
UBND TỈNH HÀ NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

         Số:          /STN&MT-MT 
V/v tăng cường thu gom, vận chuyển  

và xử lý rác thải sinh hoạt 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hà Nam, ngày         tháng         năm  

 

 

              Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;  

- Công ty CPMT Thanh Thủy; 

- Công ty CPMT Hà Nam; 

- Công ty CPMT&CTĐT Hà Nam; 

- Công ty TNHH MT Thanh Liêm; 

- Công ty CPMT cảnh quan đô thị Duy Tiên. 

 

Thực hiện Văn bản số 246/TB-UBND ngày 26/01/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe 

báo cáo khối lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng tại các địa phương; Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã kiểm tra thực tế tình hình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 09-10/02/2022;  

Qua kiểm tra nhận thấy các địa phương đã cơ bản thực hiện tốt công tác thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, tuy nhiên vẫn còn một số xã, phường, thị trấn 

để rác thải tồn đọng, đổ rác bừa bãi, đặc biệt vẫn còn tình trạng đốt rác thải bằng 

phương pháp thủ công gây ô nhiễm, mất cảnh quan môi trường, cụ thể như sau: Thị 

xã Duy Tiên: phường Châu Giang; Huyện Kim Bảng: xã Đại Cương, xã Đồng 

Hóa, xã Thụy Lôi (đốt rác thủ công), xã Văn Xá (đốt rác thủ công); Huyện  Lý 

Nhân: thị trấn Vĩnh Trụ, xã Trần Hưng Đạo; Huyện Thanh Liêm: thị trấn Kiện 

Khê, xã Thanh Hà; Huyện Bình Lục: xã An Lão (đốt rác thủ công), xã Bối Cầu (có 

hình ảnh tại phụ lục kèm theo);   

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị: 

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Phối hợp với các đơn vị thu gom, vận chuyển: 

+ Thực hiện bốc xúc, vận chuyển hết rác thải sinh hoạt tại các bể trung 

chuyển, điểm tập kết trên địa bàn về nhà máy xử lý theo phân vùng của UBND 

tỉnh. Không để tình trạng rác thải ùn ứ tại các địa phương, gây mất cảnh quan, 

vệ sinh môi trường. 

+ Xây dựng lại các bể trung chuyển đã hư hỏng, đảm bảo có mái che, 

tường rào, nền bê tông, có hố thu gom nước rỉ rác, có quy mô phù hợp với khối 

lượng rác phát sinh và trồng cây xanh xung quanh đảm bảo cảnh quanh, vệ sinh 

môi trường. Di chuyển các bể trung chuyển gần khu dân cư đến vị trí thích hợp 

đảm bảo vệ sinh môi trường. 



- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thu gom, tập kết gọn rác vào khu vực bể 

trung chuyển, không được đổ rác bừa bãi, chấm dứt ngay tình trạng đốt rác bằng 

phương pháp thủ công. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu gom, bốc xúc, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt. Xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác, vứt xác động vật 

chết không đúng nơi quy định, tự ý đốt rác bằng phương pháp thủ công. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu 

cơ tại nguồn để giảm thiểu khối lượng rác thải mang đi xử lý. 

- Rà soát, thống kê lượng rác tồn tại các bể trung chuyển, điểm tập kết 

(trong đó làm rõ nguồn gốc, vị trí, khối lượng, thời điểm tồn đọng và đề xuất 

phương án xử lý). Tổng hợp số liệu gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 18/02/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

2. Các đơn vị bốc xúc, vận chuyển:  

- Tăng cường tần suất bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ các bể 

trung chuyển về các nhà máy xử lý. 

- Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo không làm phát tán rác thải, 

nước rỉ rác ra môi trường. 

3. Các đơn vị xử lý: 

- Duy trì hoạt động thường xuyên các lò đốt và các công trình xử lý khí 

thải, nước thải đảm bảo quy chuẩn môi trường. 

 - Thường xuyên phun chế phẩm sinh học tại khu vực chứa rác để giảm 

thiểu phát tán mùi ra khu vực xung quanh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu:  VT, MT.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

 
 

Hoàng Văn Long 
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