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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 
 

Số: 101/KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày 10 tháng 9  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào nhân rộng mô hình phân loại,  

xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và cắt băng khánh thành Khu xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt tại xã Thạch Trị, xã Thạch Lạc  

 

Thực hiện Chỉ thị 35/CT-HU ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực bảo vệ 

môi trường giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; UBND huyện phát 

động đợt ra quân “nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại 

hộ gia đình”, thời gian thực hiện tính từ ngày 30/8 đến ngày 31/12/2020, với 

các nội dung như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu: 

 1. Mục đích: 

- Nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường; 

- Xử lý hiệu quả, giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt phải vận chuyển đi 

xử lý tại Khu xử lý rác; 

- Tạo môi trường trong lành, thân thiện ở các khu dân cư. 

2. Yêu cầu: 

- Đợt ra quân phải được tổ chức đầu tháng 9/2020, rộng khắp trên địa 

bàn toàn huyện, kết hợp cắt băng khánh thành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

xã Thạch Trị - Thạch Lạc; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, rõ nội dung phần việc, 

có sản phẩm cụ thể, không phô trương hình thức. Chú trọng bám sát các nội 

dung tiêu chí để thực hiện. 

- Ưu tiên tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện hỗ trợ mua giỏ rác, 

chế phẩm sinh học, nắp đậy hố rác…; phát huy tối đa vai trò chủ thể của người 

dân, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

II. Nội dung 

 1. Triển khai tập huấn công tác phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình ở các 

thôn, xóm, tổ dân phố. 

 2. Phát đĩa, tờ rơi tuyên truyền cho các thôn, xóm, tổ dân phố về hướng 

dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. 

 3. Hỗ trợ giỏ rác cho số hộ gia đình tại các xã, thị trấn;  

 4. Tổ chức nghiệm thu, hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND 

ngày 28/12/2018. 



2 

 

 III. Chỉ tiêu 

1. Phấn đấu đến ngày 31/12/2020 toàn huyện có 50% số thôn, xóm, tổ 

dân phố triển khai thực hiện đạt trên 70% số hộ phân loại, xử lý rác thải sinh 

hoạt. 

 (Có chỉ tiêu cụ thể đối với các đơn vị kèm theo) 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các 

phòng ban, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai lễ phát động đợt ra quân, 

kết hợp cắt băng khánh thành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Thạch Trị - 

Thạch Lạc theo thời gian kế hoạch. 

- Phát hành tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân 

loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; hướng dẫn mẫu biểu báo cáo ngắn 

gọn, rõ ràng. 

- Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện và UBND các xã, thị trấn tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn cho các tuyên truyền viên, hướng dẫn viên về phân 

loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. 

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tại các hộ gia đình. 

- Chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

Kế hoạch về UBND huyện vào ngày 25 hàng tháng. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Bố trí nguồn kinh phí cho phòng Tài nguyên và Môi trường để triển khai 

lễ phát động phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình (kết hợp cắt băng khánh 

thành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Thạch Trị - Thạch Lạc) và nguồn 

kinh phí tuyên truyền, mua chế phẩm vi sinh, in ấn tài liệu. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành 

viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 

nước; những quy định về bảo vệ môi trường và tích cực tham gia hoạt động bảo 

vệ môi trường. 

- Việc xây dựng phong trào phân loại, xử lý rác hữu cơ thành phân bón 

tại hộ gia đình được gắn lồng ghép với thực hiện các nội dung của Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đảm bảo 

hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ 

môi trường”. 

- Hàng tháng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và các tổ chức chính trị 

- xã hội tổ chức giám sát việc thực hiện phong trào phân loại, xử lý rác thải sinh 

hoạt tại các xã, thị trấn. 
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- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo 

UBND huyện. 

4. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, 

thị trấn: 

- Triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch; kiểm tra, giám sát các hộ 

gia đình tham gia mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện. 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác vệ sinh môi 

trường đến hội viên các cấp; vận động đông đảo hội viên tham gia thực hiện. 

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo 

UBND huyện. 

5. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công việc của từng tuần, đăng ký đề 

xuất tập huấn, hướng dẫn đối với các thôn, tổ dân phố chưa tập huấn;  

- Hỗ trợ giỏ rác các hộ gia đình (2-3 giỏ/hộ) đảm bảo đạt trên 80%;  

- Gửi danh sách đăng ký nội dung công việc hàng tuần (theo biểu mẫu) về 

UBND  huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 15 giờ ngày thứ 5 

hàng tuần. 

- Phát bài tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, biên tập các 

tin, bài phản ánh kết quả thực hiện ra quân hàng ngày trên hệ thống loa truyền 

thanh xã. Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt để tạo sự lan tỏa, nhằm nâng 

cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

- Đưa nội dung phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình trong xây dựng kế 

hoạch, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn; đưa nội dung bảo vệ 

môi trường, phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình vào hương ước, quy ước của 

thôn, tổ dân phố. 

- Tổ chức việc đăng kí tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác sinh hoạt 

tại hộ gia đình và yêu cầu các hộ gia đình tham gia cam kết thực hiện đúng các 

quy trình phân loại, thu gom, xử lý rác thải hữu cơ. 

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình tham gia thực hiện 

mô hình, tăng cường hướng dẫn người dân tự đào hố để xử lý rác thải sinh hoạt. 

- Chỉ đạo HTX vệ sinh môi trường tiến hành thu gom rác đúng thời gian, 

vị trí quy định. Có biện pháp nhắc nhở, xử lý đối với các trường hợp không 

thực hiện phân loại, xử lý rác không đúng quy định và bố trí kinh phí phục vụ 

công tác vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của địa phương. 
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- Xây dựng hồ sơ các thôn đề nghị hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 

07/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện. 

6. Trung tâm Văn hoá – Truyền thông huyện: 

Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền về hiệu quả 

của mô hình và hướng dẫn các bước thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh 

hoạt tại hộ gia đình, nêu gương các tập thể, cá nhân làm tốt. 

Đề nghị các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng 

các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; (b/c) 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Ban Chỉ đạo NTM, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP NTM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Trần Việt Hà 
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CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI,  

XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

(Kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện) 

TT Tên xã 

Nội dung chỉ tiêu thực hiện  

Số thôn triển 

khai phân loại 

Số thôn triển đạt 

trên 70% số hộ 

Ghi chú 

1 Việt Tiến 16/16 8/16 2.714 hộ 

2 Thạch Liên 7/7 4/7 1.449 hộ 

3 Thạch Kênh 5/5 3/5 1.356 hộ 

4 Thạch Long 8/8 4/8 1.583 hộ 

5 Thạch Sơn 8/8 4/8 1.443 hộ 

6 Thị trấn 20/20 10/20 3.755 hộ 

7 Thạch Ngọc 8/8 4/8 1.328 hộ 

8 Ngọc Sơn 5/5 3/5 808 hộ 

9 Lưu Vĩnh Sơn 19/19 10/19 3.743 hộ 

10 Thạch Đài 9/9 5/9 1.710 hộ 

11 Thạch Xuân 7/7 4/7 1.544 hộ 

12 Nam Điền 15/15 8/15 2.155 hộ 

13 Tân Lâm Hương 25/25 13/25 4.316 hộ 

14 Thạch Văn 5/5 3/5 1.431 hộ 

15 Thạch Trị 7/7 4/7 1.353 hộ 

16 Thạch Lạc 7/7 4/7 1.067 hộ 

17 Thạch Hội 7/7 4/7 1.413 hộ 

18 Thạch Thắng 5/5 3/5 1.218 hộ 

19 Tượng Sơn 7/7 4/7 1.196 hộ 

20 Thạch Khê 8/8 4/8 1.381 hộ 

21 Đỉnh Bàn 8/8 4/8 2.062 hộ 

22 Thạch Hải 5/5 3/5 1.099 hộ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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