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BÁO CÁO 

Công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Thực hiện Quyết định số 867/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản 

lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công 

tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau : 

I. Tình hình thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn 

1. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn 

của tỉnh: 

Sở Xây dựng đã tham mưu lập quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định 

và đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 3053/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2016 với tổng số 14 khu xử lý trong toàn tỉnh, cụ thể: 

-  Quy hoạch khu xử lý CTR vùng tỉnh: khu xử lý Lộc Hòa, thành phố Nam 

Định với diện tích 35,5 ha; xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại toàn tỉnh Nam 

Định, xử lý chất thải rắn thông thường cho thành phố Nam Định.  

- Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn vùng huyện, liên huyện: xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt, y tế, xây dựng và bùn cặn, gồm 13 khu xử lý với diện tích 81 ha. (chi 

tiết tại phụ lục kèm theo). 

2. Tình hình thực hiện quy hoạch 

- Hiện nay, tỉnh Nam Định bắt đầu triển khai thực hiện quy hoạch chất thải 

rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 

3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016. 

Trong năm 2019, UBND tỉnh Nam Định giao UBND thành phố Nam Định 

chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan tham mưu thực hiện thủ tục đầu tư, thực hiện 

dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc (xử lý rác 

thải cho thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc) trên diện tích 5ha bằng công nghệ 

điện rác với công suất xử lý giai đoạn 1: 250 tấn/ngày; tổng mức đầu tư dự kiến là 

780 tỷ đồng. 

+ Từ sau năm 2020, tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục triển khai các khu xử lý chất 

thải rắn quy mô vùng huyện, liên huyện theo quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh 

Nam Định đã được phê duyệt. Trong thời gian tới sẽ xem xét rà soát lại quy hoạch 

cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và phù hợp với các quy định pháp luật. 

3. Khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch 

- Quy định về khoảng cách an toàn môi trường từ các khu xử lý chất thải rắn 

tập trung đến các công trình xây dựng công công khác được quy định tại các 

QCVN không phù hợp thực tế tại các tỉnh đồng bằng do mật độ dân số đông. 
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- Việc lựa chọn địa điểm xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung 

thường không nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương do sợ bị 

ảnh hưởng, tác động ô nhiễm môi trường từ các khu này.  

- Mức thu phí dịch vụ thấp không đủ chi trả cho hoạt động xử lý, chủ yếu chỉ 

đủ cho hoạt động thu gom, vận chuyển. 

- Khó huy động nguồn vốn xã hội hóa lớn để đầu tư dự án xử lý chất thải rắn 

tập trung trong khi ngân sách nhà nước hạn hẹp. 

- Thiếu các nguồn thông tin về công nghệ xử lý chất thải rắn từ các bộ ngành 

trung ương, hiện nay chủ yếu các tỉnh tự tìm kiếm. 

4. Đánh giá tình hình quy hoạch với nhu cầu thực tế 

- Quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 đã được UBND 

tỉnh Nam Định phê duyệt với 01 khu xử lý vùng tỉnh tại Khu liên hợp xử lý rác thải 

Lộc Hòa và 13 khu xử lý CTR vùng liên huyện. Trong quá trình lập quy hoạch đã 

tham vấn người dân và nhận được sự đồng thuận của người dân; nhưng hiện nay 

việc lựa chọn địa điểm quy hoạch gặp nhiều khó khăn, việc đưa khu xử lý chất thải 

rắn tập trung về một địa phương thường không nhận được sự đồng thuận của nhân 

dân địa phương nên hiện nay mới bắt đầu triển khai thực hiện quy hoạch chất thải 

rắn. 

- Căn cứ quy hoạch chất thải rắn, tình hình phát sinh chất thải rắn và nhu cầu 

thực tế tại các địa phương, trước mắt sẽ ưu tiên xây dựng khu xử lý CTR tập trung 

cho khu vực đô thị; từ giai đoạn 2020 trở đi, sẽ tiến hành xây dựng các khu xử lý 

CTR tập trung phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của các huyện. 

II. Tình hình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt 

2.1. Đối với khu vực thành phố Nam Định:  

Đối với khu vực thành phố Nam Định: Chất thải rắn sinh hoạt được Công ty 

CP Môi trường Nam Định thu gom và xử lý tại Khu liên hợp xử lý rác thải Lộc 

Hòa.  

- Khu liên hợp xử lý rác thải Lộc Hòa được xây dựng trên cánh đồng làng 

Man - xã Lộc Hòa ngoại thành Nam Định, cách trung tâm thành phố 6km về phía 

Tây, có tổng diện tích là 23,7ha. Trong đó nhà máy xử lý rác thải (sử dụng công 

nghệ ủ lên men rác để sản xuất phân compost kết hợp lò đốt rác vô cơ) có diện tích 

3ha, diện tích dành cho việc xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh là 20,7ha.  

- Công suất thiết kế của nhà máy xử lý rác thải là 200 tấn rác/ngày. Năm 

2009, nhà máy được trang bị thêm lò đốt rác với công suất thiết kế 4 tấn/h. Năm 

2012, xây dựng xong và đưa vào vận hành trạm xử lý nước rỉ rác công suất 20 

m
3
/h. Công nghệ xử lý chất thải rắn hiện nay tại khu liên hợp xử lý rác thải Lộc 

Hòa đến nay đã lạc hậu, tốn diện tích đất. 

- Phương tiện vận chuyển: là các xe chuyên dụng; RTSH được thu gom tập kết 

tại các ga thu rác; sau đó xe chuyên dụng sẽ chuyển rác về Khu liên hợp để xử lý.  
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- Quy trình xử lý rác thải của Khu liên hợp: rác thải được phân loại, xử lý như 

sau: 

+ Xỉ cát được vận chuyển ra bãi tập kết sử dụng làm vật liệu san lấp; 

+ Rác thải hữu cơ: được ủ men theo phương pháp ủ hiếu khí để sản xuất phân 

compost;  

+ Chất thải vô cơ: tách lọc rác vô cơ qua quá trình sàng sơ bộ và sàng tinh 

đem ủ trước khi cho vào lò đốt; phần rác vô cơ không đưa vào ủ hết và phần rác 

qua cầu cân còn lại đưa thẳng ra hố chôn lấp rác hợp vệ sinh;  

+ Phế liệu tái chế: gồm các loại như bao bì nhựa, nilon, chai lọ thủy tinh, sắt 

vụn được phân loại, bán tái chế. 

- Tổng lượng rác thải sinh hoạt thành phố Nam Định phát sinh khoảng 186 

tấn/ngày; Tỷ lệ xử lý đạt khoảng 93%.  

2.2. Đối với khu vực nông thôn:  

Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng các công trình xử lý 

rác thải sinh hoạt quy mô cấp xã, xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn 

lấp hợp vệ sinh hoặc sử dụng lò đốt.  

- Về số lượng công trình xử lý RTSH tập trung: khu vực nông thôn gồm 9 

huyện đã có 186/204 xã/thị trấn đầu tư xây dựng công trình xử lý rác thải sinh 

hoạt, trong đó có 106 xã/thị trấn xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh (có 30 xã có cả 

bãi chôn lấp và lò đốt); 98 xã/thị trấn lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt; công tác thu 

gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đã dần đi vào nền nếp;  

- Về phương thức thu gom RTSH: Các xã, thị trấn thành lập tổ, đội vệ sinh 

môi trường hoặc HTX vệ sinh môi trường để thu gom RTSH, vận chuyển về khu 

xử lý RTSH tập trung. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn đều đã tổ chức thu gom, xử 

lý RTSH. 

- Về địa bàn thu gom RTSH: Các tổ, đội thu gom do UBND xã thành lập thực 

hiện thu gom, xử lý rác thải cho chính xã đó. Riêng lò đốt RTSH của thị trấn Lâm 

và thị trấn Nam Giang còn xử lý rác thải cho một số xã lân cận. Lò đốt RTSH của 

thị trấn Lâm xử lý rác thải cho thị trấn Lâm, xã Yên Xá và Yên Khánh; Lò đốt 

RTSH của thị trấn Nam Giang còn xử lý cho xã Điền Xá, Tân Thịnh, Hồng Quang. 

- Về phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: Các địa phương sử 

dụng chủ yếu xe ba bánh tự chế hoặc xe kéo, xe công nông. 

- Về tổng lượng RTSH phát sinh: ước tính tổng lượng rác thải phát sinh 

khoảng 660 tấn/ngày; tổng lượng rác thải thu gom ước tính khoảng 580 tấn/ngày; 

tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn ước tính đạt 88%. 

- Phương pháp xử lý CTR sinh hoạt: xử lý bằng bãi chôn lấp hợp vệ sinh hoặc 

lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Nhìn chung các công trình xử lý CTRSH tập trung đã 

giúp giải quyết nhu cầu về xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Việc xử lý rác 

thải bằng lò đốt giúp xử lý rác thải tương đối triệt để, đốt ngay trong ngày; giảm 

lượng rác thải phải chôn lấp; nước rỉ rác phát sinh không đáng kể. 

2.3. Các quy định, chƣơng trình phân loại rác tại nguồn của địa phƣơng 
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang áp dụng thử nghiệm chương trình phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại 03 xã thuộc huyện Hải Hậu. Ngoài ra chương 

trình phân loại rác tại nguồn còn được các xã xây dựng NTM nâng cao áp dụng thí 

điểm tại một số hộ dân của xã như xã Thọ Nghiệp huyện Xuân Trường, xã Nghĩa 

Minh huyện Nghĩa Hưng…. Theo đó, rác thải được phân loại thành 02 loại (rác 

thải vô cơ và rác thải hữu cơ). Đối với rác thải hữu cơ thì thực hiện làm phân vi 

sinh hoặc chôn lấp ngay tại vườn của các hộ dân; rác thải vô cơ được phân loại tiếp 

thành rác thải vô cơ có thể tái chế  (bán cho cơ sở thu mua phế liệu) và rác thải vô 

cơ không thể tái chế (chuyển cho tổ, đội thu gom của xã đưa đi xử lý tại bãi chôn 

lấp hoặc lò đốt của xã). 

Nhìn chung: Công tác phân loại rác thải tại nguồn đã đạt được hiệu quả tích 

cực. Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, chương trình mới được áp dụng tại một số 

xã, một số hộ gia đình có vườn rộng để có thể chôn lấp rác thải hữu cơ ngay tại các 

hộ dân; khó khăn về phương tiện vận chuyển (chủ yếu phương tiện vận chuyển là 

xe kéo, xe cải tiến, chưa có ngăn phân loại riêng đối với các loại rác). 

Đã ban hành các văn bản về hướng dẫn, chỉ đạo công tác phân loại rác thải và 

lồng ghép vào các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng xã, huyện nông thôn mới. 

III. Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải rắn 

3.1. Chính sách quản lý chất thải tại địa phƣơng và tổ chức bộ máy quản 

lý: 

* Chính sách quản lý chất thải rắn: 

- UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về quản lý chất thải rắn trên địa bàn 

tỉnh như sau: Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 về việc quy định 

về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp rác thải tại các xã, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 quy định 

về cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt tập trung 

tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 

3053/QĐ – UBND ngày 23/12/2016 phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn 

vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các hướng dẫn về vận hành các 

khu xử lý chất thải rắn tập trung, như:  

+ Hướng dẫn số 2275/STNMT-CCMT ngày 06/12/2013 về thu gom, phân 

loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại các xã chưa xây dựng BCL xử lý rác thải quy mô 

cấp xã;  

+ Hướng dẫn số 2276/STNMT-CCMT ngày 06/12/2013 về thu gom, phân 

loại và vận hành bãi chôn lấp và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn quy mô cấp xã;  

+ Hướng dẫn số 2828/HD-STNMT ngày 10/11/2016 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật sau sử dụng;  
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+ Hướng dẫn số 3361/HD-STNMT ngày 21/12/2016 của Sở TNMT về yêu 

cầu kỹ thuật và vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt theo QCVN 61-

MT:2016/BTNMT.   

* Về tổ chức bộ máy quản lý: 

+ Sở Xây dựng được giao quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu 

công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng và triển khai 

quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý chung về lĩnh vực môi 

trường trong đó có quản lý chất thải công nghiệp, CTNH; về bộ máy quản lý tại Sở 

Tài nguyên và Môi trường có Chi cục Bảo vệ môi trường gồm 12 công chức; cấp 

huyện có Phòng TNMT các huyện, thành phố tham mưu giúp UBND huyện, thành 

phố thực hiện việc quản lý nhà nước về môi trường trong đó có quản lý chất thải 

rắn. 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý về chất thải rắn 

làng nghề, chăn nuôi. 

+ Phương án giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối thống 

nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn sẽ gặp khó khăn vướng mắc sau:  

Nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi 

trường rất thiếu: theo chức năng nhiệm vụ của Chi cục BVMT là cơ quan chuyên 

môn tham mưu giúp Sở TNMT quản lý nhà nước về môi trường gồm rất nhiều lĩnh 

vực phải triển khai thực hiện; trong khi nhân lực rất ít (Chi cục BVMT tỉnh chỉ có 

12 công chức). Như vậy sẽ chỉ có từ 1 đến 2 công chức phải đảm nhận nhiệm vụ 

quản lý chất thải rắn trong toàn tỉnh. Đây là vấn đề vô cùng khó khăn khi triển khai 

thực hiện. 

Khối lượng chất thải rắn phát sinh quá nhiều do chưa nghiên cứu để có 

chính sách quản lý đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về giảm thiểu chất thải 

rắn tại nguồn. 

Thiếu nguồn kinh phí đầu tư cho các dự án xử lý chất thải rắn do mức thu từ 

người dân không đủ chi cho xử lý, nhất là đối với các tỉnh có nguồn thu ngân sách 

nhà nước thấp. 

Cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường còn thiếu kiến thức chuyên sâu về 

quản lý tổng hợp chất thải rắn; về xây dựng cơ chế chính sách; về quy hoạch quản 

lý tổng hợp chất thải rắn vùng. 

3.2. Nguồn nhân lực và tài chính cho công tác quản lý chất thải 

- Về ngồn tài chính cho công tác quản lý chất thải:  

+ Tỉnh Nam Định là tỉnh có nguồn thu ngân sách thấp; tuy nhiên từ năm 2007 

đến nay, tỉnh đã bố trí kinh phí chi sự nghiệp môi trường chiếm trên 1% tổng chi 

ngân sách địa phương. Trong đó phân bổ dự toán chi sự nghiệp môi trường cho các 

cấp các ngành chiếm 60%; còn 40% dành chi hỗ trợ các xã, thị trấn thu gom, xử lý 

và xây dựng khu xử lý rác thải nông thôn và các dự án xử lý môi trường cấp bách. 

Tổng kinh phí sự nghiệp môi trường từ năm 2013-2018 là 793,379 triệu đồng (tỉnh 

chi 186,382 triệu đồng; huyện chi 498,817 triệu đồng; xã chi 108,180 triệu đồng). 
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+ Đối với khu vực nông thôn, tỉnh Nam Định đã ban hành mức giá tối đa 

dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Theo đó: các địa phương 

được giữ lại 100% mức thu phí để trang trải cho hoạt động thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ cho kinh phí xử lý, kinh phí 

thu từ các hộ dân hiện được thu và chi trả trực tiếp cho đội thu gom, vận chuyển. 

+ Khu liên hợp xử lý rác thải thành phố Nam Định được đầu tư xây dựng 

với tổng kinh phí đầu tư là 76 tỷ đồng, trong đó: vốn đối ứng của ngân sách tỉnh sử 

dụng trong xây dựng cơ bản là 19 tỷ đồng; vốn vay ODA của Chính phủ Pháp sử 

dụng trong mua sắm thiết bị máy móc do Pháp sản xuất là 57 tỷ đồng. 

- Về nguồn nhân lực cho công tác quản lý chất thải: 

+ Khu vực thành phố Nam Định: việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt do 

Công ty Cổ phần môi trường Nam Định thực hiện dưới sự quản lý trực tiếp của 

Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Nam Định. Rác thải được thu gom, 

vận chuyển về xử lý tại Khu liên hợp xử lý rác thải thành phố Nam Định (làng 

Man, xã Lộc Hòa). Nhà máy xử lý rác thải có công suất thiết kế xử lý 200 tấn 

rác/ngày. Trang thiết bị máy móc của Nhà máy bao gồm: 01 dây truyền tuyển chọn 

sơ bộ, 01 nhà ủ men vi sinh tự động, 01 dây truyền tuyển chọn sàng tinh, 01 dây 

truyền phối trộn đóng bao, 04 xe xúc lật và 01 xe ủi. Trang thiết bị phục vụ công 

tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt gồm: 342 xe đẩy tay, 19 xe vận chuyển 

chuyên dùng. Còn lại các tổ vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn thì phương tiện 

vận chuyển chủ yếu là xe cải tiến, xe công nông, xe đẩy, xe kéo tay. 

+ Khu vực nông thôn (9 huyện): các xã, thị trấn hình thành các tổ, đội, HTX 

vệ sinh môi trường hoạt động theo hình thức thu phí từ các hộ gia đình để chi trả 

lương cho người lao động và duy trì hoạt động thu gom, xử lý rác thải và có sự 

quản lý của UBND xã/thị trấn. Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh đã đầu tư xây 

dựng các công trình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô cấp xã, xử lý rác thải sinh hoạt 

bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh hoặc sử dụng lò đốt. Đến nay khu vực 

nông thôn trên địa bàn tỉnh (9 huyện) đã có 186/204 xã/thị trấn đầu tư xây dựng 

công trình xử lý rác thải sinh hoạt, trong đó có 106 xã/thị trấn xây dựng bãi chôn 

lấp hợp vệ sinh (có 30 xã có cả bãi chôn lấp và lò đốt); 98 xã/thị trấn lắp đặt lò đốt 

rác thải sinh hoạt;  

3.3. Mức phí vệ sinh, đơn giá định mức thu gom, vận chuyển CTRSH 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản về mức giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh như sau: 

-  Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 8/12/2006 của HĐND tỉnh quy 

định mức thu phí vệ sinh tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

-  Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của HĐND tỉnh quy 

định mức phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

-  Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định; 
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- Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh quy 

định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Nam Định 

* Theo các quy định trên, đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý RTSH trên 

địa bàn tỉnh Nam Định như sau: 

- Đối với hộ gia đình cá nhân và cá nhân cư trú tại các phòng thuê trọ: 8000 

đồng/người/tháng; đối với hộ nghèo: 4000 đồng/người/tháng; 

- Đối với hộ kinh doanh thì tùy theo quy mô, ngành nghề mà mức giá từ 

12.000 đồng/hộ/tháng đến 100.000 đồng/hộ/tháng; 

- Đối với tổ chức, cơ quan: tùy trường hợp cụ thể sẽ có giá trị là 260.000 

đồng/m
3
 rác hoặc 110.000 – 160.000 đồng/đơn vị/tháng.  

3.4.Tuyên truyền phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, 

ngƣời dân và doanh nghiệp 

Công tác, truyền thông về BVMT được thực hiện thường xuyên với các hình 

thức đa dạng phong phú như: Hội thảo, tập huấn, mít tinh, ra quân, xây dựng mô 

hình; panô, áp phích, tờ rơi, thông tin nội bộ; trên các phương tiện thông tin đại 

chúng... Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với 9 

tổ chức chính trị cấp tỉnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội 

Nông dân; Liên đoàn Lao động; Đoàn thanh niên; Liên minh Hợp tác xã; Hội Cựu 

chiến binh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Người cao tuổi trong việc tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường trong đó có nội dung về 

quản lý chất thải rắn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với Đài PTTH tỉnh, 

Báo Nam Định xây dựng các phóng sự, trang chuyên đề về BVMT và Luật 

BVMT, thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác 

tuyên truyền về bảo vệ môi trường, quản lý rác thải và phục vụ nhiệm vụ đạt tiêu 

chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2018: Tháng 5/2018, Sở TNMT phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 

triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ 3 sạch” tham gia xây dựng NTM tại xã Nam 

Mỹ, huyện Nam Trực; tổ chức lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ quản 

lý môi trường cấp huyện; phối hợp với UBND huyện Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, 

Nam Trực tổ chức tập huấn về tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện NTM. 

Phối hợp với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) thực 

hiện các nội dung Dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên thích ứng với 

biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng” như tổ chức Hội thảo, tổ chức sự 

kiện hưởng ứng “Ngày trái đất 2018” ra quân thu gom phân loại rác thải khu vực 

ven sông Đào – thành phố Nam Định; tổ chức hội thảo khởi động dự án vào tháng 

12/2018; triển khai thực hiện Giải thưởng sáng tạo xanh, lần thứ hai, năm 2018… 

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với MCD triển khai dự án 

“Thí điểm quản lý rác thải đô thị theo dòng chảy từ sông ra biển nhằm giảm thiểu ô 

nhiễm rác thải nhựa ở tỉnh Nam Định, khu dự trữ sinh quyển sông Hồng, Việt 

Nam”.  
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Công tác tuyên truyền đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các 

ngành và các đoàn thể nhân dân trong việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền vận 

động, xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường. Thông qua việc truyền thông, 

tuyên truyền mà nhận thức của các cấp các ngành, của cộng đồng về bảo vệ môi 

trường đã được nâng lên đáng kể. 

3.5. Thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải:  

Công tác kiểm tra BVMT tại các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh cụ thể 

như sau: 

- Năm 2012, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì đã kiểm tra việc đầu tư xây dựng và thực trạng quản lý khai thác sử 

dụng các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh gồm 

116 dự án xây dựng bãi chôn lấp xử lý rác thải của 111 xã/thị trấn là chủ đầu tư; 

trong đó trực tiếp kiểm tra 75 dự án đã xây dựng xong và đang xây dựng của 71 

xã/thị trấn. Qua kiểm tra, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản chỉ đạo chỉ đạo 

UBND các huyện thực hiện một số nội dung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn 

chế và phát huy hiệu quả việc xử lý rác thải tại bãi chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. 

- Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc đầu tư 

xây dựng, lắp đặt và vận hành lò đốt rác tại khu vực nông thôn tại 11 xã/thị trần 

trên địa bàn 3 huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thành lập các Đoàn 

kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về BVMT của UBND các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; trong đó có nội dung kiểm tra, hướng dẫn 

UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

phát sinh theo đúng quy định. 

- Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý chất thải được thực hiện 

thông qua kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hàng năm. Năm 2018, 

Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với 15 cơ sở với số tiền xử phạt là 587.200.000 đồng. 

3.6. Tình hình triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trƣờng 

thuộc đối tƣợng công ích (làng nghề, bãi rác) và các điểm tồn lƣu hóa chất bảo 

vệ thực vật còn tồn đọng trên địa bàn quản lý 

- Theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg: Nam Định có 6 cơ sở nằm trong danh 

sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cụ thể: Công ty Dệt Nam 

Định (Nay là Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định), Công ty Dệt lụa Nam 

Định (Nay là Công ty cổ phần Dệt lụa Nam Định), Công ty cổ phần dây lưới thép 

Nam Định, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bãi chôn lấp rác xã Lộc Hoà và Kho thuốc bảo 

vệ thực vật – Xí nghiệp thuốc sát trùng Nam Định (Nay thuộc Công ty cổ phần 

thuốc sát trùng Việt Nam quản lý). Trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

và Bãi chôn lấp rác thải Lộc Hòa là đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng thuộc khu vực công ích. Đến nay, tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định 

chứng nhận 06/06 cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để ra khỏi 

Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.  
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- Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg: tỉnh Nam Định có 16 bệnh viện (bao 

gồm 11 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 5 bệnh viện chuyên khoa) nằm trong 

danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải đầu tư xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi xả 

thải ra ngoài môi trường. Trong đó 5 bệnh viện chuyên khoa cần xử lý triệt để 

trong năm 2013 và 11 bệnh viện đa khoa tuyến huyện phải xử lý triệt để trong 

khoảng thời gian từ 2013-2017. 

Đến nay 16/16 bệnh viện đều đã được đầu tư xây dựng xong hệ thống xử lý 

nước thải, kết quả quan trắc nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn môi trường cho 

phép; 16/16 bệnh viện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xác nhận 

hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và ra khỏi Quyết định 1788/QĐ-

TTg. 

Sau khi được chứng nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để ra 

khỏi Quyết định 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định 1788/QĐ-TTg, các cơ sở đã vận 

hành thường xuyên các công trình xử lý chất thải, đảm bảo xử lý chất thải đạt quy 

chuẩn môi trường; Qua kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm không có cơ sở tái vi 

phạm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Về điểm tồn lưu hóa chất BVTV: 

+ Hoàn thành xử lý điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn 

lưu tại 3 điểm trên địa bàn tỉnh, gồm: điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu 

trên địa bàn xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy (thực hiện từ 2012 -2015); điểm tồn 

lưu hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn thôn Vạn Diệp, xã Nam Phong, 

thành phố Nam Định (thực hiện từ 2012 – 2015); điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ 

thực vật tồn lưu trên địa bàn thôn Đông Mạc, phường Lộc Hạ, thành phố Nam 

Định (thực hiện từ 2016-2017).  

+ UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, đánh giá và lựa 

chọn các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu 

thuộc khu vực công ích trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 4 điểm ô 

nhiễm môi trường do hoá chất BVTV tồn lưu, cụ thể:  

Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại thôn La Hào, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản: 

có diện tích khoảng 380m
2
. Ước tính, khối lượng đất ô nhiễm nặng khoảng 812 

tấn.  

Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại Khu Cánh Gà xóm 2, xã Kim Thái, huyện 

Vụ Bản: diện tích đất ô nhiễm khoảng 435m
2
. 

Điểm tồn lưu hóa chất BVTV tại xóm 12,  xã Nam Thắng, huyện Nam Trực – 

kho HTX Dương A 

Điểm tồn lưu hóa chất BVTV Tại thôn Đại An, xã Nam Thắng, huyện Nam 

Trực 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa 

chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định“. 
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- Về làng nghề: Năm 2013, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, 

khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường theo Quyết định số 2406/QĐ-TTG 

ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 nay là Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới và vốn đối ứng của tỉnh, Sở TNMT đã thực hiện dự án “Khắc 

phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề cơ khí Bình Yên, xã Nam Thanh, 

huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định”.  

Sau quá trình triển khai Dự án đã đạt được các kết quả sau: thu gom, xử lý 

toàn bộ tro xỉ thải tồn dư của làng nghề; xử lý bùn và đất kênh mương bị ô nhiễm 

theo quy định về quản lý chất thải nguy hại (bùn kênh mương  nhiễm chất thải nguy 

hại trên các tuyến sông Trục, sông Hàng và sông Ba Cồn đã được nhà thầu thu gom 

về hố tập trung gần trạm xử lý nước thải sau đó được vận chuyển, xử lý theo quy định 

về quản lý chất thải nguy hại); Xây dựng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, xây 

dựng mới hệ thống cống dẫn nước thải trong làng nghề về trạm xử lý nước thải tập 

trung với chiều dài khoảng 6.500m;  Xây dựng, hoàn thành trạm xử lý nước thải công 

suất 500 m
3
/ngày.đêm và bàn giao cho UBND xã Nam Thanh quản lý, sử dụng.  

IV. Những tồn tại, nguyên nhân, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

chất thải trong thời gian tới 

4.1. Tồn tại, nguyên nhân 

- Vấn đề an ninh, trật tự tại địa phương liên quan đến công tác quản lý CTR: 

do khoảng cách an toàn về môi trường từ các khu xử lý CTR đến khu dân cư và 

vận hành các khu xử lý CTR chưa đảm bảo sẽ dẫn đến kiến nghị của nhân dân. 

- Các quy định về khoảng cách từ bãi xử lý rác thải đến khu dân cư theo QCVN 

07-9:2016/BXD của Bộ Xây dựng không phù hợp thực tế, nhất là ở các tỉnh đồng 

bằng có mật độ dân số đông.  

- Xã hội hóa trong công tác BVMT còn chậm; kinh phí chi cho hoạt động xử 

lý rác thải sinh hoạt rất lớn, việc thu phí từ các hộ dân, cơ quan, tổ chức chỉ đáp 

ứng được một phần cho công tác xử lý rác thải. 

- Nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân, doanh 

nghiệp còn hạn chế nên việc xả rác bừa bãi và đổ trộm phế thải vẫn còn diễn ra. 

- Nhu cầu cho công tác bảo vệ môi trường khu vực công cộng rất lớn (như hạ 

tầng xử lý rác thải sinh hoạt...) nhưng nguồn chi chưa đáp ứng được yêu cầu, 

nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế. Đặc biệt kinh phí dành cho công tác vận 

hành duy trì các công trình xử lý môi trường gặp nhiều khó khăn. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường từng bước được kiện toàn, 

song còn thiếu và chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế tại địa phương. 

Việc đưa quản lý chất thải rắn thuộc trách nhiệm của ngành tài nguyên môi trường 

dẫn đến thiếu cán bộ chuyên môn phục vụ cho công tác quản lý CTR. 

4.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tăng 

cường xử lý rác thải tại hộ gia đình, tận dụng, tái chế rác thải giảm thiểu lượng rác 

phải xử lý tại các khu xử lý tập trung. 
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- Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường, trong đó có các quy chuẩn về quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, các 

văn bản có liên quan để đảm bảo cho phù hợp với thực tế. 

- Điều tra, thống kê, tổng hợp tổng thể về chất thải rắn phát sinh trên địa bàn 

tỉnh làm căn cứ để rà soát quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn tập trung. 

- Rà soát và triển khai thực hiện quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định 

đã được phê duyệt. Căn cứ quy hoạch về quản lý tổng hợp chất thải rắn vùng tỉnh 

Nam Định đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 

23/12/2016), UBND các huyện rà soát các điểm, khu vực nằm trên địa bàn huyện 

thuộc quy hoạch để tham vấn ý kiến của nhân dân trước khi triển khai dự án. 

Nghiên cứu triển khai dự án với công nghệ xử lý rác tiên tiến, hiện đại, phù hợp 

với điều kiện thực tế tại địa phương và phù hợp với quy hoạch chất thải rắn đã 

được phê duyệt 

- Có cơ chế hỗ trợ đầu tư về tài chính, cơ sở hạ tầng, đất đai (tiền thuê đất, 

giải phóng mặt bằng), môi trường cho các dự án xử lý chất thải rắn. 

V.Kiến nghị 

- Đề nghị sửa đổi các QCVN không phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa 

phương và chỉnh sửa các quy định pháp luật khác có liên quan đến quản lý chất 

thải rắn. 

- Kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 41-NQ/TW về mức chi sự nghiệp cho sự 

nghiệp môi trường, trong đó ưu tiêu chi cho hoạt động quản lý chất thải rắn. 

- Kiện toàn lại bộ máy, bổ sung nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường cho 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện. 

- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về quản lý chất thải rắn nói chung; 

xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp tỉnh, thành phố. 

- Có cơ chế đặc thù về xử lý chất thải rắn nhằm đảm bảo nguồn kinh phí cho 

hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTR. 

- Có định hướng về công nghệ xử lý CTR đảm bảo hiệu quả để các địa 

phương nghiên cứu áp dụng.  

- Đề nghị Chính phủ nên quy hoạch và triển khai xây dựng  khu vực xử lý rác 

thải sinh hoạt tập trung vùng cấp tỉnh. 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nam Định, 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ TNMT; 

- Tổng cục Môi trường; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, CCMT. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Phạm Văn Sơn 

(để b/c) 
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Phụ lục 

VỊ TRÍ, QUY MÔ CÁC KHU XỬ LÝ CTR VÙNG TỈNH, VÙNG HUYỆN, 

LIÊN HUYỆN THEO QUY HOẠCH CTR ĐÃ ĐƢỢC PHÊ DUYỆT 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-STNMT ngày      /6/2019 của Sở TNMT) 

TT 
Tên khu xử lý Vị trí 

Diện 

tích (ha) 
Phạm vi thực hiện 

I Khu xử lý vùng tỉnh   

1 KXL Lộc Hòa Xã Lộc Hòa, tp 

Nam Định 

35,5 - Xử lý CTRSH cho Tp Nam Định 

- Xử lý CTR công nghiệp nguy hại 

cho tỉnh Nam Định 

- Xử lý CTR y tế nguy hại cho 

thành phố Nam Định 

II Khu xử lý vùng huyện, liên huyện   

1 KXL Nam Toàn 

 

Xã Nam Toàn, 

huyện Nam Trực 

18 - Xử lý CTRSH, CTR xây 

dựng,CTR công nghiệp thông 

thường cho phía Nam Tp Nam 

Định giai đoạn sau 2020 

2 KXL Mỹ Thắng Xã Mỹ Thắng, 

huyện Mỹ Lộc 

12 Xử lý CTRSH cho phía Bắc Tp 

Nam Định (GĐ sau 2025) 

3 KXL Minh Tân Xã Minh Tân, 

huyện Vụ Bản 

3 Xử lý CTRSH, CTR y tế nguy hại 

cho huyện Vụ Bản 

4 KXL Thành Lợi Xã Thành Lợi, 

huyện Vụ Bản 

3 
Xử lý CTRSH cho huyện Vụ Bản 

5 KXL Liên Bảo Xã Liên Bảo, 

huyện Vụ Bản 

3 Xử lý CTR công nghiệp thông 

thường, CTR xây dựng cho huyện 

Vụ Bản 

6 KXL Nghĩa Thái Xã Nghĩa Thái, 

huyện Nghĩa 

Hưng 

5 - Xử lý CTRSH cho phía Bắc 

huyện Nghĩa Hưng 

- Xử lý CTR y tế nguy hại cho 

huyện Nghĩa Hưng 

7 KXL Rạng Đông TT Rạng Đông, 

huyện Nghĩa 

Hưng 

5 - Xử lý CTRSH, CTR xây dựng, 

công nghiệp thông thường cho 

huyện Nghĩa Hưng 

- Trung chuyển CTNH cho huyện 

Hải Hậu, Nghĩa Hưng 

8 KXL Xuân Ninh Xã Xuân Ninh, 

huyện Xuân 

Trường 

5 - Xử lý CTR sinh hoạt, Xây dựng, 

CN thông thường; CTR y tế nguy 

hại cho huyện Xuân Trường. 

9 KXL Việt Hùng-

Liêm Hải 

Xã Việt Hùng, 

huyện Trực Ninh 

5 - Xử lý CTR sinh hoạt, công 

nghiệp thông thường, CTR y tế 

nguy hại cho huyện Trực Ninh 

- Trung chuyển CTNH cho huyện 

Xuân Trường, Giao Thủy, bắc Hải 

Hậu 
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10 KXL Thịnh 

Long 

TT Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu 

10 - Xử lý CTR sinh hoạt, xây dựng, 

CNTT, CTR y tế nguy hại cho 

huyện Hải Hậu, KKT Ninh Cơ 

11 KXL Yên Minh Xã Yên Minh, 

huyện Ý Yên 

5 - Xử lý CTRSH, xây dựng, 

CNTT, CTR y tế nguy hại cho 

huyện Ý Yên 

- Trung chuyển CTNH cho huyện 

Ý Yên 

12 KXL Giao Châu Xã Giao Châu, 

huyện Giao 

Thủy 

5 - Xử lý CTRSH, CNTT, Xây 

dựng, CTR y tế nguy hại cho 

huyện Giao Thủy 

13 KXL Nam 

Dương 

Xã Nam Dương, 

huyện Nam Trực 

2 - Xử lý CTRSH, CNTT, Xây 

dựng, CTR y tế nguy hại cho 

huyện Nam Trực. 

 

  



Phụ lục 2 

TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ XỬ LÝ CTRSH CẤP HUYỆN, XÃ 

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-STNMT ngày     tháng     năm 2019 của Sở TNMT) 

 
       

  
 

 
 

 
  

  

TT Tên cơ sở Địa điểm Phạm vi tiếp nhận 

Công suất 

thực tế 

(tấn/ngày) 

Phƣơng pháp xử lý 

Tình trạng hoạt 

động 

Thủ tục môi trƣờng 

HĐ xử 

lý 

RTSH 

BCL Hợp vệ sinh Lò đốt RTSH   

ĐTM 
KH 

BVMT 

Đề 

 án Số 

BCL 

Diện tích 

KXL (m2) 

Năm 

vận 

hành 

Số  

Lò 

đốt 

Diện tích 

KXL 

Năm vận 

hành 

cs lò 

đốt 

(kg/h) 

xã xd 

BCL 

+Lò đốt 

1 
 KCL RTSH xã 

Nam Thanh 

 xã Nam 

Thanh 
xã Nam Thanh 4.1 1   2010 1 10000 2015 300 x Bình thường     1   

2 
BCL xã  Nam 

Dương 

 xã Nam 

Dương 
 xã Nam Dương 3.6 1 10,000 2011           Bình thường     x   

3 BCL xã Nam Mỹ 
xã  Nam 

Mỹ 
xã Nam Mỹ 2.3 1 3,900 2011           

Đã đóng cửa để 

giải phóng mặt 

bằng xây đường 

Tân Phong 

x     x 

4 
KXL RTSH TT 

Nam Giang 

 TT Nam 

Giang 

xã Nam mỹ, Hồng 

Quang, Tân 

Thịnh, Điền Xá, 

TT Nam Giang 

10.4 1 5,900 2008 1 32000 2018 1500 x   x       

5 
KXL RTSH xã 

Nam Hồng 

xã Nam 

Hồng 
xã Nam Hồng 3.5 1 10,000   1 10000 2015 500 x Bình thường   x     

6 
BCL RTSH xã 

Nam Lợi 

Xã Nam 

Lợi 
Xã Nam Lợi 3.2 1 10,100 2014           Bình thường x       

7 
BCL RTSH xã 

Đồng Sơn 

xã Đồng 

Sơn 
xã Đồng Sơn 5.0 1 6,502 2013           Bình thường x       

8 
KXL RTSH xã 

Nam Thái 

xã Nam 

Thái 
xã Nam Thái 3.2 1 9,000 2014 1 9,000 2016 500 x Bình thường   x     

9 
Lò đốt RTSH xa 

Nam Tiến 

xã Nam 

Tiến 
xã Nam Tiến 3.9       1 4,000 2018 300   Bình thường   x     

10 
Lò đốt RTSH xã 

Bình Minh 
Bình Minh xã Bình Minh 3.6       1 3,500 2017 300   Bình thường   x     

11 
Lò đốt RTSH xã 

Nam Hoa 
Nam Hoa xã Nam Hoa 2.3       1 4,000 2015 300   Bình thường   x     
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12 
Lò đốt RTSH xã 

Nam Hùng 

xã Nam 

Hùng 
xã Nam Hùng 2.3       1 10,000 2016 300   Bình thường   x     

13 
Lò đốt RTSH xã 

Nam Thắng 
Nam Thắng xã Nam Thắng 2.7       1 3,000 2017 300   Bình thường   x     

14 
BCL RTSH xã 

Nam Toàn 
Nam Toàn xã Nam Toàn 1.8 1 5,600 2015           Bình thường     x   

15 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa An 
Nghĩa An xã Nghĩa An 3.6       1 3500 2017 300   Bình thường   x     

16 
Lò đốt RTSH xã 

Nam Cường 

Nam 

Cường 
Xã Nam Cường 3.0       1 3000 2018 300   Bình thường   x     

17 
Lò đốt RTSH xã 

Nam Hải 
Nam Hải XÃ Nam Hải 2.0       1 4000 2017 300   Bình thường   x     

18 
BCL RTSH xã 

Mỹ Hà 
Mỹ Hà xã Mỹ Hà 2.2 1 10,145 2013           Bình thường x       

19 
BCL RTSH xã 

Mỹ Thắng 
Mỹ Thắng xã Mỹ Thắng 2.1 1 2,657 2009           Chưa đảm bảo x       

20 
BCL RTSH xã 

Mỹ Phúc 
Mỹ Phúc xã Mỹ Phúc 1.9 1 10,300 2013             x       

21 Lò đốt RTSH xã 

Xuân Đài Xuân Đài xã Xuân Đài 
2.9       1 4000 2016 

500-

700 
  Bình thường     x   

22 Lò đốt RTSH xã 

Xuân Phú Xuân Phú xã Xuân Phú 
4.2       1 2000 2016 

500-

700 
  Bình thường x       

23 Lò đốt RTSH xã 

Xuân Trung Xuân Trung xã Xuân Trung 

3.3 1     1 13000 2014 350 x Bình thường x       

24 BCL RTSH xã 

Xuân Phương 

Xuân 

Phương xã Xuân Phương 

2.5 1 8,700 2007           Bình thường x       

25 KXL RTSH xã 

Xuân Tiến Xuân Tiến Xã Xuân Tiến 
4.3 1 11,080 2010 1 11080 2013 

500-

700 
x Bình thường x       

26 KXL RTSH xã 

Xuân Bắc Xuân Bắc xã Xuân Bắc 
3.1 1   2010 1 10700 2019 

500-

700 
x Bình thường     x   

27 Lò đốt RTSH xã 

Xuân Hoà Xuân Hoà xã Xuân Hòa 
2.7       1 12200 2015 

500-

700 
  Bình thường x   x   
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28 KXL RTSH xã 

Xuân Ninh Xuân Ninh xã xuân Ninh 
4.7 1   2010 1 17710 2016 

500-

700 
x Bình thường     x   

29 Lò đốt RTSH xã 

Xuân Châu Xuân Châu xã Xuân Châu 
2.5       1 2000 2018 

500-

700 
  Bình thường   x x   

30 KXL RTSH xã 

Thọ Nghiệp Thọ Nghiệp xã Thọ Nghiệp 

4.8 1   2013 1 3000 2018 1000 x Bình thường     1   

31 BCL xã Xuân 

Vinh Xuân Vinh Xã Xuân Vinh 
4.3 1   2013           Bình thường x       

32 
Lò đốt RTSH xã 

Xuân Thuỷ 
Xuân Thuỷ xã Xuân Thủy 2.1       1 3000 2017 300   Bình thường   x     

33 
Lò đốt RTSH xã 

Xuân Thành 

Xuân 

Thành 
xã Xuân Thành 2.4       1 2500 T9/2016 

500-

700 
  Bình thường   x 1   

34 
BCL RTSH xã 

Xuân Phong 

Xuân 

Phong 
xã Xuân Phong 4.0 1 8,300 2015           Bình thường x   1   

35 
KXL RTSH Thị 

trấn Xuân Trường 

Thị trấn 

Xuân 

Trường 

TT Xuân Trường 3.4 1   2009 1 13866 2017 1000 x 
Đã chuyển sang xd 

lò đốt rác 
  x     

36 
KXL RTSH xã 

Xuân Hồng 
Xuân Hồng xã Xuân hồng 6.6 1   2015 1 4500 2016 

500-

700 
x 

Đang vận hành 

bình thường 
x   x   

37 Lò đốt RTSH xã 

Xuân Ngọc Xuân Ngọc xã Xuân Ngọc 
2.6 1     1 7200 2015 

500-

700 
x       x   

38 Lò đốt RTSH xã 

Xuân Tân Xuân Tân xã Xuân Tân 
1.3       1 10700 2017     Bình thường   x 

 

  

39 BCL xã Xuân 

Thượng 

Xuân 

Thượng Xã Xuân Thượng 
1.2 1 10,700 2010           Bình thường x       

40 BCL RTSH xã 

Xuân Kiên Xuân Kiên xã Xuân Kiên 
3.3 1 9,370 2012           Bình thường x       

41 
KXL RTSH tt 

Ngô Đồng 

tt Ngô 

Đồng 
TT NGô Đồng 4.5 1   2012 1 10000 2014 350 x   x       

42 
KXL RTSH tt 

Quất Lâm 
tt Quất Lâm TT Quất  Lâm 6.8 1   2008 1 2000   350 x       x   
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43 
Lò đốt RTSH xã 

Giao Hương 

Giao 

Hương 
xã Giao Hương 3.1       1 2000 2017 350         x   

44 
BCL RTSH xã 

Hồng Thuận 

Hồng 

Thuận 
xã Hồng Thuận 5.1 1 10,000 2012             x   

 

  

45 
BCL RTSH xã 

Giao Thiện 
Giao Thiện xã Giao Thiện 3.9 1 18,900 2016             x       

46 
Lò đốt RTSH xã 

Giao Thanh 
Giao Thanh Xã Giao Thanh 3.6       1 6500 2017 350     x   x   

47 
Lò đốt RTSH xã 

Hoành Sơn 
Hoành Sơn xã Hoành Sơn 2.7       1 10000 2015 350     x       

48 
KXL RTSH xã 

Bình Hòa 
Bình Hòa xã Bình Hòa 3.3 1     1 800 2016 350 x   x       

49 
BCL Xã Giao 

Tiến 
Giao Tiến xã Giao Tiến 6.3 1 18,000 2011           Bình thường x       

50 BCL Xã Giao Hà Giao Hà xã Giao Hà 4.5 1 18,963 2008           Bình thường x       

51 
BCL RTSH xã 

Giao An 
Giao An xã Giao An 3.4 1 8,500 2009     

  
  

  
Bình thường x 

  
    

52 
BCL RTSH xã 

Giao Lạc 
Giao Lạc xã Giao Lạc 3.8 1 18,000 2012     

  
  

  
Bình thường x 

  
    

53 
BCL RTSH xã 

Giao Châu 
Giao Châu xã Giao Châu 3.2 1 10,000 2010           Bình thường x       

54 
KXL RTSH xã 

Giao Xuân 
Giao Xuân Giao Xuân 3.2 1   2010 1 12000 2018 350 x Bình thường     x   

55 
BCL RTSH xã 

Giao Thịnh 
Giao Thịnh Giao Thịnh 4.5 1 20,000 2013           Bình thường x       

56 
BCL RTSH xã  

Giao Hải 
Giao Hải Giao Hải 3.4 1 16,000 2011           Bình thường x       

57 
BCL RTSH xã 

Giao Long 
Giao Long Giao Long 2.7 1 10,000 2013           Bình thường x       
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58 
BCL RTSH xã 

Giao Phong 
Giao Phong Giao Phong 3.4 1 10,000 2013           Bình thường   x     

59 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Đồng 
Nghĩa Đồng xã Nghĩa Đồng 2.7       1 2700 2016 300       x     

60 
BCL RTSH xã 

Nghĩa Thịnh 

Nghĩa 

Thịnh 
Nghĩa Thịnh 2.8 1 10,932 2015           Bình thường     x   

61 
BCL RTSH xã 

Nghĩa Minh 
Nghĩa Minh Nghĩa Minh 2.0 1 10,000 2014           Bình thường         

62 
Lò đốt RTSH xã 

Hoàng Nam 
Hoàng Nam Hoàng Nam 2.8       1 1500  7/2017 300       x     

63 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Châu 
Nghĩa Châu Nghĩa Châu 2.7       1 3030 

 

01/2017 

300-

350 
      x     

64 
BCL RTSH xã  

Nghĩa Thái 
Nghĩa Thái Nghĩa Thái 2.0 1 11,000 2012           Bình thường     x   

65 
BCL RTSH xã  

Nghĩa Trung 

Nghĩa 

Trung 
Nghĩa Trung 3.4 1 6,800 2010       700   đang vận hành x       

66 
KXL RTSH TT-

Liễu Đề 
TT-Liễu Đề TT-Liễu Đề 2.9 1 139,5   1 139.5  4/2017 300 x Chưa đảm bảo         

67 
BCL RTSH xã 

Nghĩa Sơn 
Nghĩa Sơn Nghĩa Sơn 3.0 1 12,000 2013           Bình thường x       

68 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Lạc 
Nghĩa Lạc Nghĩa Lạc 2.2       1 10000  7/2017 300       x     

69 
BCL RTSH xã 

Nghĩa Hồng 
Nghĩa Hồng Nghĩa Hồng 2.6 1 10,000 2015           Bình thường     x   

70 
BCL RTSH xã 

Nghĩa Phong 

Nghĩa 

Phong 
Nghĩa Phong 2.7 1 10,000 2011           Bình thường     x   
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71 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Phú 
Nghĩa Phú Nghĩa Phú 2.6     

  

1 3500 
 

10/2016 
625   Tốt     x   

72 
BCL RTSH xã 

Nghĩa Bình 
Nghĩa Bình Nghĩa Bình 1.5 1 8,553 2016           Bình thường   x x   

73 
BCL RTSH xã 

Nghĩa Tân 
Nghĩa Tân Nghĩa Tân 2.7 1 5,000 2015           Bình thường     x   

74 
BCL RTSH xã 

TT-Quỹ Nhất 

TT-Quỹ 

Nhất 
TT-Quỹ Nhất 2.4 1 14,000 2010                 x   

75 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Thành 

Nghĩa 

Thành 
Nghĩa Thành 2.0   

 

  

1 2500 
 

11/2016 
350   Bình thường     x   

76 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Lâm 
Nghĩa Lâm Nghĩa Lâm 2.3       1 2000 2018 350   Bình thường   x     

77 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Hùng 
Nghĩa Hùng Nghĩa Hùng 2.7       1 2500  7/2017 300   Bình thường   x     

78 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Hải 
Nghĩa Hải Nghĩa Hải 5.3       1 1000  2/2017 350   Bình thường   x     

79 
BCL RTSH xã 

Nghĩa Lợi 
Nghĩa Lợi Nghĩa Lợi 2.2 1 10,000 2013           bình thường     x   

80 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Thắng 

Nghĩa 

Thắng 
Nghĩa Thắng 2.8       1 1000 

 

12/2016 
350   Bình thường   x     

81 
Lò đốt RTSH xã 

Nghĩa Phúc 
Nghĩa Phúc Nghĩa Phúc 0.8       1 2200 

 

01/2017 

300-

350 
  Bình thường   x     

82 
BCL RTSH xã 

TT-Rạng Đông 

TT-Rạng 

Đông 
TT-Rạng Đông 3.9 1 20,000 2011           Bình thường x       

83 
Lò đốt RTSH xã 

Nam Điền 
Nam Điền Nam Điền 3.0       1 14000 2017 300   Bình thường 

 
x 

  

84 
Lò đốt RTSH xã 

Hải An 
Hải An Hải An 1.77       1 1440 2014 400     x       
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85 
Lò đốt RTSH 

xãHải Anh 
Hải Anh Hải Anh 4.66       1 1000 2018 400       x     

86 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Bắc 
Hải Bắc Hải Bắc 2.23       1 4848 2014 400     x       

87 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Châu 
Hải Châu Hải Châu 2.39       1 4500 2014 400     x       

88 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Chính 
Hải Chính Hải Chính 1.79       1 1500 2014 400         x   

89 Hải Cường Hải Cường Hải Cường 2.14 1 8,850 2013           Bình thường x       

90 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Đông 
Hải Đông Hải Đông 2.79       1 2000 2014 400     x       

91 Hải Đường Hải Đường Hải Đường 3.96 1 9,396 2012           Bình thường x       

92 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Giang 
Hải Giang Hải Giang 2.09   

 

  1 700 2014 400     x       

93 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Hà 
Hải Hà Hải Hà 2.28       1 4000 2017 400       x     

94 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Hòa 
Hải Hòa Hải Hòa 2.88       1 3700 2014 400     x       

95 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Hưng 
Hải Hưng Hải Hưng 3.24       1 5000 2014 400     x   1   

96 
BCL RTSH xã 

Hải Lộc 
Hải Lộc Hải Lộc 2.30 1 7,700 2012           Bình thường x       

97 
BCL RTSH xã 

Hải Long 
Hải Long Hải Long 2.29 1 10,685 2013           Bình thường x       

98 
BCL RTSH xã 

Hải Lý 
Hải Lý Hải Lý 3.42 1 11,106 2013           Bình thường x       

99 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Minh 
Hải Minh Hải Minh 4.66       1 3866 2013 450             

100 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Nam 
Hải Nam Hải Nam 2.95       1 1900 2014 400         x   

101 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Ninh 
Hải Ninh Hải Ninh 2.41       1 2500 2014 400     x       

102 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Phong 
Hải Phong Hải Phong 2.61       1 1500 2014 400     x       

103 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Phú 
Hải Phú Hải Phú 3.06       1 5200 2014 400     x       
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104 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Phúc 
Hải Phúc Hải Phúc 2.19       1 800 2018 400       x     

105 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Phương 
Hải Phương Hải Phương 2.51       1 10000 2017 400             

106 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Quang 
Hải Quang Hải Quang 2.52       1 2250 2014 400         x   

107 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Sơn 
Hải Sơn Hải Sơn 2.72       1 3000 2014 400             

108 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Tân 
Hải Tân Hải Tân 2.30       1 700 2015 400       x     

109 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Tây 
Hải Tây Hải Tây 2.34       1 3126 2014 400     x       

110 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Thanh 
Hải Thanh Hải Thanh 2.28       1 1900 2014 400         x   

111 
BCL RTSH xã 

Hải Toàn 
Hải Toàn Hải Toàn 1.32 1 10,000 2013           Bình thường x       

112 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Triều 
Hải Triều Hải Triều 1.46       1 1500 2014 400     x       

113 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Trung 
Hải Trung Hải Trung 4.05       1 1900 2014 400         x   

114 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Vân 
Hải Vân Hải Vân 2.97       1 6500 2014 400     x       

115 
Lò đốt RTSH xã 

Hải Xuân 
Hải Xuân Hải Xuân 2.70       1 400 2014 400     x       

116 
Lò đốt RTSH xã 

TT Cồn 
TT Cồn TT Cồn 2.66       1 1000 2018 400       x     

117 
Lò đốt RTSH xã 

TT Thịnh Long 

TT Thịnh 

Long 
TT Thịnh Long 4.46       1 4000 2010 450             

118 
Lò đốt RTSH xã 

TT Yên Định 

TT Yên 

Định 
TT Yên Định 2.28       1 7000 2014 400             

119 
BCL RTSH xã 

Minh Thuận 

Minh 

Thuận 
Minh Thuận 3.2 1 13,041 2012           Bình thường x       
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120 
Lò đốt RTSH xã 

Hiển Khánh 
Hiển Khánh Hiển Khánh 2.7       1 2000 2016 500   tốt x       

121 
Lò đốt RTSH xã 

Tân Khánh 
Tân Khánh Tân Khánh 3.7       1 2500 2017 350   tốt   x     

122 
BCL RTSH xã 

Minh Tân 
Minh Tân Minh Tân 1.0 1 9,800 2014           Bình thường x       

123 
Lò đốt RTSH xã 

Cộng Hòa 
Cộng Hòa Cộng Hòa 1.4       1 7004 2016 

300-

500 
  tốt   x     

124 
BCL RTSH xã  

Trung Thành 

Trung 

Thành 
Trung Thành 3.6 1 6,100             Bình thường     x   

125 
Lò đốt RTSH xã 

Hợp Hưng 
Hợp Hưng Hợp Hưng 0.3       1 5000 2017 350   tốt   x     

126 
BCL RTSH xã  

Quang Trung 

Quang 

Trung 
Quang Trung 1.8 2 5,000 2008           Bình thường x       

127 
BCL RTSH xã 

Liên Bảo 
Liên Bảo Liên Bảo 1.6 1 3,000 2014           Bình thường x       

128 
Lò đốt RTSH xã 

Kim Thái 
Kim Thái Kim Thái 10.0 1     1 5540 2018 500 x tốt x       

129 
BCL RTSH xã 

Liên Minh 
Liên Minh Liên Minh 3.6 1 10,000 2015           Bình thường x       

130 
Lò đốt RTSH xã 

Thị trấn Gôi 

Thị trấn 

Gôi 
Thị trấn Gôi 4.8 1     1 14000 2019 1000 x Ổn định   x     

131 
BCL RTSH xã 

Đại Thắng 
Đại Thắng Đại Thắng 4.7 1 10,000 2012           Bình thường x       

132 
Lò đốt RTSH xã 

Thành Lợi 
Thành Lợi Thành Lợi 6.3 1     1 21000 2016 500 x tốt   x     

133 
Lò đốt RTSH xã 

Tân Thành 
Tân Thành Tân Thành 0.9       1 3500 2017 350   tốt   x   

 

134 
KXL RTSH TT 

Cổ Lễ 
Cổ Lễ Cổ Lễ 3.87 1   2009 1 17000 2018 2000 x Hiệu quả xử lý tốt x       

135 
BCL RTSH xã 

Phương Định 

Phương 

Định 
Phương Định 5.65 1 6,300 2008           Bình thường x       
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136 
Lò đốt RTSH xã 

Trực Chính 
Trực Chính Trực Chính 1.81       1 5000 2017 350   Bình thường   x     

137 
BCL RTSH xã 

Trung Đông 
Trung Đông Trung Đông 5.78 3   2007           Đang quá tải x       

138 
Lò đốt RTSH xã 

Liêm Hải 
Liêm Hải Liêm Hải 3.94       1 3000 2016 350   tốt   x     

139 
BCL RTSH xã 

Việt Hùng 
Việt Hùng Việt Hùng 3.49 1 10,000 2015           Bình thường x       

140 
BCL RTSH xã 

Trực Đạo 
Trực Đạo Trực Đạo 2.44 1 10,000 2013           Bình thường x       

141 
KXL RTSH xã 

Trực Thanh  
Trực Thanh  Trực Thanh  1.79 1 16,812 2011 1   2019     Tốt         

142 
BCL RTSH TT 

Cát Thành 
Cát Thành Cát Thành 4.42 1 12,260 2008           Bình thường x       

143 
Lò đốt RTSH xã 

Trực Tuấn 
Trực Tuấn Trực Tuấn 2.07       1 3000 2017 350   Bình thường   x     

144 
Lò đốt RTSH xã 

Trực Nội 
Trực Nội Trực Nội 1.68 1     1 16812 2019     Bình thường         

145 
BCL RTSH xã 

Trực Mỹ 
Trực Mỹ Trực Mỹ 1.53 1 8,100 2012           Bình thường x       

146 
Lò đốt RTSH xã 

Trực Đại 
Trực Đại Trực Đại 1.84       1 3000 2015 350   Bình thường x       

147 
BCL RTSH xã 

Trực Hùng 
Trực Hùng Trực Hùng 1.48 1 10,000 2014           Bình thường x       

148 
BCL RTSH xã 

Trực Thắng 
Trực Thắng Trực Thắng 2.50 1 10,000 2014           Bình thường x       

149 
BCL RTSH xã 

Trực Cường 
Trực Cường Trực Cường 2.54 1 10,000 2014           Bình thường x       

150 
BCL RTSH xã 

Trực Hưng 
Trực Hưng Trực Hưng 2.54 1 10,000 2013           Bình thường x       
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151 
BCL RTSH  xã 

Trực Khang 
Trực Khang Trực Khang 3.78 1 6,000 2012           Bình thường x       

152 
Lò đốt RTSH xã 

Trực Thuận 
Trực Thuận Trực Thuận 3.24       1 5000 2017 350   Bình thường   x     

153 
BCL RTSH TT 

Ninh Cường 

TT Ninh 

Cường 
TT Ninh Cường 2.35 2   2011           Bình thường x   x   

154 
Lò đốt RTSH xã  

Trực Thái 
Trực Thái Trực Thái 3.28       1 3941 2015 350   Không cao x       

155 
Lò đốt RTSH xã 

Yên Trung 
Yên Trung Yên Trung 2.25       1 7000 2019 350   Bình thường   x     

156 
BCL RTSH xã 

Yên Tân 
Yên Tân Yên Tân 1.98 1 7,150 2012           Bình thường x       

157 
Lò đốt RTSH xã  

Yên Bình 
Yên Bình Yên Bình 2.70       1 1500 2016 350   Bình thường   x     

158 
BCL RTSH xã 

Yên Phú 
Yên Phú Yên Phú 2.40 1   2012           Bình thường       x 

159 
BCL RTSH xã 

Yên Phong 
Yên Phong Yên Phong 2.09 1 9,573 2015           Bình thường x       

160 
BCL RTSH xã 

Yên Nhân 
Yên Nhân Yên Nhân 3.78 1 10,000 2014           Bình thường x       

161 
BCL RTSH xã 

Yên Cường 
Yên Cường Yên Cường 3.18 1 5,028 2009           Bình thường x       

162 
KXL RTSH Thị 

trấn Lâm 

Thị trấn 

Lâm 

Thị trấn Lâm, Yên 

Khánh,, Yên Xá 
5.04 1     1   2015 1000 x Bình thường   x   x 

163 
BCL RTSH xã  

Yên Lương 
Yên Lương Yên Lương 2.32 1   2013           Bình thường x       

164 
Lò đốt RTSH xã  

Yên Thành 
Yên Thành Yên Thành 1.17       1 1115 2017 350   Bình thường   x     

165 
Lò đốt RTSH xã 

Yên Lộc 
Yên Lộc 

Yên Lộc, Yên 

Phúc 
3.78       1 2727 2016 350   Bình thường   x     
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166 
Lò đốt RTSH xã  

Yên Hồng 
Yên Hồng Yên Hồng 2.25       1 2777 2017 350   Bình thường   x     

167 
Lò đốt RTSH xã 

Yên Quang 
Yên Quang Yên Quang 1.53       1 1500 2017 350   Bình thường   x     

168 
BCL RTSH xã 

Yên Khang 
Yên Khang Yên Khang 1.87 1 3,000 2013           Bình thường x       

169 
BCL RTSH xã 

Yên Chinh 
Yên Chinh Yên Chinh 2.16 1 10,000 2012           Bình thường x       

170 
Lò đốt RTSH xã  

Yên Bằng 
Yên Bằng Yên Bằng 2.91       1 2084 2018 350   Bình thường   x     

171 
Lò đốt RTSH xã 

Yên Ninh 
Yên Ninh Yên Ninh 3.87 2   2008 1 5000 2015 350 x Bình thường   x     

172 
BCL RTSH xã 

Yên Lợi 
Yên Lợi Yên Lợi 1.98 1 3,000 2012           Bình thường x       

173 
Lò đốt RTSH xã 

Yên Thọ 
Yên Thọ 

Yên Thọ, Yên 

Hưng, Yên Phưng 
2.43       1 3138 2018 350   Bình thường       x 

174 
Lò đốt RTSH xã  

Yên Mỹ 
Yên Mỹ 

Yên Mỹ, Yên 

Dương 
1.70       1 3000 2018 350   Bình thường   x   x 

175 
Lò đốt RTSH xã 

Yên Đồng 
Yên Đồng Yên Đồng 4.00       1 2943 2018 350   Bình thường   x     

176 
BCL RTSH xã 

Yên Tiến 
Yên Tiến Yên Tiến 3.95 1 5,000 2010           Bình thường x       

177 
BCL RTSH xã 

Yên Thắng 
Yên Thắng Yên Thắng 3.78 1 5,028 2012           Bình thường x       

  Tổng Tổng   539.06 102 700,831   105 540,637     23   87 53 35 5 
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