
1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 1357/UBND-TN 
V/v báo cáo tình hình phát sinh, thu 

gom, xử lý rác thải trên địa bàn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

 

                Đức Thọ, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 Thực hiện văn bản số 1957/STNMT-MT ngày 31/5/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về báo cáo tình hình phát sinh, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, 

UBND huyện Đức Thọ báo cáo một số nội dung sau:  

1. Về tình hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt của địa 

phương trong thời gian qua: 

* Trong năm 2020: 

Lượng rác phát sinh khoảng 44 tấn/ngày, trong đó: 

-  Lượng rác được thu gom khoảng 24 tấn/ngày chiếm 55%, trong đó: 

+ Rác được vận chuyển, tập kết tại bãi rác Phượng Thành: 12 tấn/ngày của 

04 đơn vị: Thị trấn, Tùng Ảnh, Tân Dân, Hoà Lạc, sau đó được vận chuyển, xử lý 

rác thải sinh hoạt tại các Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Hoành Sơn, xã Kỳ Tân, 

huyện Kỳ Anh hoặc Nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón 

khoáng hữu cơ, tỉnh Quảng Bình. 

Tuy nhiên, việc ký hợp đồng với các Nhà máy gặp nhiều khó khăn, trong 

năm 2020 chỉ vận chuyển, xử lý trung bình 5 tấn/ngày, đạt 41%. Hiện tại bãi rác 

Phượng Thành đang tồn đọng khoảng 4.000 tấn trên phần sân bê tông. 

+ Rác thu gom về điểm tập kết rác tạm thời tại xã: 12 tấn/ngày do HTX dịch 

vụ môi trường của một số xã đang hoạt động thu gom, xử lý bằng cách phun chế 

phẩm sinh học, sau đó đốt rác thủ công, không đảm bảo vệ sinh môi trường.  

- Lượng rác không được thu gom: khoảng 20 tấn/ngày chiếm 45%, trong đó: 

+ Rác tái chế hoặc bán phế liệu: 4tấn/ngày. 

+ Rác không tái chế:4 tấn/ngày được người dân phân loại, xử lý rác hữu cơ 

tại hộ, 12 tấn/ngày còn lạido người dân tự xử lý bằng cách đốt, chôn lấp tại vườn 

hoặc đổ, vứt rác sai quy định. 

- Đã hợp đồng vận chuyển, xử lý 1.050 tấn rác thải sinh hoạt với công ty 

Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn, huyện Kỳ Anh 

(trung bình 2,8 tấn/ngày) với đơn giá 1.419.000 đồng/tấn (có thông báo giá công ty 

kèm theo), trong đó nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng theo thực tế là 

1.043,16 tấn rác thải sinh hoạt với số tiền 1.480.244.040 đồng. 

* Trong 5 tháng đầu năm 2021: 
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Đối với khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, thu gom, xử lý trên địa bàn 

huyện vẫn tiếp tục duy trì như đối với năm 2020. Hiện nay, huyện đang xây dựng 

chính sách hỗ trợ các hộ gia đình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ nhằm 

giảm thiểu tối đa khối lượng rác cần thu gom, xử lý. 

Huyện đã hợp đồng vận chuyển, xử lý 1.000 tấn rác thải sinh hoạt với Công 

ty Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn, huyện Kỳ Anh với 

đơn giá 1.419.000 đồng/tấn (đã thanh quyết toán). Hợp đồng vận chuyển, xử lý 

300 tấn rác thải sinh hoạt với đơn giá 1.409.000 đồng/tấn (ký hợp đồng vận chuyển 

với công ty Công ty TNHH Tiến Quân Phát với đơn giá 969.100 đồng/tấn; ký hợp 

đồng xử lý với Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam, tỉnh Quảng Bình với 

đơn giá 440.000 đồng/tấn); hiện nay hợp đồng đang triển khai thực hiện. 

2. Về dự kiến thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt của 

địa phương trong thời gian tới: 

Dự kiến đến năm 2025 lượng rác phát sinh trên địa bàn huyện 57 tấn/ngày, 

đến năm 2030 là 74 tấn/ngày, trong đó: 

+ Việc phân loại và xử lý rác tại nguồn (tại hộ dân) được 30% (năm 2025) 

khoảng 17 tấn/ngày và được 50% (năm 2030) khoảng 37 tấn/ngày; 

+ Lượng rác thải còn lại cần phải thu gom, xử lý:  

 Năm 2025: 40 tấn/ngày. Dự kiến tiếp tục duy trì ổn định khối lượng rác 

được vận chuyển đưa đi xử lý là 12-14 tấn/ngày, khối lượng còn lại (26-28 

tấn/ngày) do địa phương chủ động xử lý.  

 Năm 2030: 37 tấn/ngày, Sau khi Nhà máy rác tập trung của tỉnh đi vào 

hoạt động, toàn bộ rác huyện Đức Thọ sẽ chuyển về Nhà máy rác tập trung của 

tỉnh để xử lý theo dự thảo Đề án tỉnh, đến năm 2025 hoàn thành xây dựng Nhà 

máy xử lý rác tập trung, hiện đại; dự kiến ở Cẩm Quan hoặc Hồng Lộc - Lộc Hà 

hoặc Đậu Liêu - Hồng Lĩnh. 

3. Khó khăn, vướng mắc: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận 

số75-TB/TU ngày 11/3/2021 tại buổi làm việc với Bí thư cấp ủy trực thuộc và 

chỉđạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1388/UBND-TH5 ngày 15/3/2021 về việc 

giaotrả lời, giải quyết, xử lý các kiến nghị, đề xuất của các địa phương; theo đó Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1289/STNMT-MT ngày 14/4/2021 trả 

lời về phương án xử lý rác của huyện Đức Thọ, đó là lượng rác thải phát sinh trên 

địa bàn hợp đồng đưa vềNhà máy xử lý rác Kỳ Tân - huyện Kỳ Anh hoặc đơn vị có 

chức năng trong khuvực để xử lý; Sau khi Nhà máy rác tập trung của tỉnh đi vào 

hoạt động, toàn bộ ráchuyện Đức Thọ sẽ chuyển về Nhà máy rác tập trung của 

tỉnh để xử lý theo dự thảo Đề án tỉnh, đến năm 2025 hoàn thành xây dựng Nhà 

máy xử lý rác tập trung, hiện đại; dự kiến ởCẩm Quan hoặc Hồng Lộc - Lộc Hà 

hoặc Đậu Liêu - Hồng Lĩnh. 
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- Ngày 10/5/2021, UBND huyện đã tổ chức làm việc với Công ty TNHH MTV 

Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn (Công ty) thống nhất ký hợp đồng theo đơn 

giá của tỉnh quy định nhưng trước mắt chấp thuận thương thảo theo đơn giá xử lý 

rác sinh hoạt do Công ty đề xuất (UBND huyện đã có Văn bản số 1096/UBND-

TCKH ngày 11/5/2021 gửi Công ty). 

Tuy nhiên, đến ngày 17/5/2021, UBND huyện nhận được ý kiến phản hồi 

của Công ty với yêu cầu khối lượng xử lý rác phải ít nhất là 25 tấn/ngày thì mới ký 

hợp đồng tiếp nhận xử lý đến năm 2025. 

Nếu phải xử lý ít nhất 25 tấn/ngày thì việc thu gom phải trên địa bàn toàn 

huyện và tại thời điểm này chưa thể thực hiện (chỉ thu gom xử lý 12-14 tấn/ngày 

cho lượng rác đang phải tập kết về bãi rác Phượng Thành); đồng thời kinh phí sẽ 

không thể đáp ứng nếu xử lý 25 tấn thì chi phí khoảng 13,75 triệu đồng/ngày (đơn 

giá 550.000 đồng/tấn), 413 triệu đồng/tháng, 5 tỷ đồng/năm; nếu trong vòng 05 

năm chi phí xử lý 25 tỷ đồng, với số tiền như vậy địa phương không thể cân đối 

(Trước tình hình như thế UBND huyện đã có Văn bản số 1225/UBND-TN ngày 

24/5/2021 gửi UBND tỉnh). 

- Mặc dù chưa có chính sách hỗ trợ của tỉnh trong việc mua xe chuyên dụng 

chở rác (Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017; Nghị quyết số 

190/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh hết hiệu lực) nhưng hiện 

nay UBND huyện, HTX dịch vụ môi trường đã bố trí kinh phí mua 01 xe chuyên 

dụng với số tiền 1,87 tỷ đồng nhằm chủ động trong công tác thu gom, vận chuyển. 

4. Kiến nghị, đề xuất: 

Từ các nội dung trên, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có ý kiến với Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh 

hoạt Hoành Sơn để thống nhất tạo điều kiện cho huyện Đức Thọ được vận chuyển 

về xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy với khối lượng 12-14 tấn/ngày, thời gian 

đến năm 2025 với đơn giá xử lý rác của Công ty được UBND tỉnh phê duyệt. 

Xây dựng các chính sách tiếp tục hỗ trợ HTX dịch vụ môi trường nhằm phục vụ 

công tác thu gom, vận chuyển, đặc biệt là hỗ trợ mua xe chuyên dụng. 

Trên đây là báo cáo báo cáo tình hình phát sinh, thu gom, xử lý rác thải trên 

địa bàn trên địa bàn huyện Đức Thọ, UBND huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp, báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu  VT,TNMT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Nguyễn Anh Đức 
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