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KẾ HOẠCH
Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
Yên Châu năm 2021
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản
lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
Bảo vệ môi trường;
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Ủy ban nhân dân
huyện ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa
bàn huyện Yên Châu năm 2021, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tập trung sự lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành; tăng
cường sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác
thải, nâng cao nhận thức, ý thức người dân tham gia bảo vệ môi trường;
- Triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh
hoạt 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;
- Công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt là trách nhiệm chung của
toàn xã hội, của chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; việc
thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp.
2. Yêu cầu:
- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các cơ quan, đơn vị, Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực
hiện, theo dõi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; huy động sự tham gia tích
cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị và người dân trong công tác thu gom, xử lý
chất thải rắn sinh hoạt;
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và Ủy ban các xã, thị trấn tăng cường
tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện Kế hoạch này, tạo

bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm về công
tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý:
- Đối với khu vực thị trấn Yên Châu: Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ
đô thị Sơn La giao công nhân vệ sinh tại các tiểu khu thu gom từ các hộ gia đình,
công sở, trường học, chợ, vỉa hè, lòng đường, các khu công cộng,... tập kết tại các
điểm trung chuyển rác, sau đó vận chuyển bằng xe ép rác chuyên dụng đưa về Bãi
rác của huyện để xử lý sơ bộ và xử lý theo công nghệ đốt kết hợp chôn lấp;
- Đối với 10 xã: Do Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La giao
nhân công thu gom, vận chuyển, xử lý: Chất thải rắn sinh hoạt được tập kết về Bãi
rác bằng 02 xe cơ giới chuyên dụng và 140 xe đẩy tay chuyên dụng. Chất thải rắn
sinh hoạt sau khi thu gom được xử lý sơ bộ và xử lý theo công nghệ đốt kết hợp chôn
lấp;
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên hướng dẫn về
công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên các phương tiện thông tin đại chúng để
nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động
của nhân dân; nâng cao ý thức tự giác thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại
nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, đổ rác thải
sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương tiện, người
thực hiện thu gom.
3. Xây dựng phương án giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải (thu
gom từ trong cộng đồng dân cư vận chuyển về khu xử lý rác của xã hoặc các khu xử
lý rác tập trung) để thu của các đối tượng hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất
kinh doanh, dịch vụ, tổ chức trên địa bàn huyện bảo đảm bù đắp chi phí, duy trì hiệu
quả công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.
4. Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đổ chất thải sinh
hoạt không đúng nơi quy định và các vi phạm trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn sinh hoạt.
III. TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI
RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN

- Rác thải phát sinh từ các hộ gia đình, các cơ quan, cơ sở sản xuất được thu
gom vào các thùng rác và xe gom rác đẩy tay; một số được tập kết rác tại vị trí quy
định; một số các hộ gia đình để trên vỉa hè hoặc đổ rác vào một số điểm tập kết rác
tự phát; Rác tại các chợ được Ban quản lý chợ thu gom trong khu vực chờ và đưa
đến vị trí tập kết, sau đó được xe chuyên dùng vận chuyển tới bãi rác;
- Công tác thu gom vận chuyển rác và xử lý không để tồng đọng, lữu cữu trên
tuyến gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến dân cư khu
vực.
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Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất
thải rắn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trên các mặt sau: Điều kiện cơ sở hạ tầng
còn thiếu, chưa đồng bộ; ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường
chưa thật sự tốt, thiếu các phương tiện thu gom, vận chuyển rác.
1. Địa bàn thị trấn Yên Châu
Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công: 849.6543 (Km)
Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công. Quét đường: 813.0738
(10.000m2)
Công tác quét, gom rác hè phố bằng thủ công. Quét hè: 821.7975 (10.000m2)
Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch:
527.7430 (Km)
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập
kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km, xe
≤5 tấn: tấn rác 2.372.5000 (Tấn)
San gạt rác: 56.4655 (100m3)
Công tác tưới nước rửa đường, ô tô tưới nước < 10m3: 285.48 (km)
Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường: 19.9836
(100m3)
2. Địa bàn các xã:
Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập
kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km, xe
≤5 tấn: tấn rác 6.711 (tấn)
San gạt rác: 161 (100m3)
IV. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ
LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CHO GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

- Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải;
- Tuyên truyền tới chính quyền địa phương và người dân giữ gìn vệ sinh
chung, đổ rác đúng nơi quy định.
- Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải từng tháng, quý,
năm để đạt hiệu quả cao nhất;
- Mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển rác tới tất các xã trên địa bàn huyện.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Đối với khu vực thị trấn Yên Châu: Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ ngân
sách nhà nước được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày
03/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự toán và phương
thức thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà
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nước, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) các huyện, thành phố trên địa bàn
tỉnh Sơn La năm 2021;
- Đối với các xã:
+ Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế giao tại
Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Yên Châu và các
nguồn ngân sách khác.
+ Nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trong phạm vi thực hiện
dịch vụ tại các xã.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia
đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản
phẩm nhựa dùng một lần, thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng
nơi quy định; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường công cộng và khu dân cư;
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá
nhân, hộ gia đình chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, nộp phí vệ sinh theo
quy định; kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm về vệ sinh môi
trường trên địa bàn quản lý.
- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt trên địa bàn quản lý;
- Rà soát, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm đổ thải trái phép chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn đối với
các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng về quy trình, khối lượng, thời
gian và chất lượng đối với các dịch vụ công ích đô thị do Công ty cổ phần môi
trường và dịch vụ đô thị Sơn La thực hiện.
- Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên
địa bàn huyện Yên Châu năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện, Lập kế hoạch thực
hiện dịch vụ công ích đô thị hàng tháng, quý để triển khai thực hiện.
- Tổ chức nghiệm thu định kỳ tháng, quý, năm; nghiệm thu theo tiến độ hoàn
thành công việc với các công việc mang tính chất không thường xuyên theo đúng
quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực
hiện Kế hoạch này;
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- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn tại
hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, thu gom,
vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
- Xây dựng mô hình điểm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn cho một số xã
trên địa bàn huyện;
- Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt
theo thẩm quyền.
- Xây dựng phương án giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải (thu
gom từ trong cộng đồng dân cư vận chuyển về khu xử lý rác của xã hoặc các khu xử
lý rác tập trung) để thu của các đối tượng hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất
kinh doanh, dịch vụ, tổ chức trên địa bàn bảo đảm bù đắp chi phí, duy trì hiệu quả
công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham gia công tác nghiệm thu các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa
bàn hàng quý, năm hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
4. Các cơ quan, đơn vị và đề nghị các đoàn thể, tổ chức có liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thực
hiện tốt các nội dung có liên quan trong Kế hoạch.
5. Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La
- Tổ chức cung ứng dịch vụ công ích đô thị theo đúng hợp đồng đã ký kết,
đảm bảo quy trình kỹ thuật và chất lượng theo quy định.
- Thực hiện theo Kế hoạch và hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích đô thị hàng
tháng, quý, năm do Ủy ban nhân dân huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng phê duyệt
theo quy định.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn lao động và an toàn
giao thông trong quá trình thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.
- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đô thị, giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà
nước trong quá trình cung ứng dịch vụ đô thị.
- Chấp hành việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng của Ủy ban
nhân dân huyện trong quá trình thực hiện cung ứng các dịch vụ công ích đô thị. Phản
ánh kịp thời với các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân huyện những tồn tại, khó
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn.
- Thống nhất với chính quyền thị trấn để quy định cụ thể về vị trí, địa điểm,
thời gian thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
- Tổ chức triển khai thu giá đối với các dịch vụ công ích khi được cấp có thẩm
quyền quy định bằng văn bản.
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- Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa
bàn được giao; tăng cường năng lực xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo thu gom, xử lý
triệt để rác thải phát sinh, không để tồn đọng rác gây ô nhiễm môi trường.
Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể có liên quan,
Ủy ban nhân dân các xã (dịch vụ công ích), thị trấn tổ chức triển khai thực hiện;
Trên đây là Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Xây dựng;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng KTHT, TC-KH;
- Công ty cổ phần môi trường dịch vụ đô thị Sơn
La;
- Các cơ quan đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTHT, Thế Anh 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường
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