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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1387/VP-KTTC ngày 

15/3/2019 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý 

chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 825/BTNMT-TCMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Qua quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp số liệu, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau: 

1. Về tình hình thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn    

Ngày 21/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về 

Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đã đóng cửa 11 

bãi rác gây ô nhiễm môi trường theo quy hoạch.  

Để việc Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phù hợp với các 

quy định hiện nay và tình hình thực tế của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng đã lấy ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

điều chỉnh Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030, được Bộ Xây dựng phúc đáp tại Văn bản số 419/HTKT-

CTR ngày 01/11/2018 và đã lấy ý kiến rộng rãi nhân dân về quy hoạch quản lý chất 

thải rắn trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Ngày 17/12/2018, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 3069/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh đồ án 

Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. Hiện địa phương đang triển khai thực hiện. 

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

rắn 

2.1. Về chất thải rắn sinh hoạt 

Theo số liệu thống kê tại đồ án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh 

Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 vào tháng 10 năm 2018 thì tổng 

khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh năm 2017 khoảng 

329,46 tấn/ngày, năm 2018 khoảng 411,59 tấn/ngày. Hiện nay, việc thu gom rác 

thải sinh hoạt được UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý khu du lịch quốc gia 

Núi Bà đen ký hợp đồng với các đơn vị chức năng thu gom, trên địa bàn tỉnh chủ 

yếu là do Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh, Hợp tác xã Thương mại - 

Dịch vụ - Nông nghiệp Tân Châu, Hợp tác xã vệ sinh môi trường thu gom rác Gò 

Dầu, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ môi trường Thành Tiến Vina, 

Công ty TNHH MTV Hiệp Thương Bảo và các đơn vị tư nhân khác tổ chức thu 

gom, vận chuyển. 

Các đơn vị thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt được trang bị phương tiện, 

thiết bị thu gom rác phù hợp; có một vài trường hợp, đôi lúc xe vận chuyển rác thải 

lưu thông trên đường đến nơi xử lý làm rác rơi vãi, nước chảy xuống đường bốc 

mùi hôi, gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Tây Ninh không sử dụng phương pháp chôn lấp rác thải sinh hoạt mà sử dụng 

công nghệ vi sinh học làm phân bón hữu cơ, công nghệ đốt kết hợp tái chế đảm bảo 



 

được bảo vệ môi trường. Hiện có 02 đơn vị xử lý rác thải sinh hoạt là Công ty Cổ 

phần Công nghệ Môi trường Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu xử lý 

khoảng 250 tấn/ngày và nhà máy xử lý rác tập trung của Công ty TNHH MTV Môi 

trường xanh Huê Phương Việt Nam, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu xử lý khoảng 

50 tấn/ngày. 

2.2. Các loại chất thải rắn khác 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 04 cơ sở được Tổng cục Môi trường, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH); 01 cơ sở được 

chấp thuận vận hành thử nghiệm xử lý CTNH, 02 cơ sở được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đang lấy ý kiến để cấp giấy 

phép xử lý CTNH; 04 đơn vị này thu gom, xử lý CTNH cho từ 20,5 – 22 % cơ sở 

trên địa bàn tỉnh;  Các công ty, doanh nghiệp còn lại hợp đồng thu gom, vận chuyển, 

xử lý với các đơn vị ngoài tỉnh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. 

Chất thải nông nghiệp thông thường như nước thải và phân vật nuôi được xử lý 

bằng hầm biogas, sau đó làm thức ăn tại ao nuôi cá; chất độn chuồng được ủ làm 

phân bón; các loại bao bì, thùng chứa thức ăn, chai lọ thuốc bán phế liệu. Chất thải 

rắn nông nghiệp nguy hại phát sinh chủ yếu là bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng, chai lọ đựng thuốc thú y,… Việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật chủ yếu được thực hiện theo chương trình Cùng nông dân bảo vệ môi trường 

của Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp 

với Công ty Cổ phần Lộc Trời đã trang bị các bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật sau sử dụng và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, tiêu hủy. 

Chất thải y tế phát sinh khoảng 3,5- 3,7 tấn/ngày, được thu gom đốt tại các lò đốt 

chất thải y tế của các Trung tâm y tế huyện, thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc 

hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý (các Trung tâm y tế huyện, 

thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh đều đã được đầu tư lò đốt chất thải rắn y tế). 

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

3.1. Chính sách quản lý chất thải tại địa phương 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về 

quản lý chất thải rắn thông thường, nguồn nhân lực chưa đầy đủ nhưng để việc 

quản lý chất thải rắn đi vào nề nếp, UBND tỉnh đã tập trung, ráo riết, chỉ đạo các 

đơn vị chuyên môn nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật cũng như tình hình 

thực tế của địa phương ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản 

lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh và ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn 

thực hiện (danh sách các văn bản phụ lục đính kèm). 

3.2. Tổ chức bộ máy quản lý, nguồn nhân lực 

Tổ chức bộ máy quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được thực 

hiện theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 về Quy định phân 

cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Quyết định số 56/2012/QĐ-

UBND ngày 04/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân 

cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết 

định số 11/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Từ tháng 05/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ quản 

lý chất thải rắn thông thường mặc dù đã tập trung quyết liệt, tuy nhiên, văn bản 

quy phạm pháp luật về chất thải nhiều, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban 

hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về quản lý chất thải rắn thông thường, không 



 

có cán bộ chuyên trách về quản lý chất thải rắn, nguồn nhân lực  chưa đầy đủ 

nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đang thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức theo Quyết định số 2414/QĐ-

UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về ban hành đề án sắp xếp cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo Nghị quyết số 18-

NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Do đó, việc bố trí nhân lực 

đầy đủ, kịp thời để thực hiện quản lý chất thải rắn là rất khó khăn trong bối cảnh 

các ngành, các cấp đang ráo riết thực hiện công tác sắp xếp bộ máy, tinh giảm 

biên chế.    

3.3. Nguồn tài chính 

 Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp môi trường được phân bổ đầy đủ 

nhưng việc bố trí sử dụng chưa đảm bảo nhiệm vụ, công tác này chưa thật sự 

hiệu quả, phí vệ sinh thu còn thấp nên việc bù ngân sách trong công tác thu gom, 

xử lý rác thải ở các huyện còn nặng nề chưa thực hiện xã hội hóa trong công tác 

thu gom, xử lý rác thải. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-

UBND ngày 07/12/2017 Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

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

người dân và doanh nghiệp  

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh trong 

công tác chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh 

Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gồm các chương trình: 

Chương trình Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu; Chương trình 

Bảo vệ môi trường vùng đô thị; Chương trình Bảo vệ môi trường Công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, làng nghề; Chương trình Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông 

thôn và du lịch; Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, năng lực quản lý đào 

tạo; đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố 

thực hiện công tác tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân thu gom và vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt, đã gắn các biển cấm đổ rác không đúng nơi quy định, pano 

tuyên truyền bỏ rác đúng nơi quy định trên địa bàn các xã phường, thị trấn; Tổ 

chức các lớp tập huấn về môi trường và quản lý tài nguyên với sự tham dự của 

khoảng 400 cán bộ làm công tác môi trường tại các doanh nghiệp, cán bộ các 

Sở, ngành có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ các huyện, thành phố 

và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn triển khai thực hiện các 

tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Báo Tây 

Ninh đăng chuyên trang về môi trường định kỳ hàng tháng.  

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông 

đăng các tin, bài tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường để phổ biến và 

cung cấp những kiến thức, các nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường, thực trạng 

ô nhiễm môi trường tỉnh Tây Ninh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước trong vấn đề bảo vệ môi trường, vai trò của các cấp, ngành, các đoàn thể, 

tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, trách nhiệm bảo vệ môi trường. Cung 

cấp đường dây nóng để người dân giám sát các hành vi gây ô nhiễm môi trường 

và thông báo kịp thời để chính quyền và cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý vi 

phạm về môi trường. 



 

Sở Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn năm 2017-2018 đã kiểm 

duyệt và đăng tổng cộng 78 tin, bài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi 

trường trên trang thông tin điện tử Sở, đặt hàng sản xuất 72 chương trình phát 

thanh truyền hình về bảo vệ môi trường phát sóng trên hệ thống đài truyền thông 

huyện, xã, phường, thị trấn, trên cụm loa của ấp, khu phố. 

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây ninh đã tuyên truyền trên sóng truyền 

hình 104 tin, bài và 05 bài phóng sự; trên sóng phát thanh 122 tin, bài và 04 

phóng sự. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã chỉ đạo các tổ chức thành 

viên xây dựng mô hình điểm có lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào thực 

hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư”, triển khai đến tận hộ gia đình, gắn với thực hiện phong trào xây dựng 

đô thị văn minh như: Mô hình “Giữ gìn lòng rạch Tây Ninh xanh, sạch, đẹp” 

(Thành phố Tây Ninh); mô hình “Trồng cây xanh tại địa bàn khu dân cư” (Trảng 

Bàng); mô hình “Vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường” (Bến Cầu); 

mô hình “Trồng cây phân tán ở các văn phòng ấp, khu phố, trường học” (Tân 

Biên); mô hình “Phát huy vai trò tôn giáo, vận động chức sắc, chức việc và tín 

đồ tham gia xây dựng nông thôn mới" (Hòa Thành), mô hình “Hộ gia đình tín đồ 

Cao đài gương mẫu thực hiện bảo vệ môi trường”, “Lò đốt rác thải vỏ thuốc bảo 

vệ thực vật” (Gò Dầu); mô hình “Tổ dân cư tự quản thực hiện môi trường xanh, 

sạch, đẹp” (Tân Châu); mô hình “Khu dân cư không có rác thải” (Châu 

Thành)… Qua đó, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày được nâng lên, 

tình trạng mất vệ sinh an toàn ở khu dân cư từng bước được khắc phục. Tuyên 

truyền 130 cuộc có 5.530 người tham gia, phát 1.200 tờ rơi, treo 286 băng rôn 

tuyên truyền về ô nhiễm nhựa và túi nilon; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh được 10.000 phút. 

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

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường của các cơ sở trên địa bàn tỉnh, cũng đã hướng dẫn các cơ sở thực 

hiện quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý đúng theo quy định. Năm 2018, ngành 

chức năng tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn 11 đơn vị về các hành vi: không thu gom, 

lưu giữ CTNH đúng quy định, tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng 

không có biện pháp xử lý đúng quy định; chôn, lấp, đổ, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường không đúng quy định;…. 

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

chất thải trong thời gian tới 
4.1. Tồn tại: 

- Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt chỉ tập trung ở khu 

đô thị, chợ, nơi công cộng, khu dân cư tập trung tại vùng nông thôn, đối với các 

khu dân cư phân tán, nhỏ lẻ, hộ gia đình ở xa khu dân cư tập trung vẫn chưa 

được tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đa số các hộ gia đình tự xử lý rác 

thải sinh hoạt bằng cách đốt rác, chôn lấp nếu không thể tái chế, tái sử dụng 

được; UBND các huyện, thành phố chưa bố trí được điểm lưu giữ rác tạm thời 

tại mỗi xã, và sơ đồ điểm tập kết rác theo Kế hoạch số 1552/KH-UBND cũng 



 

như hướng dẫn về tiêu chí xã nông thôn mới tại Hướng dẫn số 3907/HD-

STNMT. 

- Việc khuyến khích xã hội hóa thông qua hình thức đấu thầu trong thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt, một số địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến nhân 

lực, phương tiện, tần suất thu gom trong tuần, năng lực của đơn vị thu gom, vận 

chuyển chưa đảm bảo triệt để nên rác thải còn tồn đọng tại một vài nơi, gây ô 

nhiễm môi trường, nhất là vào các dịp ngày lễ, tết, đơn vị xử lý rác tạm ngưng hoạt 

động do đó dẫn đến tình trạng rác tồn đọng tại địa phương chưa được thu gom, vận 

chuyển, xử lý.  

4.2. Nguyên nhân: 

- Lực lượng cán bộ về bảo vệ môi trường còn thiếu về số lượng ở các cấp 

nên chưa theo kịp với sự phát sinh, tính chất phức tạp về môi trường trên địa bàn 

tỉnh, chưa có cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải rắn. 

- Cơ chế, chính sách thu hút các nguồn vốn xã hội hóa chưa thực sự hiệu quả. 

- Chưa xây dựng mạng lưới thu gom chất thải rắn đồng bộ, việc thu gom, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do một số xã vùng 

xa giao thông chưa thuận tiện, dân cư không tập trung. Tuyến đường vận chuyển 

rác sinh hoạt tại một số huyện nằm cách xa 02 khu xử lý rác thải tập trung đã đi 

vào hoạt động trên địa bàn tỉnh do đó việc tiêu tốn chi phí trong quá trình vận 

chuyển, nhưng chưa kịp thời có giải pháp. 

- Công tác quản lý cũng như triển khai thực hiện việc thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn do chưa hướng dẫn cụ thể nội dung 

này, vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014: 

+ Khoản 3, Điều 83: UBND cấp xã quy định về tổ chức, hoạt động và tạo điều 

kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, cấp 

xã chưa thành lập hoặc đã thành lập nhưng chưa tổ chức được cơ chế hoạt động. 

+ Điểm a, Khoản 3, Điều 143: UBND cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên 

địa bàn; vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương 

ước; hướng dẫn việc đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh giá thôn, làng, 

ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư và gia đình văn hóa,… Tuy nhiên, đến 

nay, việc triển khai tại một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn 

nhiều hạn chế. 

+ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất thải và phế liệu có quy định về quản lý rác thải sinh hoạt (Chương III) 

nhưng chưa có Thông tư quy định hướng dẫn quản lý rác thải sinh hoạt và chất 

thải rắn thông thường. 

4.3. Giải pháp  

Để quản lý tốt hơn chất thải rắn sinh hoạt cần thực hiện nhiều giải pháp đồng 

bộ từ cơ chế, chính sách, nguồn tài chính hỗ trợ đến công tác tuyên truyền cho 

người dân về ý thức bảo vệ chính môi trường mình đang sinh sống, vận động, 

thay đổi tập quán, thói quen xả rác tùy tiện; cũng như việc tăng cường nguồn 

nhân lực quản lý về số lượng, chất lượng và tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất 

thải rắn sinh hoạt, cụ thể như sau: 

- Có các giải pháp về kiểm tra, kiểm soát chất thải rắn sinh hoạt chặt chẽ, 

hạn chế các nguồn thải, trong đó cần quan tâm hơn đến việc xây dựng đội ngũ 



 

cán bộ quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực nông thôn hiện nay. Tiếp 

tục nghiên cứu, rà soát đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật trong công tác quản lý chất thải để hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi, 

khuyến khích các hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn, xã hội 

hóa công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý rác thải. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1552/KH-UBND và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại các Văn bản số 1316/UBND-KTN, Văn bản số 2223/UBND-KTN 

ngày 12/9/2018, tiếp tục phối hợp thực hiện đồng thời với việc đẩy mạnh việc 

thực hiện các mô hình đã triển khai như: xây dựng nông thôn mới; các phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng đô thị Xanh – 

Sạch – Đẹp, Văn minh”, “Phụ nữ tự quản về an toàn giao thông và trật tự mỹ 

quan đô thị”,… 

- Tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và tổ chức 

Chính trị - Xã hội cấp huyện trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu, chú trọng đến công tác quản lý chất thải trên địa bàn; đẩy mạnh 

việc tham gia đầy đủ của cả hệ thống chính trị. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng 

đơn vị, địa phương xây dựng mô hình thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải đạt hiệu quả tốt nhất. 

- Bố trí điểm lưu trữ rác tạm thời, điểm tập kết rác hợp lý, không gây ảnh 

hưởng đến mỹ quan, môi trường và sức khỏe cộng đồng dân cư; thông báo rộng 

rãi đến người dân địa điểm lưu trữ rác tạm thời, điểm tập kết rác để mọi người 

biết thực hiện; thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường theo Kế hoạch. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hóa nguồn tài chính cho quản lý rác thải để 

giảm sử dụng ngân sách nhà nước; các dự án, chương trình tài trợ trong và ngoài 

nước, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường của địa 

phương huy động vốn từ cộng đồng; Bổ sung nguồn nhân lực cho công tác quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt từ cấp tỉnh đến cấp xã; tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chất thải nhằm nâng cao năng lực quản lý 

cho cán bộ phụ trách, nhất là cấp xã. 

- Các đơn vị, tổ chức có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phải 

đủ phương tiện, năng lực theo tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công 

ích đô thị trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 664/UBND-KTTC ngày 23/3/2018 

của UBND tỉnh và Điều 18 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu. Rà soát lại đơn giá thu gom, xử lý 

rác ở cấp huyện, nếu thấy chưa hợp lý, cần xây dựng phương án điều chỉnh đơn 

giá cho phù hợp trình cấp tỉnh xem xét. Tăng cường công tác kiểm soát nguồn 

thải, cũng như công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử phạt hành vi vứt rác 

bừa bãi, không đúng nơi quy định đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo 

thẩm quyền. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giao trách nhiệm cụ thể 

đến từng đơn vị trực thuộc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; tuyên dương khen thưởng 

những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt; có hình thức xử lý những cá nhân, tổ chức 

thực hiện không tốt công tác này để cộng đồng có trách nhiệm trong công tác 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với cơ 

quan chức năng giám sát phản biện xã hội trong lĩnh vực này.  



 

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Đối với Chính phủ: tăng cường hỗ trợ các nguồn vốn đầu tư các cơ sở xử lý 

chất thải rắn theo quy hoạch tại địa phương, chương trình hợp tác quốc tế cho 

tỉnh Tây Ninh về xử lý rác thải. 

- Đối với Bộ, ngành: sớm ban hành thông tư hướng dẫn quản lý chất thải rắn 

thông thường; hỗ trợ địa phương về công nghệ xử lý chất thải; tổ chức các lớp 

đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn. 

- Đối với UBND tỉnh: Xem xét bổ sung biên chế để Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

- Để việc quản lý chất thải rắn đặc thù từng ngành hiệu quả hơn. Các cơ 

quan chuyên môn là đầu mối giúp UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn đặc thù 

cụ thể như sau:  Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về vấn đề rác 

thải nói chung; Sở Y tế chịu trách nhiệm về rác thải y tế; Sở Xây dựng chịu 

trách nhiệm về rác thải đô thị, rác thải xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chịu trách nhiệm về rác thải nông thôn; Ban Quản lý các Khu kinh tế 

chịu trách nhiệm về rác thải trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế; 

Sở Công Thương chịu trách nhiệm về rác thải trong Cụm công nghiệp; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về rác thải trong hoạt động lễ hội và 

du lịch; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc phân 

loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; Công an 

tỉnh tăng cường nắm tình hình, kịp thời xử lý vấn đề phức tạp xảy ra tại các đơn 

vị xử lý chất thải rắn, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, trật tự. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT.Sở, CCBVMT.  
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