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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-STNMT Lai Châu, ngày      tháng 6 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

Thực hiện Công văn số 2397/BTNMT-TCMT ngày 04/6/2019 của Tổng 

cục Môi trường về việc triển khai Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất 

thải rắn trên địa bàn và Công văn số 1037/UBND-KTN ngày 13/6/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc làm việc với đoàn công tác Tổng cục Môi 

trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu báo cáo như sau: 

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

- Quy hoạch về quản lý chất thải rắn do địa phương ban hành: Căn cứ 

Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050, tỉnh Lai Châu đã xây dựng và phê duyệt Đồ án Quy hoạch 

chất thải rắn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 tại Quyết định số 1205/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Trên địa bàn tỉnh không có trạm trung chuyển chất thải rắn 

Hiện nay tỉnh đã xây dựng 08 khu chôn lấp chất thải rắn, trong đó có 07 

bãi chôn lấp tại thị trấn các huyện và 01 bãi chôn lấp trên địa bàn thành phố Lai 

Châu, bao gồm: Bãi chôn lấp rác thải huyện Tam Đường, diện tích bãi chôn lấp 

1,56ha; Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, diện tích bãi 

chôn lấp 1,29 ha; Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, diện tích 

bãi chôn lấp 1,3 ha; Bãi rác huyện Mường Tè, diện tích bãi chôn lấp 1,044 ha; 

Bãi rác thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, diện tích bãi chôn lấp 3,93 ha; 

Bãi rác thành phố Lai Châu, diện tích bãi chôn lấp 3,5 ha; Bãi rác thị trấn Nậm 

Nhùn, diện tích bãi chôn lấp 5,53 ha; Bãi chôn lấp rác thải huyện Phong Thổ, 

diện tích bãi chôn lấp 2 ha. Được trang bị đủ phương tiện thu gom là xe đẩy tay, 

xe ô tô vận chuyển, rác được thu gom và vận chuyển từ nơi phát sinh đến bãi 

chôn lấp tập trung. 

(thông tin chi tiết của các cơ sở tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo) 

- Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện quy hoạch: 

Lai Châu với đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế 

còn chưa phát triển gây khó khăn trong quá trình xã hội hóa đầu tư xây dựng các 

khu xử lý chất thải rắn; khó khăn trong việc lựa chọn vị trí đầu tư xây dựng công 

trình xử lý chất thải sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo các quy định hiện hành; địa 
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bàn rộng, dân cư phân tán nên công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

gặp nhiều khó khăn. 

Ngân sách của địa phương chủ yếu phụ thuộc vào Ngân sách Trung ương 

việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế; chưa có 

điều kiện áp dụng công nghệ hiện đại để xử lý chất thải rắn sinh hoạt.  

Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác triển khai thực hiện 

quy định về quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn sinh hoạt nói riêng 

còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. 

- Đánh giá tình hình quy hoạch:  

Với quy hoạch xử lý chất thải rắn đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thực tế của địa phương trong giai đoạn 

hiện nay. Tuy nhiên trong giai đoạn tới, với tốc độ gia tăng dân số, tốc độ đô thị 

hóa, cần quy hoạch bổ sung thêm các khu xử lý, nhằm đáp ứng việc thu gom, xử 

lý chất thải rắn phát sinh có hiệu quả nhất. 

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

thải rắn sinh hoạt   

a) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các hộ gia 

đình, trường học, chợ, cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch 

vụ...  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khu vực đô thị năm 2018 khoảng 113 

tấn/ngày, chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom khoảng 108,6 tấn/ngày, tỉ 

lệ thu gom rác sinh hoạt đô thị đạt khoảng 96%. 

(chi tiết lượng phát sinh và thu gom rác thải sinh hoạt của từng huyện, thành 

phố tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo) 

- Chất thải rắn sinh hoạt nông thôn chưa có số liệu điều tra, thống kê, ước 

tính theo định lượng phát thải 0,4 kg/người/ngày, lượng chất thải sinh hoạt khu 

vực nông thôn phát sinh khoảng 147,7 tấn/ngày. 

b) Phương thức thu gom tại đô thị, nông thôn 

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu được 

thực hiện tại thành phố Lai Châu, các thị trấn và một số xã xung quanh thị trấn. 

khoảng 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; tại khu 

vực nông thôn chưa có bãi rác tập trung nên việc thu gom, vận chuyển, xử lý 

chủ yếu là hộ gia đình, cá nhân tự thu gom, xử lý tại chỗ.   

Chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, chưa bổ sung các 

công trình xử lý nước rác tại các thị trấn… 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 7 đơn vị thực hiện thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác; 01 đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. 



 3 

Các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu, cụ thể: 

(1) Công ty Cổ phần môi trường và đô thị tỉnh thực hiện thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải tại địa bàn phường Đông Phong, Tân Phong, xã San 

Thàng thành phố Lai Châu và trung tâm huyện Nậm Nhùn.  

(2) Công ty TNHH số 10 thực hiện thu gom, vận chuyển rác tại địa bàn 

các xã Nậm Loỏng, Quyết Thắng, Quyết Tiến, Đoàn Kết thuộc thành phố Lai 

Châu. 

(3) Công ty cây xanh, nước sạch vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải tại địa bàn huyện Mường Tè. 

(4) Công ty TNHH MTV Bảo Quân Lai Châu thực hiện thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải tại địa bàn huyện Sìn Hồ. 

(5) Hợp tác xã Thảo My thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

tại địa bàn huyện Phong Thổ. 

(6) Hợp tác xã vệ sinh môi trường Mai Thoa thực hiện thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải tại địa bàn huyện Tam Đường. 

(7) Hợp tác xã Công nghệ và môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải tại địa bàn huyện Tân Uyên; 

(8) Hợp tác xã Phương Nhung thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

tại địa bàn huyện Than Uyên. 

- Phương thức thu gom tại nông thôn hiện tại khu vực nông thôn chưa có 

bãi rác tập trung nên việc thu gom, vận chuyển, xử lý chủ yếu là hộ gia đình cá 

nhân tự thu gom, xử lý tại chỗ.   

c) Năng lực thu gom, vận chuyển  

Hiện tất cả các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý đều được trang bị đủ 

phương tiện thu gom là xe đẩy tay, xe ô tô vận chuyển, rác được thu gom và vận 

chuyển từ nơi phát sinh đến bãi chôn lấp. Tổng số phương tiện vận chuyển trên 

địa bàn tỉnh là 13 xe ô tô ép chở rác (tải trọng từ 4 tấn đến 5 tấn), 558 xe đẩy tay 

chở rác. 

(chi tiết trang thiết bị của từng huyện, thành phố tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo) 

d) Khả năng đáp ứng của các đơn vị thu gom, vận chuyển 

Các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô 

thị trên địa bàn tỉnh có khả năng đáp ứng được thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt phát sinh trong khu vực đô thị.  

e) Phân loại rác tại nguồn ở địa phương 

Chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử 

dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ khác như thiêu đốt, chế 
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biến phân compost, chưa bổ sung các công trình xử lý nước rác tại các thị trấn... 

cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý, thu gom, vận chuyển xử 

lý chất thải rắn còn nhiều hạn chế.  

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

a) Chính sách, quy định về chất thải do địa phương ban hành  

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và các cơ chế, chính sách, 

chương trình Quốc gia về quản lý chất thải rắn. UBND tỉnh Lai Châu đã ban 

hành: 

- Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về thực hiện Nghị 

quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/9/2015 về việc tăng cường công tác 

bảo vệ môi trường với các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Lai Châu đến năm 2030; 

- Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 về quy định quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

- Chỉ thị số 13/CT-UBND 13/10/2016 về việc tăng cường công tác quản 

lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

- Kế hoạch số 2078/KH-UBND 19/10/2016 về thực hiện kết luận số 02-

KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 25/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài ra, nội dung thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được lồng ghép 

vào Chương trình xây dựng nông thôn mới (việc thực hiện tiêu chí 17). 

b) Tổ chức bộ máy quản lý 

- Tổ chức bộ máy:  

+ Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc UBND tỉnh trong vấn đề 

quản lý chất thải rắn. Thời gian vừa qua, theo quy định của Luật, Nghị định và 

Thông tư, công tác quản lý chất thải rắn được giao cho nhiều ngành như Ngành 

Xây dựng: Tham mưu quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị; ngành Nông 

nghiệp và phát triển Nông thôn tham mưu quản lý chất thải rắn ở nông thôn; 

ngành Tài nguyên và Môi trường tham mưu quản lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải rắn nguy hại. Đối với cấp huyện thì Phòng kinh tế hạ tầng 

tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về hạ tầng đô thị (gồm cấp, 

thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị)... vì vậy, chưa thống nhất cơ quan đầu mối 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt. 
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+ Theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu, các cơ quan cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý chất thải, phê duyệt 

dự án, phê duyệt kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý: Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận 

tải. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu UBND tỉnh 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan cấp huyện: Tùy từng 

huyện, có huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (Thành phố Lai Châu, 

huyện Phong Thổ, huyện Mường Tè), có huyện giao Phòng Kinh tế hạ tầng (các 

huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ). 

- Khó khăn, thuận lợi trong trường hợp giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc UBND trong vấn đề quản lý chất thải 

rắn: 

+ Thuận lợi: Tập trung vào một đầu mối, phân định rõ chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn, xác định rõ trách nhiệm cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về 

chất thải rắn tại địa phương; tăng cường năng lực của bộ máy quản lý các cấp. 

+ Khó khăn:  

Cơ quan đầu mối về quản lý chất thải rắn được Chính phủ quy định tại 

Nghị Quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019, trong đó giao Bộ Tài nguyên và 

Môi trường là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn. Tuy nhiên, 

chưa quy định cụ thể cho địa phương vì vậy để thực hiện cần phải có điều chỉnh, 

bổ sung bằng các văn bản quy phạm pháp luật, kèm theo các chính sách về biên 

chế, bộ máy tổ chức, nguồn tài chính đầu tư… 

 c) Nguồn nhân lực và tài chính  

- Nguồn nhân lực: Các huyện, thành phố đều đã giao cho 01 đơn vị chủ 

trì, và giao công chức phụ trách quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 07 đơn vị làm dịch vụ thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

- Nguồn lực tài chính chi cho cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh: Năm 2018 là 

31.217.442.000 đồng, năm 2019 là 37.927.012.000 đồng. 

(chi tiết phân bổ kinh phí của từng huyện, thành phố tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo) 

d) Mức phí vệ sinh; đơn giá, định mức thu gom, vận chuyển  

- Hiện tại trên địa bàn tỉnh đang áp dụng thu phí thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt theo Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận 
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chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. Thực hiện thu phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn thành phố Lai Châu, các thị trấn gồm: Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm 

Nhùn, Mường Tè, các hộ gia đình thu 5.000 đồng/tháng tại các thị trấn huyện; 

thành phố thu 10.000 đồng/hộ/tháng; đối với các hộ kinh doanh, thu từ 15.000 

đồng đến 50.000 đồng/hộ/tháng; đối với các đơn vị, tổ chức thu từ  40.000 

đồng/tháng đến 300.000 đồng/tháng. Nguồn thu từ giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2018 được 1.748.518.000 đồng 

(huyện Phong Thổ và huyện Than Uyên chưa triển khai thu). 

(chi tiết tiền thu phí của từng huyện, thành phố tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo) 

- Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

các huyện, thành phố đều thực hiện cơ chế đấu thầu. 

e) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, 

người dân và doanh nghiệp  

Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thông qua các ngày như: 

Ngày Môi trường thế giới, Ngày làm cho thế giới sạch hơn, lồng ghép trong các 

chương trình tập huấn của Sở Tài nguyên và Môi trường, của các tổ chức chính 

trị - xã hội của tỉnh... nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân về bảo vệ 

môi trường nói chung và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nói 

riêng. Hàng năm, UBND tỉnh Lai Châu đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên mục tuyên truyền 

phổ biến kiến thức pháp luật về BVMT; thực hiện các chương trình phối hợp 

hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững; tổ chức các lớp tập huấn về 

công tác BVMT cho lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn, 

đơn vị, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động BVMT hưởng ứng 

Ngày môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; UBND các 

huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng 

loạt ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom, vận chuyển về nơi qui định; 

khơi thông cống rãnh; các huyện, thành phố đã tổ chức mít tinh, kết hợp với ra 

quân dọn vệ sinh môi trường tại các xã trên địa bàn. Công tác tuyên truyền đã 

đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận 

thức của người dân và cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

f) Thanh tra xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải  

Qua các đợt thanh tra, kiểm tra đã tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các 

cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, các tổ chức tăng cường 

quan tâm đầu tư xây dựng, vận hành các công trình xử lý chất thải nhằm hạn chế 

gây ô nhiễm môi trường. 

g) Tình hình triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

thuộc đối tương công ích 
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Tính đến thời điểm tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện các 

điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, chưa có làng nghề, bãi rác được duyệt 

vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường.   

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

chất thải răn trong thời gian tới  

a) Những tồn tại và nguyên nhân 

- Tồn tại 

+ Chưa có cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt 

nên có sự chồng chéo, bỏ chống, phân đoạn trong công tác quản lý nhà nước; 

Chưa có sự thống nhất trong phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt 

động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường nên rất khó khăn 

cho công tác quản lý; 

+ Hệ thống thu gom, vận chuyển vẫn chưa phủ kín toàn địa bàn tỉnh đặc 

biệt là các khu vực thôn, bản dẫn đến chưa thu gom được toàn bộ lượng chất thải 

sinh hoạt phát sinh;  

+ Chất thải rắn chưa thực hiện phân loại tại nguồn nên còn gây khó khăn, 

tốn kém cho xử lý chất thải; việc xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp 

hỗn hợp, chưa phân loại không hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường, không tận 

dụng được các loại chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng; 

+ Công suất thiết kế của bãi rác thường nhỏ hơn công suất thực tế, vì vậy, 

tuổi thọ của bãi rác sẽ bị giảm so với dự kiến (theo thiết kế, các bãi rác có tuổi 

thọ từ 20 đến 30 năm). 

+ Chất thải nguy hại của một số cơ sở, hộ gia đình đổ lẫn vào chất thải 

sinh hoạt gây khó khăn cho quá trình thu gom, xử lý và ảnh hưởng đến môi 

trường. Trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị thu gom, xử lý, vận chuyển chất thải 

nguy hại được cấp phép; 

+ Công tác cập nhật số liệu về tình hình phát sinh chất thải còn hạn chế 

dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý chất thải rắn; 

+ Xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sin hoạt 

còn rất hạn chế, chỉ góp 1 phần kinh phí rất nhỏ cho việc thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

+ Cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã đa phần là 

kiêm nhiệm nên gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Nguyên nhân  

+ Các quy định pháp luật của Trung ương về quản lý chất thải rắn chưa cụ 

thể, chưa phân công rõ ràng; 
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+ Nhận thức của cộng đồng về công tác thu gom, phân loại rác còn thấp, ý 

thức tự giác bảo vệ môi trường chưa trở thành thói quen và nếp sống thường 

xuyên của một số người dân, do đó gây nên tình trạng xả rác thải bừa bãi và 

không đúng nơi quy định; 

+ Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động quản lý, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn từ nguồn ngân sách nhà nước, từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh  

còn hạn chế; thiếu kinh phí đầu tư cho thực hiện phân loại chất thải tại nguồn; 

+ Là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn chưa phát triển, giao thông chưa 

thuận lợi gây khó khăn trong quá trình xã hội hóa đầu tư xây dựng các khu xử lý 

chất thải rắn; 

+ Thiết kế bãi rác chỉ tính lượng rác thải phát sinh theo đầu người do sinh 

hoạt cá nhân chưa tính lượng rác thải phát sinh từ các hoạt động khác như rác từ 

đường, chợ... nên tính toán lượng rác nhỏ hơn so với thực tế phát sinh; 

+ Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động quản lý, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn từ nguồn ngân sách nhà nước, từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh  

còn hạn chế. 

b) Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải 

- Chính phủ, Bộ ban hành quy định rõ cơ quan làm đầu mối, chủ trì thực 

hiện quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, đảm bảo hệ 

thống quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương và chính quyền cơ sở; 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn đảm bảo phù hợp với quy 

hoạch chung của địa phương, của tỉnh; đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại bãi 

rác đảm bảo hạn chế ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước; 

- Hoàn thiện hệ cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy công tác xã hội hóa 

trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn để giảm bớt áp lực về ngân sách 

dành cho quản lý chất thải rắn; 

- Cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư dự 

án xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, 

tài chính cho các tổ chức, cơ sở đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn có 

áp dụng công nghệ tiên tiến, hạn chế chôn lấp; 

- Đầu tư nâng cấp, mở rộng các bãi rác hoặc bổ sung thêm các biện pháp 

xử lý khác, ngoài biện pháp chôn lấp; triển khai thực hiện phân loại rác tại 

nguồn, giảm thiểu lượng rác phải mang đi chôn lấp; 

- Tăng cường và đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, 

đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường, thu gom rác thải, khuyến khích các hoạt động phân loại chất thải rắn 
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sinh hoạt tại nguồn; tăng cường sự giám sát của cộng đồng, các cơ quan thông 

tin đại chúng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; 

- Huy động mọi nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác quản lý, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt, tăng dần nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi 

trường theo tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ môi 

trường tương xứng với hoạt động phát triển, xây dựng và triển khai mô hình thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn phù hợp, đặc 

biệt là công tác thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn; 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, đưa mô hình xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt phù hợp với trình độ, kinh tế, địa hình, tập quán sinh hoạt của nhân 

dân....của tỉnh. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, hội thảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

để nâng cao năng lực quản lý môi trường, các biện pháp xử lý môi trường trong 

chăn nuôi của cán bộ quản lý các cấp. 

5. Đề xuất kiến nghị  

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải tại địa phương, Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiến nghị với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Đối với UBND tỉnh:  

Bố trí kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường tương xứng với phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo cho hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn các huyện, thành phố. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

+ Sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định để thống nhất cơ 

quan đầu mối , chủ trì thực hiện quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn, đảm bảo hệ thống quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa 

phương và chính quyền cơ sở; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn trên 

cả nước; hoàn thiện hệ cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy công tác xã hội hóa 

trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn để giảm bớt áp lực về ngân sách 

dành cho quản lý chất thải rắn; 

+ Báo cáo Chính phủ định hướng, lựa chọn công nghệ xử lý rác thải sinh 

hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, khu vực để xử lý rác thải hỗn 

hợp khó phân loại hiện nay ở Việt Nam; có giải pháp về tài chính để ưu tiên 

thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải tại địa phương. 

+ Sớm quy hoạch và đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn nguy 

hại theo các vùng, khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong 

việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại. 
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+ Phối hợp với các Bộ có liên quan: Xây dựng và ban hành thông tư 

hướng dẫn đồng bộ quy định về số lượng người làm việc trong cơ quan quản lý 

nhà nước về chất thải rắn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải; Quy trình kỹ thuật trong xây dựng, vận hành công 

trình xử lý chất thải rắn; quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với hạ tầng các khu vực, cơ 

sở thực hiện xử lý chất thải rắn. 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

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

- UBND tỉnh (b/c);  

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, MTK. 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Vũ Văn Lương 

  


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-07-01T08:58:52+0700
	Việt Nam
	Vũ Văn Lương<luongvv.sotnvmt@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-07-01T09:16:44+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnvmt@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-07-01T09:16:55+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnvmt@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-07-01T09:17:08+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnvmt@laichau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-07-01T11:23:27+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




