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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THÁI TÂN

Số:        /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Thái Tân, ngày  29  tháng 03năm 2022

KẾ HOẠCH 
Về việc thực hiện việc phân loại tại nguồn, thu gom và 

xử lý rác thải trên địa bàn xã Thái Tân
_________

Thực hiện Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dưng 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”;

Kế hoạch số 11- KH/HU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện khóa XXVIII về tiếp tục thực hiện Đề án số 03 - ĐA/HU ngày 
08/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVII, 
nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về triển khai thực hiện Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030”;

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 01/12/2021 của UBND huyện Nam 
Sách về việc triển khai Đề án xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Nam 
Sách. UBND xã Thái Tân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như 
sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức 

và trách nhiệm của người dân về việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải để 
người dân biết và chủ động thực hiện, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh đường làng 
ngõ xóm, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Triển khai hiệu quả công tác phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và nhận thức, trách nhiệm của cộng 
đồng trong việc, phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Giảm thiểu tổng lượng rác thải trong thôn, khu dân cư về bãi rác tập 
trung của thôn, xã.

- 100% số hộ, số nhân khẩu đang sinh sống trên địa bàn xã tham gia thực hiện.
II. THỰC TRẠNG VIỆC THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH 

HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
Số liệu thống kê dân số trên toàn xã hiện nay là khoảng 6.860 người 

(thôn Đình là 1.050 người, thôn Chu Đậu 1.400 người, thôn Mạc Bình 1.350, 
Thôn Tân Thắng 1.150, thôn Giữa 970, thôn Thượng 940. Căn cứ vào hộ số 
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phát sinh lượng chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn là 0,6 kg/người/ngày, 
như vậy lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã khoảng từ 4.200 
đến 4.500kg/ngày.

Rác thải sinh hoạt hiện nay chưa được phân loại riêng ngay tại hộ gia 
đình, các loại rác thải dễ phân hủy (hữu cơ)và các loại rác khó phân hủy (vô 
cơ) được thu gom chung vào các túi nilong riêng, bao bì, bao tải và được các 
tổ vệ sinh môi trường các thôn thu gom về bãi rác thải tập chung của xã.

Toàn xã có 01 tổ vệ sinh môi trường, có 4 người, nguồn kinh phí hoạt 
động là 20.000.000đồng/1thang thu của các khẩu đang sinh sống trên địa bàn 
mức thu là 4.000 đ/khẩu/tháng, tần xuất thu gom 2  lần/tuần. Phương tiện thu 
gom gồm xe ô tô.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
3.1. Người dân thực hiện phương pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Cấp phát sổ tay hướng dẫn thực hiện phân 
loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn.   

Năm 2021, đến nay đã thực hiện triển khai mô hình toàn xã.
3.2. Phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn phát sinh:

 Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân 
loại theo nguyên tắc như sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;
+ Chất thải thực phẩm;
+ Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Cách phân loại:
+ Nhóm thành phần hữu cơ (chất thải thực phẩm): 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,… được chứa trong thùng nhựa riêng.

+ Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, 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,… được chứa trong thùng đựng riêng.

Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác: Là các loại chất thải còn lại và được 
chứa trong thùng đựng riêng (mảnh chai lọ, mảnh sành…).

3.3. Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt:
- Mỗi hộ gia đình đăng ký, cam kết thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt. 
- 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 tại ô ủ tập trung 
của thôn hoặc của xã. (tại các bãi rác cũ khu Tân Thắng và bãi rác thôn Giữa).

- Đối với chất thải thuộc nhóm tái chế: Được chứa trong thùng riêng 
được chuyển giao cho các đơn vị thu mua để tái chế, tái sử dụng.



3

- Đối với chất thải thuộc nhóm chất thải còn lại: Được chứa trong thùng 
riêng chuyển cho các tổ thu gom, vận chuyển đến điểm trung chuyển rác thải 
của thôn, hoặc của xã để vận chuyển đi xử lý bằng phương pháp đốt tại nhà 
máy xử lý rác thải. 

3.4. Kinh phí thực hiện:
3.4.1. Kinh phí huyện hỗ trợ theo đền án:
* Kinh phí xây dựng ô ủ rác tập trung 2 ngăn huyện hỗ trợ 30.150.000đ/1 

thôn tham gia thực hiện.
* Kinh phí mua chế phẩm để ủ rác hữu cơ thành phân bón ruộng:
  50đ/1kg x 66,98% của tổng lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày.
* Kinh phí đốt cháy chất thải vô cơ, không có khả năng tái chế:
- Mức hỗ trợ vận chuyển là 193đ/1kg x 8% của tổng lượng rác thải sinh 

hoạt hàng ngày.
- Mức hỗ trợ chi phí đốt rác tại nhà máy là 470đ/1kg x 8% của tổng 

lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày.
* Kinh phí cho công tác tuyên truyền, chỉ đạo:
- Kinh phí hỗ trợ các thôn: 3.000.000đ/thôn/năm 2022.
- Kinh phí hỗ trợ xã: 5.000.000đ/xã/năm 2022.
3.4.2. Ngân sách xã cân đối hỗ trợ các nội dung công việc mà ngân sách 

huyện hỗ trợ cần thiết như (xây hố ủ rác, mua chế phẩm, công tác tuyên 
truyền…).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo giúp UBND xã  chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

công tác triển khai thực hiện Kế hoạch của các cơ quan đơn vị, thôn đảm bảo 
mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án và Kế hoạch đã đề ra; Đề nghị BCH Đảng bộ ra 
nghị quyết lãnh đạo, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách các xóm, thôn 
để tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện của các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức.
2.1. Công chức địa chính xây dựng – môi trường; cán bộ nông nghiệp 

phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với các, ban, ngành ban, phổ biến nội dung kế hoạch, 

hướng dẫn các thôn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 
- Tham mưu công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế 

hoạch. 
- Chủ trì tổng hợp sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban chỉ đạo, UBND xã 

định kỳ hàng quý, năm và đột xuất tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. 
- Hướng dẫn xây dựng quy hoạch hạ tầng phục vụ việc thu gom xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt.
- Hướng dẫn việc lựa chọn, bố trí hạ tầng kỹ thuật đối với các điểm tập 

kết chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo khoảng cách an toàn và yêu cầu về bảo vệ 
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môi trường.
- Hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động ủ mùn compost, hướng dẫn sử 

dụng sản phẩm sau khi ủ của các thôn.
- Tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
quản lý.

2.2. Công chức tài chính – kế toán:  
- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND xã bố trí kinh 

phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. 
- Tham mưu cho UBND xã thực hiện thủ tục mua sắm dụng cụ phục phụ 

phân loại xử lý rác thải theo quy định. 
2.3. Đài truyền thanh xã  
- Tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn xã. 
- Đa dạng các hình thức truyền thông nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ý 

thức của người dân, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị- xã hội, 
đoàn thể, doanh nghiệp trong hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn.

2.4. Công chức Văn hóa thông tin 
- Xây dựng chương trình quảng bá bằng pano, áp phích, tờ rơi và công 

tác vệ sinh môi trường nông thôn tại các tuyến đường, nơi công cộng.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh 

môi trường.
- Lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào các hương ước, quy 

ước của các thôn, khu dân cư văn hóa.
2.5. Các trường học
Triển khai kế hoạch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

theo nội dung của Kế hoạch đến giáo viên, học sinh các nhà trường; lồng 
ghép giáo dục, truyền thông về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
thông qua chương trình giảng dạy, các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, 
các phong trào thi đua tại trường học.

2.6. Trạm Y tế
- Triển khai thu gom, phân loại, lưu giữ vận chuyển, xử lý chất thải y tế 

theo quy định.
2.7. Công an xã
- Triển khai các biện pháp công tác để chủ động nắm chắc tình hình địa 

bàn, lĩnh vực quản lý nhằm phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời 
đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thu gom, xử lý chất 
thải rắn, rác thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân trên địa xã theo thẩm 
quyền quy định.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân không phân 
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loại chất thải tại nguồn; đổ thải chất thải không đúng quy định; thu gom, vận 
chuyển chất thải không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; 
xử lý chất thải không đúng quy định.

2.8. UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội khác trên 
địa bàn

- Tăng cường phối hợp 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 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 hộ gia đình, cá nhân; 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.

2.9. Các thôn
- Thành lập tiểu Ban chỉ đạo, tổ kiểm tra giám sát để chỉ đạo triển khai 

thực hiện  và giám sát việc phân loại thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên 
đại bàn thôn. 

-  Đưa nội dung phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trong xây dựng 
bảo vệ môi trường trên địa bàn; vào hương ước, quy ước của thôn, làng.

- Tổ chức việc đăng ký tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu 
cơ tại hộ gia đình và yêu cầu các hộ tham gia cam kết thực hiện đúng các quy 
trình thu gom, phân loại.

- Tuyên truyền các hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình, hướng dẫn 
hộ dân thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt.

 - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn của các hộ gia đình, cá nhân; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh 
của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu 
gom, vận chuyển chất thải.

2.10. Các cá nhân, hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức phát sinh chất 
thải rắn sinh hoạt.

- Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác 
thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định.

- Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 
hoạt theo quy định. 

- Chỉ chuyển giao rác thải sinh hoạt cho các đơn vị có đủ chức năng đã 
được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.
2.11. Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt.
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- Đảm bảo đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng 
để thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt tại những địa điểm đã quy 
định.

- Bố trí trang thiết bị, phương tiện phù hợp theo quy định để lưu giữ, thu 
gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt sau khi được phân loại, đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. Phương tiện vận chuyển rác thải 
sinh hoạt phải là phương tiện chuyên dụng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và 
an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu 
hành. Trong quá trình vận chuyển, các phương tiện phải đi đúng tuyến đường, 
không làm rò rỉ, rơi vãi, phát tán bụi, nước, mùi. Các phương tiện vận chuyển 
phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình - thiết bị định vị theo quy định.

- Phối hợp với các thôn xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến 
thu gom rác thải sinh hoạt và công bố rộng rãi.

Trên đây là Kế hoạch “Thực hiện việc phân loại tại nguồn, thu gom và 
xử lý rác thải trên địa bàn xã Thái Tân”, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm 
túc./. 

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
- CC ĐC –XD –MT;
- CC TC- KT;
- CB NN PTNT; VHTT;
- BTCB, TT;
- Hiệu trưởng 3 nhà trường;
- Lưu VT.

     CHỦ TỊCH

    Đinh Ngọc Dậu
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