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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1174/UBND-TN Đức Thọ, ngày 29 tháng 5 năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện giá dịch vụ theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND  

ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh 

 

Thực hiện văn bản số 1465/STNMT-CCMT ngày 19/5/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi 

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh, UBND 

huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Kết quả thực hiện giá dịch vụ theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện  

Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-CTUBND ngày 

11/01/2018 về quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử 

lý rác thải sinh hoạt năm 2018-2019 trên địa bàn huyện Đức Thọ (Quyết định số 

97) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2018 với mức giá bằng 72 - 73% so 

với mức giá quy định tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 

của UBND tỉnh về quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Kết quả thu: 

- Hình thức thu: Hợp tác xã dịch vụ môi trường chịu trách nhiệm thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất - kinh doanh, 

cơ quan, tổ chức trên địa bàn, đồng thời thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và 

xử lý; sau đó trích phần kinh phí thu dịch vụ xử lý cho UBND xã, Thị trấn để 

thanh toán với đơn vị xử lý. 

Tuy nhiên, sau khi ban hành Quyết định số 97 ngày 11/01/2018 đến nay, 

cơ bản các xã chưa thực hiện thu giá dịch vụ theo Quyết định số 97, cụ thể: 

* Đối với 11/28 HTX Môi trường tại 9 xã, thị trấn đang còn hoạt động:  

+ HTX Thị trấn Đức Thọ: chỉ mới thu được giá dịch vụ thu gom rác thải 

theo Quyết định số 97 (năm 2018,2019 thu đạt 80%); giá vận chuyển, xử lý đối 

với các hộ sản xuất kinh doanh, các cơ quan, tổ chức chưa thu được; 

+ HTX Trường Sơn, Đức Tùng: chỉ mới thu được giá dịch vụ thu gom rác 

thải đối với các hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định số 97; giá thu gom, vận 

chuyển, xử lý đối với các hộ sản xuất kinh doanh, các cơ quan, tổ chức chưa thu 

được; 



2 

 

+ Các HTX môi trường còn lại mặc dù đang hoạt động nhưng không thu 

giá dịch vụ theo Quyết định số 97, đang thu bình quân theo hộ hoặc khẩu, cụ 

thể: HTX môi trường Đức Yên (15.000 đ/hộ); HTX Thái Yên  (5.000 đ/khẩu); 

HTX Môi trường Đức Long, Đức Nhân, Đức Dũng, Tùng Ảnh (10.000 đ/hộ); 

HTX Đức Vĩnh ( hộ 1-2 khẩu thu 12.000 đ/hộ, hộ > 3 khẩu thu 15.000 đ/hộ); xã 

Đức La (hộ 1 khẩu thu 6.000 đ/hộ, hộ 2-3 khẩu thu 12.000 đ/hộ, hộ > 4 người 

thu 15.000 đ/hộ). 

* Đối với 17 HTX môi trường còn lại đang tạm ngừng hoạt động: UBND 

các xã chủ yếu giao các tổ chức, Hội (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân) tập trung 

tuyên tuyền các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất - kinh doanh, các cơ quan, tổ chức 

chủ động phân loại, xử lý rác đảm bảo môi trường; thường xuyên tổng dọn vệ 

sinh hàng tuần, hàng tháng và tập trung xử lý rác trên địa bàn.  

- Năm 2018: Tổng kinh phí thu được từ giá dịch vụ là  1.093 triệu đồng 

(Từ hộ không kinh doanh 1.038 triệu đồng và Từ hộ kinh doanh 55 triệu đồng) 

- Năm 2019: Tổng kinh phí thu được từ giá dịch vụ là 1.165 triệu đồng 

(Từ hộ không kinh doanh 1.111 triệu đồng và Từ hộ kinh doanh 54 triệu đồng). 

(Chi tiết các biểu kèm theo) 

2.2. Khó khăn, vướng mắc: 

Từ khi xây dựng, ban hành Quyết định số 97 về giá dịch vụ cụ thể áp 

dụng trên địa bàn huyện đến nay, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều vướng 

mắc, chưa triển khai được theo lộ trình Đề án đã phê duyệt, cụ thể: 

- Khâu xử lý rác đang gặp nhiều khó khăn: Theo Đề án số 73/ĐA-UBND 

ngày 11/01/2018 về việc phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2017-2020 (Đề án số 73), rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn huyện được xử lý bằng lò đốt tại bãi rác Phượng Thành với 

công suất 1 tấn/giờ, tuy nhiên, từ thời điểm xẩy ra sự cố tại bãi rác Phượng 

Thành (tháng 3/2018) đến nay, trên địa bàn huyện không có cơ sở xử lý rác. Hầu 

hết các xã đang tự xử lý tại bãi trung chuyển hoặc phân loại, xử lý tại hộ gia 

đình; ngoài trừ 3 xã (Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Tân Dân) và Thị trấn Đức Thọ vận 

chuyển tập kết tại bãi rác Phượng Thành, sau đó vận chuyển đi địa phương khác 

để xử lý. 

- Đối với các xã có HTX môi trường đang hoạt động thu gom thì việc thu 

giá dịch vụ mới chỉ thu được phần giá dịch vụ khâu thu gom, chưa thu được 

phần giá vận chuyển, xử lý (từ hộ kinh doanh, các tổ chức, đơn vị).  

- Tỷ lệ thu đạt rất thấp (cả số hộ thu được và mức giá thu). Các xã còn lại 

hầu như chưa triển khai thu giá dịch vụ (do không thực hiện được khâu xử lý rác 

theo Đề án số 73). 
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- Về quản lý kinh phí (thu chi) giá dịch vụ đều do HTX môi trường thực 

hiện, ở một số xã chính quyền cấp xã chưa quan tâm, thậm chí có xã không tham 

gia việc thực hiện thu giá dịch vụ theo quy định.  

- Hiện nay trên địa bàn huyện do chưa có khu xử lý rác tập trung của 

huyện, người dân đang tự xử lý tại hộ gia đình hoặc tự đưa đến tập kết tại điểm 

trung chuyển, do đó các đối tượng thu không đồng ý chi trả phần kinh phí này. 

II. Kiến nghị, đề xuất: 

Đề nghị UBND tỉnh sớm kêu gọi đầu tư Nhà máy điện rác tiếp nhận, xử lý 

rác thải sinh hoạt các huyện, thị xã phía Bắc Hà Tĩnh, trong đó có huyện Đức Thọ 

theo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo (Đề án). Theo đó, UBND huyện sẽ căn cứ tình 

hình thực tế, xây dựng phương án, lộ trình thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đảm bảo môi trường giai đoạn 

2021-2025 và những năm tiếp theo sau khi Đề án tỉnh ban hành. 

Đề nghị giữ nguyên quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 

của UBND tỉnh về quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, thực hiện 

thu giá dịch vụ theo lộ trình từng năm. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện riển khai giá dịch vụ trên địa bàn 

huyện Đức Thọ, UBND huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo 

cáo./. 

 

 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở TN-MT; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- Lưu: VT,TN.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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