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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, 

 xử lý rác thải trên địa bàn xã năm 2018 

 

1. Kết quả thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên 

địa bàn năm 2018 

- Lượng rác thải phát sinh trên địa bàn năm 2018 là  294,9 tấn /năm) Trong 

đó lượng rác phát sinh từ hộ không kinh doanh (246,8 tấn/năm), lượng rác phát 

sinh từ hộ gia đình kinh doanh và các tổ chức (48,1tấn/năm)  lấy số liệu l  thực tế 

tại công ty hoành sơn. 

- Kết quả thực hiện phân loại rác tại nguồn 

-Lượng rác thải đã được thu gom, xử lý năm 2018 là 341.9tấn/ năm) Trong 

đólượng rác thu gom từ hộ không kinh doanh (294.9tấn/năm)lượng rác thu gom từ 

hộ gia đình kinh doanh và các tổ chức (48.1tấn/năm) Lượng rác được vận chuyển 

về Nhà máy xử lý (249.9tấn/ năm) Lượng rác xử lý tại các điểm trung chuyển, 

điểm tập kết (47 tấn/năm)  

- Lượng rác thải chưa được thu gom, xử lý năm 2018( 0 tấn/năm) Hình thức 

xử lý đối với lượng rác này? 

- Tình hình hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác môi trường:đánh giá rõ 

tình hình hoạt động của đơn vị thực hiện công tác thu gom rác thải trên địa bàn Tên 

HTX Môi trường xã kỳ Hải  tHoạt động từ năm 2015 Số lao động 7 người Mức 

lương lao động bình quân  1100 đồng/tháng  Khám sức khỏe định kỳ, đóng bảo 

hiểm cho lao động  Có mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Số xe đẩy tay7 (cái) . Số xe 

tải các loại chở rác 0 (cái).  Số xe chuyên dụng chở rác như xe kéo 5(cái) 

- Phương thức thu gom, vận chuyển rác thải đang áp dụng tại xã: nêu rõ lộ 

trình đường đi của rác thải  Từ hộ gia đình  vận chuyển đến  điểm tập kết  điểm 

trung chuyển HTX Hợp đồng với công ty  môi trường Thị xã kỳ anh, vận chuyển 

rác đến công  ty TNHH chế biến rác thải sinh hoạt hoành sơn để thiêu hủy. 

- Số điểm tập kết, trung chuyển rác thải:5 điểm  số  theo quy hoạch diện tích 

mỗi điểm (50 m
2
) địa chỉ mỗi điểm quy hoạch theo từng khu dân cư  số điểm đã 

được xây dựng theo đúng quy hoạch;05 số điểm đã được xây dựng không đúng 

quy hoạch 0 điểm . 

- Kết quả phê duyệt Đề án Số Đề án 01 ngày 26 tháng 01 năm 2018 ban 

hành; số 25 Nghị quyết hội đồng nhân dân xã thông qua ngày 05 tháng  08 năm 

2018. Tóm lược công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo đề án được 

duyệt  trong Thời gian  bắt đầu triển khai thực hiện theo đề án. 



- Dự báo khối lượng rác thải phát sinh đến năm 2020 (720 tấn/năm) Trong 

đó lượng rác phát sinh từ hộ không kinh doanh ( 650 tấn/năm), lượng rác phát sinh 

từ hộ kinh doanh, tổ chức  70  tấn/năm); Khối lượng rác vận chuyển về Nhà máy 

xử lý ( 400 tấn/năm) trong đó từ hộ không kinh doanh (30 tấn/năm),  

2. Kết quả việc triển khai thực hiện giá dịch vụ và kinh phí thực hiện 

công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. 

 2.1. Kết quả thực hiện giá dịch vụ 

 - Địa phương bắt đầu áp thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt theo Quyết định số 6228/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện từ khi nào? 

 - Hình thức thu theo nhân khẩu  Đơn vị thực hiện thuHTX Tự thu  

- Kết quả thu giá dịch vụ: Tỷ lệ đạt được so với quy định khoảng 80%  về 

mức thu 5000/khẩu  đối tượng thuộc diện phải thu Đối tượng sinh sống trên địa bàn 

( miễm các đối tượng trên 80 tuổi, hộ nghèo, tàn tật, Sinh viên ):Đối với hộ không 

kinh doanh thu 100%  và đối với hộ có kinh doanh, tổ chức (70%) 

- Kinh phí thu được từ thu giá dịch vụ: Đối với hộ không kinh doanh thu 

theo  nhân khẩu, và đối với hộ có kinh doanh, tổ chức  Thu 30.000 đồng/tháng 

  2.2. Tổng hợp cân đối kinh phí thực hiện công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải 

Tổng kinh phí thu gom, vận chuyển và kinh phí xử lý rác thải 

258.837.000đồng  

Kinh phí thu được từ giá dịch vụ hoặc phí vệ sinh  146.988.000 đồng  

Kinh phí được cấp từ các nguồn Ngân sách tỉnh hỗ trợ  101.049.000 đồng                

Ngân sách huyện hộ trợ phí thiêu hủy  Ngân sách xã không  

Dự kiến kinh phí thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải năm 

2019  khoảng 648 tấn / năm . 

 -  chi phí vận chuyển                174.960.000đồng  

           - phí xử lý                                  227.655.360 đồng  

 - Phí thu gom                             90.000.000 đồng  

Tổng cộng                                  492.615.360 đồng  

Trong đó thu phí vệ sinh trong năm  210.000.000 đồng  

 2.3.Kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 

79/2017/NQ-HĐND trong năm 2018:  

- Chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã môi trường  mua xe chuyên dùng vận 

chuyển rác, xe chở rác, xe đẩy tay, thùng đựng rác và chế phẩm sinh học xử lý mùi 

tại các khu tập kết rác  Báo cáo rõ tình hình sử dụng chế phẩm sinh học của các 

hợp tác xã môi trường đã được cấp phát năm 2018. 



HTX tiếp nhận 500 lít phế phẩm sinh học do cấp trên hộ trợ đã về phân bổ 

và triển khai phun theo cách thức hướng dẫn  tại 5/5 khu dân cư đảm bảo phòng 

chống ôi nhiễm trên địa bàn. 

3.. Đánh giá kết quả thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải và các chính sách hỗ trợ có liên quan: 

3.1.Kiến nghị, đề xuất những vấn đề cụ thể đối với từng cấp 

Đối với kinh phí xử lý: Sử dụng từ nguồn ngân sách cấp Tĩnh, huyện, xã . 

trong đó ngân sách cấp Tĩnh 50%, ngân sách cấp huyện 20%, ngân sách cấp xã bố 

trí 25% và được xác định cụ thể theo dự toán thu chi hàng năm ( theo đề án thu 

gom xử lý rác thải rắn của huyện) 

 Nơi nhận: 
-  Phòng Tài nguyên, môi trường; 

- HTX Môi trường; 

- Lưu VP. 
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