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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện chỉ thị số
41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về một số giải pháp
cấp bách tăng cường công tác quản lý
chất thải rắn

Kính gửi: - Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải - Xây dựng, Thông
tin và Truyền thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo
dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trong thời gian qua, công tác quản lý và bảo vệ môi trường nói chung
cũng như công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh nói riêng đã được các
cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tích
cực, đồng bộ với những giải pháp thiết thực và đạt được nhiều kết quả quan
trọng đã góp phần giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (Tỷ lệ thu gom rác thải
khu vực đô thị đạt trên 90%, rác thải khu vực nông thôn đạt khoảng 75%, 04/08
bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã được đầu tư nâng cấp cải tạo đáp ứng
yêu cầu về bảo vệ môi trường v.v.). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì
hiện nay công tác quản lý chất thải rắn vẫn còn những mặt hạn chế nhất định
như: Vẫn còn tình trạng xả rác thải tại một số khu vực trên các tuyến đường đô
thị, ven sông, ven suối gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến môi trường và
cuộc sống sinh hoạt của nhân dân; việc quy hoạch đầu tư hạ tầng thu gom, lưu
giữ, tập kết, trung chuyển rác chưa đáp ứng tình hình thực tế; cơ chế chính sách
thu gom, xử lý rác thải, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào công
tác quản lý chất thải rắn còn nhiều bất cập; công nghệ xử lý rác thải còn lạc hậu,
thủ công chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và sử dụng lò đốt quy mô hộ gia
đình; việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn bước
đầu mới chỉ thí điểm tại 03 huyện, thị xã, thành phố (Bát Xát, Sa Pa, Lào Cai)
chưa đánh giá tổng kết, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn.
Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày
01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Uỷ
ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện,
thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Rà soát các quy định pháp luật về công tác quản lý chất thải rắn trên địa
bàn tỉnh, đề xuất tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi các quy định của tỉnh
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phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (Luật Bảo vệ môi trường sửa
đổi năm 2020).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định, hướng dẫn kỹ thuật về việc
phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với điều kiện thực
tế của từng địa phương.
- Đề xuất kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh
phí cho tỉnh từ các chương trình mục tiêu Quốc gia để đầu tư, nâng cấp cải tạo
các bãi chôn lấp rác thải đáp ứng yêu cầu BVMT.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn các
tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý
vi phạm đối với các tổ chức, các nhân có các hành vi vi phạm trong công tác
quản lý chất thải rắn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức,
cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải lồng
ghép với Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa đã được UBND
tỉnh phê duyệt.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cân đối, bố trí vốn đầu tư từ các chương trình, dự án được UBND tỉnh
giao theo dõi, quản lý để bố trí cho các dự án xử lý rác thải theo kế hoạch trung
hạn và hàng năm đảm bảo theo quy định.
- Đề xuất các giải pháp thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư
các cơ sở xử lý, tái chế rác thải với công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện
của địa phương.
- Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan xây dựng tiêu chí
đấu thầu và hướng dẫn các địa phương thực hiện đấu thầu tập trung, lựa chọn
đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu
bảo vệ môi trường và công khai, minh bạch trong công tác quản lý rác thải tại
địa phương.
3. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân
sách của địa phương để thực hiện công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải
rắn sinh hoạt.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng tiêu chí đấu thầu
và hướng dẫn các địa phương thực hiện đấu thầu tập trung, lựa chọn đơn vị cung
cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường và công khai, minh bạch trong công tác quản lý rác thải tại địa phương
- Phối hợp với Sở giao thông Vận tải - Xây dựng nghiên cứu xem xét sửa
đổi Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành
giá dịch vụ, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai,
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quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho
công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) dựa trên
khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo
vệ môi trường năm 2020; có lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển,
xử lý rác thải nhằm giảm dần hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước.
4. Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực
hiện việc đầu tư xây dựng các điểm ga rác, các điểm chôn lấp chất thải rắn thông
thường trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát các quy hoạch có liên quan đến vị trí, quy mô của các khu xử lý
chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để lồng ghép vào quy hoạch tỉnh, phù hợp với định
hướng trong quy hoạch vùng, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.
- Chỉ đạo các nhà thầu thi công các công trình giao thông, các dự án xây
dựng hạ tầng khu dân cư, khu đô thị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và
thực hiện quản lý mặt bằng đã được bàn giao không để xảy ra tình trạng đổ trộm
rác thải trên mặt bằng quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu xem xét sửa đổi Quyết
định số 51/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành giá dịch
vụ, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai, quy định
cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác
thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất
thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; có
lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhằm giảm dần
hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước.
5. Sở Y tế
- Chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền tập trung xử lý chất thải y tế
nguy hại theo mô hình cụm, hạn chế việc xử lý phân tán tại các cơ sở y tế.
- Tăng cường hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện các quy định về phân
loại, thu gom, vận chuyển rác thải y tế theo đúng quy định.
6. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án nghiên cứu khoa
học công nghệ; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về xử lý chất thải
rắn, nhất là chuyển giao công nghệ xử lý chất thải hữu cơ tại chỗ để áp dụng tại
các hộ gia đình và khu vực nông thôn.
- Tăng cường công tác thẩm định công nghệ, thiết bị để lựa chọn được
công nghệ xử lý chất thải rắn, các loại chất thải cho phù hợp.
7. Sở giáo dục và Đào tạo
- Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường vào trong các
chương trình, tiết học ngoại khóa tại các cấp học phổ thông, chú trọng các nội
dung về phân loại, thu gom chất thải rắn.
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- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc thi, tuyên tuyền
lồng ghép việc phân loại CTRSHTN nhằm nâng cao ý thức cho các học sinh cấp
phổ thông.
8. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan;
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến
các quy định pháp luật về công tác phân loại rác thải tại nguồn thông qua các
phương tiện phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở
nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân và
cộng đồng dân cư.
- Chỉ đạo Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Lào Cai thu thập thông
tin, tăng thời lượng đưa tin, phát sóng tuyên truyền triển khai Đề án phân loại
rác thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện và biểu dương, khen
thưởng những tổ chức, cá nhân, tổ dân phố thực hiện tốt việc phân loại rác thải
tại nguồn, có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường.
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chỉ đạo việc thu gom các bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật,
thuốc thú y, phân bón sau khi sử dụng trong nông nghiệp theo hướng dẫn tại
Văn bản số 5945/UBND-NLN ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về thu gom,
vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chỉ tiêu về tiêu chí
môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ
được đầu tư lò đốt phù hợp với quy định tại QCVN 61-MT:2016/BTNMT về lò
đốt chất thải rắn sinh hoạt.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường
và các địa phương tăng cường áp dụng, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong việc xử lý, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp, xử lý tái chế rơm rạ sau thu
hoạch.
10. Công an tỉnh
- Tăng cường các hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi
trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc đấu tranh,
phòng ngừa và ngăn chặn việc nhập khẩu, máy móc thiết bị, dây truyền công
nghệ xử lý chất thải lạc hậu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
11. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện
về vấn đề phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại
nguồn, cụ thể:
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+ Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (Lào Cai, Sa Pa, Bát Xát):
Tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.
+ UBND các huyện còn lại (Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà, Si Ma Cai,
Mường Khương, Bảo Thắng) thành lập Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã, thị
trấn triển khai thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Rà soát,
xác định phạm vi triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp
với điều kiện thực tế của từng địa phương, tập trung vào các khu vực trung tâm
đô thị, trung tâm xã, thị trấn. Đối với các xã vùng cao tuyên truyền, vận động
người dân thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý rác theo chương trình nông
thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng
phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30%; đối với các khu vực nông thôn
cần tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân
compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost. Việc phân loại
rác tại nguồn là cơ sở để tính kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công
tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật
Bảo vệ môi trường năm 2020.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai đến các khu dân cư, tổ
dân phố, thôn bản thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Tăng cường công tác tuyên truyền trên đài phát thanh, loa phát thanh dân cư,
lồng ghép, tuyên truyền vận động người dân thực hiện trong các buổi họp tổ dân
phố, đưa tiêu chí bình xét vệ sinh môi trường vào bình xét gia đình văn hóa.
- Bố trí nguồn kinh phí, nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho việc phân loại
CTRSHTN; công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quản lý rác
thải sinh hoạt.
- Chủ động xác định vị trí ga rác, bãi chôn lấp rác thải xây dựng, hỗ trợ
kinh phí từ nguồn ngân sách huyện để GPMB (nếu có), kêu gọi các đơn vị thực
hiện dịch vụ công ích trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đầu tư xây dựng,
quản lý, vận hành ga rác, bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng trên địa bàn theo
hình thức PPP.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật các tổ
chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chấp
hành các quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn.
12. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức
thành viên.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hoạt động tuyên
truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động
bảo vệ môi trường, thực hiện việc phân loại CTRSHTN tại hộ gia đình, khu dân
cư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; lồng ghép các hoạt động tuyên
truyền với các chương trình do đơn vị thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát,
phản biện xã hội hoạt động quản lý và xử lý chất thải rắn; chủ động cung cấp
thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong hoạt động quản lý chất thải rắn.
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13. Các đơn vị hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
rắn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống nhất
phương án thu gom, xử lý rác thải tại các tuyến đường, khu vực đô thị.
- Quán triệt công nhân thu gom rác thải lồng ghép tuyên truyền, vận động
người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, kiên quyết từ chối không thu
gom rác của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không thực hiện phân loại tại
nguồn.
Căn cứ các nội dung nêu trên, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH3, KT1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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