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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025” năm 2022
 trên địa bàn xã Bình Lãng

 Thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Huyện 
ủy Tứ Kỳ về “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn 
giai đoạn 2021-2025”.
            Căn cứ kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 
UBND huyện Tứ Kỳ. UBND xã Bình Lãng xây dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện đề án năm 2022 như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 Để triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng dân 

cư trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Hoàn thiện quy định, chính 
sách về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã.

Phấn đấu trong quý II năm 2022 thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác 
thải tại 50 hộ gia đình trên địa xã.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Rà soát cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới bãi chôn lấp rác thải
- Đối với những bãi chôn lấp rác thải đã đầy, sắp đầy:
+  Trên địa bàn xã Bình Lãng hiện đang có một bãi rác thải tập trung, diện 

tích 0,2 ha UBND xã đã đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để mở rộng bãi 
chôn lấp rác thải thêm 0,3 ha. 

- Thường xuyên thực hiện việc xử lý chế phẩm sinh học, dùng đất phủ lấp 
phần bãi chôn lấp đã đầy rác. Tuyệt đối không đốt rác thải tại bãi chôn lấp rác 
thải.

2. Triển khai thực hiện mô hình thí điểm phân loại, xử lý rác ngay từ 
hộ gia đình

2.1. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022
2.2. Quy trình phân loại rác thải và các biện pháp xử lý 
* Rác thải phát sinh tại các hộ gia đình được các hộ phân loại tại chỗ 

thành 03 nhóm: 
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+ Nhóm rác thải hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, 
quả, xác động vật…);

+ Nhóm rác thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim 
loại, cao su, thủy tinh, ni lông…); 

+ Nhóm còn lại. Các chất thải khác. Xử lý theo quy định.
* Các biện pháp xử lý:
+ Nhóm rác thải hữu cơ dễ phân hủy: Sau khi phân loại thì thu gom, xử lý 

tùy theo điều kiện của hộ gia đình.
- Đối với các hộ gia đình có diện tích đất để đào hố rác: Hộ gia đình tự 

đào 01 hố có kích thước: Dài x Rộng x Sâu = 70 cm x 70 cm x 70 cm; phần nắp 
đậy bằng tôn, thu gom rác thải vào hố sau đó dùng chế phẩm sinh học để ủ mục 
và sử dụng làm phân bón tại các hộ gia đình.

- Đối với hộ gia đình không có diện tích để đào hố rác: Rác sau khi phân 
loại được thu gom chứa trong thùng chứa và định kỳ chuyển cho tổ thu gom rác 
của xã ra điểm tập kết, bãi rác. 

+ Nhóm rác thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom tận dụng 
để bán cho đơn vị thu mua.

+ Nhóm còn lại: Thực hiện thu gom, vận chuyển và chôn lấp tại bãi chôn 
lấp rác tập trung của địa phương.

2.3. Địa điểm, kinh phí thực hiện
- Để thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình trong xã đảm bảo có hiệu quả,  

Quý II năm 2022 xã sẽ  thực hiện thí điểm mô hình tại 50 hộ.
- Đối với các hộ gia đình có vườn: Mỗi hộ gia đình tự đào 01 hố có kích 

thước: Dài x Rộng x Sâu = 70 cm x 70 cm x 70 cm; được hỗ trợ 01 nắp đậy 
bằng tôn và 02 gói chế phẩm sinh học. 

- Dự toán kinh phí hỗ trợ mô hình thí điểm: Khoảng 20 triệu đồng (50  x 
400.000 đồng/hộ), trong đó: 

+ Kinh phí mua lắp đậy (bằng tôn): 310.000 đồng/01 lắp đậy.
+ Kinh phí mua chế phẩm EMC: 30.000 đồng/01gói, 2 gói / hộ = 60.000 đ 
+ Kinh Phí tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn =  1500.000 đ
Nguồn kinh phí trên UBND xã đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ hỗ trợ, các 

gia đình chủ động đào hố và xây gạch phần miệng hố.
Sau khi thực hiện thí điểm 50 hộ phân loại và xử lý rác thải tại gia đình 

thành công. Tổ chức họp rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trong thời gian 
tiếp theo.

* Từ năm 2023-2025: Nếu mô hình phân loại rác thải đạt hiệu quả tốt sẽ 
xây dựng kế hoạch nhân rộng toàn xã. 
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3. Thường xuyên thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói 
không với túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần”; hướng dẫn nhân 
dân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi đã sử dụng.

4. Hàng năm xã bố trí kinh phí hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, chế phẩm sinh 
học phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án: Tham mưu giúp UBND xã tổ chức triển 

khai thực hiện Đề án năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn 
đốc thực hiện; báo cáo UBND xã tiến độ cũng như kết quả thực hiện Đề án của  
xã. 
         2. Hội liên hiệp phụ nữ xã có trách nhiệm chủ động tuyên truyền, phổ biến 
kỹ thuật cho hội viên, lập danh sách đăng ký 50 hộ có diện tích đất vườn chủ 
động đào hố và thực hiện việc xử lý chất thải sinh học, nhân rộng mô hình cho 
các hộ tiếp theo.

 Là đơn vị đầu mối chủ trì và phối hợp với UBND xã xây dựng thí điểm 
và sau đó triển khai nhân rộng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và 
thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sau khi đã được phân loại tại 
một số hộ được thu gom rác thải sinh hoạt tới bãi chôn lấp rác thải.
         3. Công chức địa chính xây dựng có trách nhiệm: Phối hợp với hội LHPN 
xã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án gắn với nội dung lập quy hoạch và thực 
hiện kế hoạch sử dụng đất bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - Xã hội của địa 
phương; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện Đề án của xã và 
tham mưu giúp UBND xã tổ chức việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện 
Đề án 6 tháng, hàng năm và tổng kết Đề án.

4. UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội khác trên địa bàn
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và ban, ngành, đoàn thể tiếp tục chủ động phối 

hợp với Ban chỉ đạo xã trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án; tham gia tích 
cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, vận chuyển rác thải; duy trì, 
xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường phối hợp với UBND xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền 
vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại rác 
thải tại nguồn, tái sử dụng để giảm thiểu tối đa lượng rác thải sinh hoạt cần phải 
xử lý, ủng hộ việc xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải và nhà máy 
xử lý.

- Tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, phân 
loại và vận chuyển rác thải ở khu vực nông thôn trên địa bàn. Tiếp tục duy trì, 
xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm bảo vệ môi trường.

3. Đài phát thanh xã.



4

- Đài phát thanh tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác bảo vệ 
môi trường; đưa tin về các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã  
tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nắm rõ nội 
dung của đề án, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả.

4. Trách nhiệm của UBND xã.
- Chỉ đạo, nghiêm cấm việc đổ thải chất thải làm ảnh hưởng đến môi 

trường trong khu vực xã.
- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ 

chức và cá nhân về bảo vệ môi trường trên địa bàn để nhân dân biết, ủng hộ.  
Xóa bỏ các điểm tập kết rác thải tự phát tại các khu vực công cộng (ven đường 
giao thông, ao, hồ, kênh, mương,...), chấm dứt tình trạng vứt rác thải không 
đúng quy định trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025”, năm 2022 trên địa bàn xã Bình 
Lãng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhân dân trong xã tổ chức  thực 
hiện.
 
Nơi nhận:                                                                         
- Đảng uỷ xã ;
- Thường trực HĐND; 
- MTTQ  và các đoàn thể của xã ;  
- Cổng thông tin điện tử xã;                                                                                    
- Lưu: VT.

TM.UBND XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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