Đề án “Xử lý chất thải 
rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030”. 

- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức, cộng đồng dân cư và người dân 
về thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ cảnh quan, môi trường và ổn định đời sống 
của nhân dân. Thực hiện đầy đủ các mục tiêu của Kế hoạch.

- Từng bước thực hiện xã hội hóa công tác thu gom và xử lý rác thải tại khu 
vực thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác 
thải trên địa bàn huyện, chấm dứt tình trạng đổ, xả rác thải không đúng nơi quy 
định.

2. Yêu cầu
- Bám sát mục tiêu của kế hoạch, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ 

và giải pháp được nêu tại kế hoạch. Nội dung kế hoạch phải đảm bảo tính khoa 
học, khả thi và phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

- Kế hoạch phải được triển khai, quán triệt, đầy đủ tới tất cả cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện để mọi người dân nắm, 
hiểu rõ về thực trạng môi trường và tầm quan trọng của việc thu gom và xử lý 
rác thải. 

- Việc thu gom, xử lý rác thải phải được đảm bảo đúng quy định; Kế hoạch 
phải được thực hiện có hiệu quả và đồng bộ trên địa bàn huyện; phấn đấu hoàn 
thành mục tiêu đề ra. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, công tác quản lý nhà 

nước về thu gom và xử lý rác thải
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng trong cấp uỷ, Đảng 

bộ, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các ban ngành, trưởng thôn, trưởng khu phố 
nắm chắc, hiểu rõ và thực hiện tốt pháp luật về bảo vệ môi trường. Phân công 
cấp uỷ, cán bộ chuyên môn phụ trách từng địa bàn trong việc thu gom, xử lý rác 
thải. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, một năm kiểm điểm, đánh giá từng công việc 
một cách cụ thể, nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, 
đánh giá vai trò trách nhiệm của từng Đảng bộ, Chi bộ, các cá nhân phụ trách, 
động viên khen thưởng hoặc kịp thời nhắc nhở, phê bình đúng người, đúng việc. 
Đồng thời tìm ra những nguyên nhân và giải pháp tổ chức thực hiện cho thời 
gian tiếp theo. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường, việc thu 
gom và xử lý rác thải. Chỉ đạo các tổ thu gom rác thải, Hợp tác xã vệ sinh môi 
trường thực hiện thu gom, vận chuyển và tập kết rác thải đúng nơi quy định. 
Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp đổ rác thải 



3

không đúng quy định (ra hành lang, chân, mái đê; xuống kênh thủy nông; 
đường giao thông,...) và các trường hợp đổ, đốt rác thải công nghiệp tại các bãi 
chứa rác thải sinh hoạt.

- Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức,... trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
trong thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn (sinh hoạt và công nghiệp thông 
thường). Đưa công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt trở thành tiêu chí thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương, các hộ gia 
đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Xây dựng chương trình giáo dục về môi trường với nội dung và thời 
lượng phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi tại các cấp học phổ thông.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan như Chi cục bảo vệ môi 
trường tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, trong việc thực hiện 
công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.      

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
trong thu gom, xử lý chất thải rắn của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về quy trình, cách thức, lợi 
ích của việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải trên hệ thống Đài phát thanh 
huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn; thông qua các hội nghị, sinh hoạt của 
các cơ quan, đơn vị, đoàn thể để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, 
các địa phương và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong công tác thu gom, xử 
lý rác thải, bảo vệ môi trường.

- Công tác tuyên truyền vận động tại các cụm dân cư của các xã phải được 
triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú để tạo ra những thay đổi 
trong nhận thức của nhân dân tại khu vực nông thôn trong công tác bảo vệ môi 
trường, nâng cao tự giác thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, nộp phí vệ 
sinh đầy đủ, đổ chất thải rắn đúng nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương 
tiện, người thực hiện thu gom.

- Tích cực, chủ động phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh và các 
đơn vị hữu quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các chương trình, 
chiến dịch như: Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi 
trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày đa dạng sinh học,… 
lồng ghép với hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân quy trình phân loại 
rác, thu gom và xử lý rác hiệu quả.

3. Rà soát bãi chôn lấp, xây dựng điểm tập kết rác thải
- Đối với 5 xã (Thanh Sơn, Thanh Quang, Thanh Hồng, Thanh Cường, 

Vĩnh Lập) còn lại chưa được vận chuyển và xử lý tập trung tại nhà máy xử lý 
rác thải tập trung tại xã Việt Hồng có bãi chôn lấp sắp đầy hoặc không thể tiếp 
tục sử dụng thì tổng hợp báo cáo UBND huyện để trình các Sở ngành của tỉnh, 
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UBND tỉnh để cho phép vận chuyển và xử lý rác thải về Nhà máy xử lý chất thải 
tập trung tại xã Việt Hồng và đóng cửa các bãi chôn lấp theo quy định.

 - Đối với 14 xã và 01 thị trấn đã được vận chuyển xử lý rác tại nhà máy xử 
lý rác thải tập trung tại xã Việt Hồng triển khai thực hiện đóng cửa trong giai 
đoạn 2022 – 2025; xây dựng kế hoạch đóng cửa bãi rác và báo cáo UBND 
huyện.

- Thực hiện chỉnh trang, hoàn thiện bãi chứa để đảm bảo hợp vệ sinh: Bờ 
bao xung quanh bãi chôn lấp phải đảm bảo đủ độ cao để rác không tràn, bay ra 
ngoài; trồng cây xanh xung quanh; không để nước trong bãi rỉ, tràn ra ngoài,...

- Quy hoạch, xây dựng mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 điểm tập kết rác thải để 
chứa rác thải tạm thời trước khi được đơn vị thu gom vận chuyển. Diện tích mỗi 
điểm từ 300-500m2, đảm bảo kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

- Thường xuyên thực hiện việc xử lý chế phẩm sinh học, dùng đất phủ lấp 
phần bãi chôn lấp đã đầy rác.

4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ 

chức thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, 
đoàn viên và nhân dân tham gia việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt 
là việc phân loại rác thải tại gia đình. 

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải thông 

qua việc củng cố các tổ thu gom rác, từng bước xây dựng thành các hợp tác xã 
vệ sinh môi trường để thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn các xã, thị trấn, kết 
hợp với việc hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phân loại rác tại nguồn, 
tạo điều kiện cho việc tái sử dụng nhằm giảm thiểu lượng rác phải vận chuyển 
và xử lý. Các tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải chịu sự quản lý của UBND 
các xã, thị trấn; có quy chế hoạt động cụ thể; thực hiện thu gom rác thải ít nhất 2 
- 3 lần/tuần để vận chuyển ra các bãi rác; khuyến khích các địa phương thực 
hiện thu gom rác thải hàng ngày. Thực hiện tốt phong trào "Chống rác thải 
nhựa" và "Nói không với túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần".

- Định kỳ các xã, thị trấn thực hiện phun chế phẩm sinh học tại các bãi rác 
để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát sinh mầm mống bệnh tật. Đối với các 
bãi chứa rác đã đầy thì thực hiện đóng cửa theo quy định.

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ gia đình chăn nuôi tập 
trung xa khu dân cư, xây dựng các hầm bioga để xử lý chất thải trong chăn nuôi. 
Nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp thải chất thải chăn nuôi trực tiếp ra 
ao, hồ, hệ thống tiêu thoát nước của khu dân cư.

- Tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ sản xuất nông nghiệp thực hiện 
việc thu gom các vỏ bao, bì thuốc bảo vệ thực vật vào nơi quy định. Các tổ thu 
gom rác thải có trách nhiệm định kỳ thu gom để vận chuyển ra các bãi rác. 
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Khuyến khích áp dụng các biện pháp canh tác, sử dụng đất bền vững trong nông 
nghiệp, hạn chế sử dụng hóa chất, phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp.

- Các hộ làm nghề phải có hệ thống xử lý môi trường phù hợp theo quy 
định. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi thuê đất để đầu tư sản xuất kinh 
doanh phải thực hiện đầy đủ thủ tục về môi trường. Các hộ gia đình thực hiện 
sản xuất kinh doanh với quy mô nhỏ tại gia đình phải đăng ký, cam kết với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền về công tác môi trường, thu gom, xử lý rác thải 
theo quy định.

6. Thực hiện phân loại rác thải ngay tại nguồn phát sinh
- Về thành phần: Rác hữu cơ chiếm khoảng 66,98% (gồm các loại thức ăn 

thừa, hư hỏng, vỏ các loại trái cây,…); rác vô cơ chiếm 31,31%, gồm rác thải có 
thể tái chế các loại gấy bìa, nilon, thuỷ tinh và kim loại..) và rác không thể tái 
chế sử dụng gồm đất, cát, sỏi, xỉ than...; rác thải nguy hại (pin tiểu, vỏ hộp sơn, 
vỏ hộp dầu,...) chiếm 1,71%. Vì vậy, việc phân loại tại nguồn sẽ giảm phần lớn 
khối lượng chất thải phải thu gom, vận chuyển, chôn lấp, giảm chi phí xử lý; thu 
hồi, tái sử dụng được các thành phần có ích trong chất thải; các bãi chôn lấp sẽ 
lâu đầy và cải thiện được môi trường. Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn là xu thế tất yếu đối với hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt, đã được thực hiện tại nhiều nước trên Thế Giới và tại Việt Nam nhiều tỉnh 
thành đang tổ chức thực hiện và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định 
bắt buộc thực hiện trên toàn quốc, chậm nhất là ngày 31/12/2024.

- Vấn đề khó khăn khi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: 
Việc thay đổi hành vi, thói quen của người dân, trước đây “để chất thải đúng 
nơi quy định, tổ thu gom chất thải hàng ngày”, nay phải thực hiện “lọc, phân 
loại chất thải để vào các bao bì, thùng đựng riêng, chuyển đúng loại, đúng thời 
điểm cho tổ thu gom”; triển khai đồng bộ từ hoạt động thu gom vận chuyển và 
xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường cho từng loại chất thải sau phân loại 
mới đảm bảo được hiệu quả của việc phân loại chất thải tại nguồn.

Qua đó, để triển khai thành công hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn cần được sự đồng thuận tham gia của toàn dân, sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đầu tư nguồn lực đồng bộ cho hoạt 
động từ phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sau phân 
loại, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để duy trì hiệu quả,...

- Việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Các cơ quan, 
đơn vị, trường học phải có thùng đựng rác, các hộ gia đình phải có túi hoặc 
thùng đựng rác để phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế riêng biệt theo quy 
định. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND cấp xã sẽ giao 
nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để triển khai (Hội Phụ nữ, Hội 
nông dân, Đoàn thanh niên, ...).

6.1. Mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
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Xét trên tính chất về thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và điều 
kiện thực tế giữa khu vực đô thị và nông thôn đề xuất phương án phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt tại nguồn như sau:

- Chất thải rắn sinh hoạt được xác định phân loại làm 03 nhóm: Nhóm 
thành phần hữu cơ, nhóm tái chế và thành phần còn lại.

+ Đối với khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất nông nghiệp là trọng 
tâm, sẽ khuyến khích người dân thực hiện phân loại tại nguồn theo 03 nhóm, 
thành phần hữu cơ trong chất thải để ủ mùn, tái sử dụng cải tạo đất canh tác tại 
địa phương.

+ Đối với khu vực đô thị (không có điều kiện thuận lợi cho việc phân loại 
tại nguồn thành phần chất thải hữu cơ) thực hiện phân loại theo 02 nhóm: nhóm 
chất thải tái chế và thành phần còn lại.

* Mô hình phân loại, thu gom, xử lý áp dụng ở khu vực nông thôn:

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình ở khu vực nông thôn, 
gắn với cơ chế hỗ trợ cho việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, cụ thể 
như sau:

+ Đối với Hộ gia đình thực hiện mô hình ủ mùn compost tại nhà (ước tính 
khoảng 50% số hộ dân trong huyện). Được hỗ trợ 01 thùng nhựa 03 ngăn, nắp 
đậy hố ủ di động, chế phẩm vi sinh để thực hiện ủ(chỉ hỗ trợ cho các hộ gia đình 
thực hiện mô hình thí điểm). Được giảm 50% phí vệ sinh môi trường của Hộ gia 
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đình phải đóng hàng tháng (sau khi hoạt động phân loại rác sinh hoạt của xã, 
thôn đã ổn định).

+ Đối với Hộ gia đình không thực hiện mô hình ủ mùn compost tại nhà 
(ước tính khoảng 50% số hộ dân trong huyện). Được hỗ trợ 1 thùng nhựa 3 ngăn 
(mỗi ngăn 20 lít; chỉ hỗ trợ cho các hộ gia đình thực hiện mô hình thí điểm).

- Mô hình phân loại, thu gom, xử lý áp dụng ở khu vực đô thị (áp dụng 
với các hộ gia đình không thực hiện mô hình ủ mùn compost tại nhà):

6.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn phát sinh, công 

tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp thông thường 
tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (khi hình thành), làng nghề và các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện.

- Thúc đẩy việc phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn công nghiệp 
thông thường; xử lý chất thải kết hợp với việc thu hồi năng lượng, khuyến 
khích hoạt động đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ 
sở sản xuất.

7. Kinh phí thực hiện
- UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn trong việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải tại các nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Việt 
Hồng.

- UBND huyện bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ mua sắm phương tiện, dụng 
cụ, bảo hộ lao động, chế phẩm vi sinh cho các xã, thị trấn phục vụ cho việc thu 
gom, xử lý rác thải. 

- UBND xã, thị trấn: Thực hiện thu phí, lệ phí vệ sinh môi trường của các 
tổ chức, hộ gia đình theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương. Khuyến khích các xã, thị trấn huy động nguồn kinh phí từ xã hội hóa 
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phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường, chủ động nguồn kinh phí để thực hiện 
thu gom, vận chuyển rác thải về các nhà máy xử lý rác thải tập trung.

Tăng cường nguồn lực cho công tác thu gom và xử lý rác thải ở khu vực 
thôn, khu dân cư: Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư cho công tác 
bảo vệ môi trường và thu gom, phân loại, xử lý rác thải; đầu tư trang thiết bị, cơ 
sở hạ tầng để phục vụ công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải.

8. Thí điểm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên 
địa bàn hai xã Thanh Sơn, Thanh Cường và thực hiện phân loại rác thải 
sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại 01 khu dân cư trên địa bàn xã Thanh 
Hải (theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới)

8.1. Hiện trạng thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt
8.1.1. Đối với xã Thanh Sơn
- Xã Thanh Sơn có 2.451 hộ dân với 7.521 nhân khẩu, xã có 2 thôn bao 

gồm: Thôn Thúy Lâm và thôn Tráng Liệt; toàn xã có 01 HTX vệ sinh môi 
trường hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong các thôn, xóm về bãi rác tập 
trung của xã để xử lý theo quy định. Tần xuất thu gom 3 lần/1 tuần, lượng rác 
thải thu gom trung bình 3,3 tấn/1 ngày. Công tác vệ sinh môi trường trong địa 
bàn xã từng bước được quan tâm thực hiện, rác thải được thu gom và vận 
chuyển về bãi rác tập trung.

- Rác thải sinh hoạt trong xã được thu gom về 01 bãi rác tập trung của xã 
để chứa theo quy định. Bãi rác tập trung của xã có diện tích 3200 m2, được đào 
và đắp bờ bao xung quanh, đưa vào sử dụng từ năm 2018, dự kiến đến năm 2023 
bãi rác sẽ lấp đầy. 

8.1.2. Đối với xã Thanh Cường
- Xã Thanh Cường có 1.706 hộ dân với 5.207 nhân khẩu, xã có 5 thôn gồm:  

Thành Thịnh, Vĩnh Xá, Vĩnh Bình, Vĩnh Ninh, Hạ Trường; toàn xã có 4 tổ vệ 
sinh môi trường hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong các thôn, xóm về bãi 
rác tập trung của xã để xử lý theo quy định. Tần xuất thu gom 7 lần/1 tuần, 
lượng rác thải thu gom trung bình 2,3 tấn/1 ngày. Công tác vệ sinh môi trường 
trong địa bàn xã từng bước được quan tâm thực hiện, rác thải được thu gom và 
vận chuyển về bãi rác tập trung.

- Rác thải sinh hoạt trong xã được thu gom về bãi rác tập trung của xã để 
chứa theo quy định. Bãi rác tập trung của xã có diện tích 3000 m2, được đào và 
đắp bờ bao xung quanh, đưa vào sử dụng từ năm 2017, dự kiến đến năm 2023 
bãi rác sẽ lấp đầy. 

8.1.3. Đối với xã Thanh Hải
- Xã Thanh Hải có 3.594  hộ dân với 12.419 nhân khẩu, xã có 5 thôn gồm: 

Tiền Vĩ, Thừa Liệt, An Liệt 1, An Liệt 2 và An Liệt 3; xã có 01 HTX vệ sinh 
môi trường hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trong các thôn, xóm về bãi rác 
tập trung của xã để xử lý theo quy định. Tần xuất thu gom 3 lần/1 tuần, lượng 
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rác thải thu gom trung bình 5,5 tấn/1 ngày. Công tác vệ sinh môi trường trong 
địa bàn xã từng bước được quan tâm thực hiện, rác thải được thu gom và vận 
chuyển về bãi rác tập trung.

- Rác thải sinh hoạt trong xã được thu gom về điểm tập kết tập trung của 
xã, sau đó đơn vị thu gom vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại 
xã Việt Hồng để xử lý theo quy định. 

- Thực hiện Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách 
trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
năm 2021. UBND huyện Thanh Hà lựa chọn xã Thanh Hải xây dựng mô hình 
phân loai rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ.

8.2. Phương pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
 Thực hiện phân loại như mô hình tại sơ đồ tại mục 6 tại Kế hoạch này. 

Cách phân loại:
- Nhóm thành phần hữu cơ: Là các loại chất thải dễ bị thối rữa, phân hủy 

trong môi trường tự nhiên như các loại thức ăn thừa, hư hỏng, vỏ các loại trái 
cây,… và được chứa trong thùng nhựa riêng.

- Nhóm tái chế: Là các loại chất thải có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp 
hoặc qua xử lý thành các sản phẩm mới có thể sử dụng được như giấy, bìa 
carton, kim loại, các loại nhựa, bao bì nilong,… và được chứa trong thùng đựng 
riêng.

- Nhóm chất thải còn lại: Là các loại chất thải còn lại và được chứa trong 
thùng đựng riêng.

8.3. Thu gom chất thải sinh hoạt
- Mỗi hộ gia đình đăng ký, cam kết thực hiện phân loại chất thải rắng sinh 

hoạt sẽ được hỗ trợ 01 thùng nhựa 03 ngăn (mỗi ngăn có dung tích chứa 20 lít). 
Riêng đối với các hộ thực hiện mô hình ủ mùn compost (hố ủ mùn compost kích 
thước dài, rộng khoảng 0,7 m; sâu khoảng 1-1,2 m) tại nhà sẽ được hỗ trợ thêm 
nắp đật hố ủ di động, chế phẩm vi sinh để thực hiện ủ và được giảm 50% phí vệ 
sinh môi trường của hộ gia đình phải đóng hàng tháng. (Ước tính khoảng 50% 
tổng số hộ tham gia thực hiện mô hình ủ mùn compost)

- Đối với chất thải thuộc nhóm thành phần hữu cơ: Được xử lý bằng mô 
hình ủ mùn compost phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp hoặc được thu 
gom, vận chuyển đến ô ủ tập trung tại địa phương.

- Đối với chất thải thuộc nhóm tái chế: Được chứa trong ngăn riêng và bán 
cho các đơn vị thu mua để tái chế hoặc đem đi chôn lấp, xử lý tại các nhà máy 
xử lý chất thải.

- Đối với chất thải thuộc nhóm chất thải còn lại: Được chứa trong ngăn 
riêng chuyển cho các tổ thu gom, vận chuyển đến các bãi chôn lấp tập trung 
hoặc xử lý tại các nhà máy xử lý chất thải.
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8.4. Kinh phí thực hiện
- Đối với tỉnh: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cấp tỉnh hỗ 

trợ kinh phí tuyên truyền, sổ tay hướng dẫn, bảng hướng dẫn trực quan thực hiện 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt, kinh phí thí điểm trang bị thùng đựng rác, ô ủ 
chất thải rắn sinh hoạt tập trung (UBND huyện dự toán và trình UBND tỉnh phê 
duyệt); sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2021 cho xã Thanh Hải 200.000.000đ (Hai trăm triệu 
đồng chẵn) theo Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn sự 
nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Đối với huyện: Bố trí trích kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi 
trường hàng pnăm và huy động nguồn kinh phí từ xã hội hóa phục vụ công tác 
bảo trì và mua mới trang thiết bị thu gom, kinh phí trang bị nắp đậy ô ủ rác, chế 
phẩm vi sinh.

- Đối với xã: Bố trí trích kinh phí từ nguồn kinh phí môi trường của xã 
hàng năm, đồng thời huy động nguồn kinh phí từ xã hội hóa phục vụ cho việc 
bảo trì trang thiết bị thu gom.

(Dự toán kinh phí thực hiện thí điểm trong năm 2022 theo phụ lục đính 
kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến nội dung kế 

hoạch, tổ chức triển khai thực hiện.
- Phối hợp với UBND xã Thanh Sơn, Thanh Cường, Thanh Hải, Đài phát 

thanh huyện; Hội phụ nữ huyện, Huyện Đoàn, Hội nông dân, UBMTTQ thực 
hiện việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn.

- Phối hợp với UBND xã Thanh Sơn, Thanh Cường, Thanh Hải tổ chức 
triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho các hộ dân. 
Hỗ trợ về dụng cụ thu gom, xử lý chất thải; hỗ trợ trực tiếp người dân trong quá 
trình thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Tham mưu UBND huyện trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện kế hoạch. Phối hợp với UBND xã Thanh Sơn, xã Thanh Cường tham mưu 
UBND huyện điều chỉnh theo tình hình thực tế áp dụng phương pháp phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quy định việc phân loại, thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường.

- Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch rà 
soát, tổng hợp, đánh giá hiện trạng sử dụng các bãi chôn lấp rác thải tập trung 
trên địa bàn huyện và phân bổ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các bãi chôn 
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lấp rác thải tập trung đối với các xã, thị trấn có bãi chôn lấp đã đầy và không thể 
tiếp tục sử dụng.

2. Phòng Kinh tế Hạ tầng
Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng quy hoạch hạ tầng phục vụ thu gom 

xử lý chất thải và lựa chọn, bố trí hạ tầng kỹ thuật đối với điểm tập kết chất thải 
rắn sinh hoạt theo quy định.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện Kế hoạch. 
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phối hợp với UBND xã Thanh Sơn và xã Thanh Cường hướng dẫn các hộ 

gia đình quy trình thực hiện ủ mùn compost; đánh giá chất lượng, tham gia định 
hướng cho các hộ gia đình sử dụng sản phẩm phân bón từ ủ mùn compost hiệu 
quả, cải thiện năng suất nông sản và giảm chi phí đầu tư phân bón.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lên kế hoạch triển khai nội dung của Kế hoạch đến các trường học trên địa 

bàn huyện, lồng ghép vào chương trình giảng dạy, tuyên truyền về phân loại 
chất thải rắn tại nguồn, khuyến khích học sinh tự thực hiện phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại gia đình.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin
Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn 

vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, 
doanh nghiệp về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên Đài phát thanh 
huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn; xây dựng 
các chuyên mục, tài liệu, phóng sự về công tác bảo vệ môi trường để tuyên 
truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt 
động bảo vệ môi trường trong hoạt động lễ hội, du lịch theo quy định.

7. Đài phát thanh huyện
Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phóng sự tuyên truyền, phổ 

biến về tầm quan trọng của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; nêu 
gương cá nhân, hộ gia đình, tập thể thực hiện tốt trong hoạt động thu gom và 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

8. UBMTTQ Việt Nam huyện, các Hội và Tổ chức chính trị - xã hội 
khác trên địa bàn (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 
chiến binh,…)

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền 
địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân 
thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tái sử 
dụng để giảm thiểu tối đa lượng chất thải rắn sinh hoạt cần phải xử lý, ủng hộ 
việc xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt và nhà máy 
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xử lý.
- Tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn. 
- Thực hiện trách nhiệm giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; chủ động xây dựng và tổ chức 
thực hiện các chương trình hành động, mô hình điểm,… tham gia chung trong 
hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của địa phương.

9. Các phòng, ban, đơn vị huyện
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ công chức, người lao động 

các đơn vị trực thuộc, cơ sở, doanh nghiệp thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại 
nguồn. Mỗi cơ quan, đơn vị, cơ sở tự bố trí số lượng thùng rác theo nhu cầu để 
đựng rác sau khi phân loại, đặt tại các vị trí thuận lợi trước khi bàn giao cho đơn 
vị thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý.

10. UBND các xã, thị trấn
10.1 Đối với xã Thanh Sơn, Thanh Cường 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đến từng 

thôn, xóm, khu dân cư; Chỉ đạo thành lập Tổ tự quản vệ sinh môi trường, lấy lực 
lượng học sinh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân trong thôn, xã làm 
nòng cốt để phát động phong trào nhân dân trong thực hiện công tác vệ sinh môi 
trường, phân loại, thu gom xử lý rác thải theo kế hoạch này.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình tham gia thí điểm thực 
hiện nghiêm túc, tích cực việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Phát 
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đổ và đốt rác thải không đúng nơi quy 
định, lập biên bản và có quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền hoặc 
báo cáo UBND huyện để có biện phá xử lý kịp thời theo quy định.

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, 
đánh giá mức độ hiệu quả của việc triển khai thí điểm qua đó báo cáo, tham mưu 
UBND huyện có biện pháp điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn qua đó triển khai 
kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn toàn huyện 
trong giai đoạn tiếp theo.

10.2. Đối với xã Thanh Hải
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đến từng 

thôn, xóm, khu dân cư. Trong đó thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn tại 01 khu dân cư; Chỉ đạo thành lập Tổ tự quản vệ sinh môi 
trường, lấy lực lượng học sinh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân trong 
thôn, xã làm nòng cốt để phát động phong trào nhân dân trong thực hiện công 
tác vệ sinh môi trường, phân loại, thu gom xử lý rác thải theo kế hoạch này.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình tham gia thí điểm thực 
hiện nghiêm túc, tích cực việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Phát 
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đổ và đốt rác thải không đúng nơi quy 
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định, lập biên bản và có quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền hoặc 
báo cáo UBND huyện để có biện phá xử lý kịp thời theo quy định.

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, 
đánh giá mức độ hiệu quả của việc triển khai thí điểm qua đó báo cáo, tham mưu 
UBND huyện có biện pháp điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn qua đó triển khai 
kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn toàn xã trong 
giai đoạn tiếp theo.

10.3. Đối với các xã, thị trấn còn lại
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đến từng 

thôn, xóm, khu dân cư.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các hộ gia đình, cá 

nhân về trách nhiệm bảo vệ môi trường.
- Quản lý hoạt động của các hợp tác xã, tổ thu gom, tập kết, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt tại các thôn, làng, tổ dân phố, đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm tập kết, trung chuyển đảm bảo xa 

khu dân cư, không làm mất mỹ quan. Rà soát lại các bãi chôn lấp hiện có, nếu 
bãi chôn lấp sắp đầy báo cáo UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi 
trường để đề nghị UBND tỉnh cho phép vận chuyển, xử lý sang nhà máy xử lý 
rác thải tập trung xã Việt Hồng. Kiên quyết xóa bỏ các điểm tập kết rác thải tự 
phát tại các khu vực công cộng (ven đường giao thông, ao, hồ, mương...), chấm 
dứt tình trạng vứt rác thải không đúng nơi quy định.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 sau khi tổng kết việc thực hiện thí điểm tại 
xã Thanh Sơn và xã Thanh Cường.

Trên đây là Kế hoạch Thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện 
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Uỷ ban 
nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, Uỷ 
ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Kế hoạch này thay thế Kế 
hoạch số 246/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện về việc thu gom và 
xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường;   
- Ban Thường vụ Huyện ủy;                                                                     
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;                                                                                      
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh
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