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MỞ ĐẦU 

 

1. Sự cần thiết xây dựng đề án. 

Xác định việc bảo vệ môi trường là nội dung quan trọng trong hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống hết sức được 

quan tâm theo xu hướng phát triển của xã hội. Trong những năm qua, hướng tới 

mục tiêu phát triển bền vững, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ 

đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và đã đạt được nhiều 

kết quả tích cực, tạo tiền đề tốt để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong 

thời gian tới. Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và 

sự gia tăng dân số đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra áp lực lớn đối với môi trường, 

lượng chất thải rắn đang phát sinh ngày càng tăng. Trong khi đó, việc kiểm soát, 

quản lý loại chất thải này còn nhiều hạn chế, dẫn đến nguy cơ gây tác động tiêu 

cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe con người. 

Để đánh giá về thực trạng công tác quản lý chất thải rắn và những tồn tại, 

khó khăn và thách thức trong thời gian qua; đề xuất mục tiêu, nội dung, giải 

pháp tổng thể, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh nhằm mục tiêu quản lý chất thải 

rắn tốt hơn, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian tới, việc 

xây dựng “Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng" là hết sức cần thiết, quan trọng trong giai đoạn hiện 

nay. Đề án là cơ sở thực hiện công tác quản lý, ban hành cơ chế chính sách trong 

công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

2. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án. 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 
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- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; 

- Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; 

- Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 14/01/2021 của Tỉnh ủy về phân công 

chuẩn bị nội dung trình các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; 

- Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; 

- Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh 

quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh 

quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

3. Phạm vi, đối tượng của đề án. 

3.1. Phạm vi triển khai, thực hiện đề án. 

 Đề án được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng.  

3.2. Đối tượng của đề án. 

 Các cơ quan liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và tổ 

chức, cá nhân, hộ gia đình có phát sinh chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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PHẦN I 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT 
THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

1. Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. 

1.1. Chất thải rắn sinh hoạt. 

1.1.1. Nguồn gốc, thành phần, khối lượng phát sinh. 

1.1.1.1. Nguồn gốc phát sinh. 

 Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Hộ gia đình, Công sở 

(cơ quan, trường học, bệnh viện...), khu công cộng (bến xe, đường phố, vườn 

hoa...), hoạt động sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, kinh  doanh, dịch vụ (cơ sở 

công nghiệp, nông nghiệp, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ...). 

1.1.1.2. Thành phần. 

 Chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 03 loại (chất hữu cơ, chất vô cơ, 

chất thải rắn nguy hại). Theo tài liệu nghiên cứu, chất thải hữu cơ chiếm khoảng 

66,98%; chất thải vô cơ chiếm 31,31%; chất thải nguy hại chiếm khoảng 1,71%. 

Trong tổng khối lượng 31,31 % chất thải vô cơ, khối lượng chất thải có thể tái 

chế chiếm 24,29% (gồm giấy bìa các loại chiếm 8,01%; túi nilon chiếm 12,28%; 

nhựa, thủy tinh và kim loại chiếm 4,0%). Thành phần rác thải không thể tái chế, 

tái sử dụng gồm có bụi, cát, sỏi các loại, xỉ than… chiếm khoảng 4,02%. 

1.1.1.3. Khối lượng phát sinh. 

 - Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại khu vực đô thị: Theo số liệu thống 

kê từ năm 2017-2020, khối lượng rác thải phát sinh dao động từ trên 30.000 đến 

trên 50.000 tấn/năm, xu thế phát sinh ngày càng tăng theo các năm, do mức sống 

và tốc độ đô thị hóa tăng lên. Khối lượng rác thải sinh hoạt của từng năm được 

thống kê chi tiết tại Bảng sau: 

Bảng 1.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị năm 2017-2021 

TT Năm 
Khối lượng phát sinh  

Tấn/ngày Tấn/năm 

1 Năm 2017 85,98 31.382,7 

2 Năm 2018 95 34.675 

3 Năm 2019 133,5 48.727,5 

4 Năm 2020 138 50.370 

5 Năm 2021 134,5 41.592 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm (2017, 2018, 2019, 2020) 

- Khối lượng chất thải rắn phát sinh tại khu vực nông thôn: Theo số liệu 
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thống kê sơ bộ, dựa trên dân số sinh sống tại khu vực nông thôn thì khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình hiện nay khoảng 239,38 tấn/ngày, tương 

đương 87.373,7 tấn/năm và sẽ tăng dần lên theo mức độ tăng dân số, mức sống 

tăng cao hàng năm. 

1.1.2. Thực trạng công tác phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt. 

 1.1.2.1. Phân loại tại nguồn. 

 - Tại khu vực đô thị: Trên địa bàn tỉnh chưa triển khai phân loại rác thải 

tại nguồn. Hiện tại, chất thải rắn sinh hoạt được người dân tự phân loại để tái 

chế, tái sử dụng, cụ thể: Các loại chất thải là thức ăn thừa, dùng cho hoạt động 

chăn nuôi; các loại chất thải (giấy vụn, bìa các tông, sắt, thép, nhôm, nhựa) được 

bán cho các đơn vị thu mua phế liệu; chất thải còn lại được đơn vị vệ sinh môi 

trường thu gom, vận chuyển, xử lý tại bãi chôn lấp rác thải.  

- Tại khu vực nông thôn: Rác thải đa phần được phân loại tự phát tại các 

hộ gia đình, đối với một số loại chất thải như giấy, bìa các tông, kim loại được 

gom lại để bán; chất thải hữu cơ là thức ăn thừa, được sử dụng cho chăn nuôi. 

Các thành phần khác thì hầu hết không được phân loại mà để lẫn, bao gồm các 

thành phần có khả năng phân hủy và khó phân hủy như túi ni lông, thủy tinh, 

cành cây, lá cây, hoa quả, xác động vật... 

1.1.2.2. Hình thức thu gom, vận chuyển, xử lý. 

 - Tại khu vực đô thị: Chất thải phát sinh tập kết vào xô, thùng đựng rác 

nhỏ, sau đó tập kết vào thùng rác vị trí công cộng hoặc tập kết tại các đầu 

đường, ngõ xóm đối với khu vực đường, ngõ hẹp. Sau đó, công nhân vệ sinh 

môi trường đi thu gom trực tiếp bằng xe đẩy tay (xe goòng) hoặc xe điện về tập 

kết tại các điểm thu gom tập trung, dùng phương tiện bằng ô tô chuyển đến bãi 

chôn lấp rác thải để xử lý. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, vận 

chuyển, xử lý chi tiết tại Bảng sau đây. 

Bảng 1.2. Tỷ lệ CTR được thu gom, vận chuyển, xử lý trong các năm 2017-2021 

TT Năm 

Khối lượng 

phát sinh 

(tấn/ngày) 

Khối lượng thu 

gom, vận chuyển, 

xử lý (tấn/ngày) 

Tỷ lệ thu gom, 

vận chuyển, xử 

lý (%) 

1 Năm 2017 85,98 52,2 60,7 

2 Năm 2018 95 58,2 61,3 

3 Năm 2019 133,5 101 75,3 

4 Năm 2020 138 114 82,4 

5 Năm 2021 134,5 113,95 84,7 
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Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm 

Thực trạng phương tiện thu gom, vận chuyển: Theo số liệu thống kê hàng 

năm, trên địa bàn tỉnh có 2378 thùng rác, 57 xe điện, 501 xe đẩy tay, xe goòng, 

10 xe ô tô đổ ben hoặc xe cải tiến, 17 xe ô tô chuyên dụng. Số lượng phương 

tiện chi tiết của các huyện, Thành phố được thể hiện tại Bảng sau đây: 

Bảng 1.3. Trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

Đơn vị: Chiếc 

 

TT 
Đơn vị hành chính 

Ô tô 

chuyên 

dụng  

Ô tô đổ ben; 

ô tô cải tiến 

Xe đẩy 

tay, xe 

Gòong  

Xe 

điện  

Thùng 

rác  

1 Thành phố Cao Bằng 7 0 260 55 471 

2 H. Trùng Khánh 2 0 3 2 134 

3 H. Nguyên Bình 1 1 34 0 289 

4 H.Hòa An 1 0 15 0 400 

5 H. Hà Quảng 0 3 48 0 492 

6 H. Bảo Lạc 1 0 16 0 120 

7 H. Bảo Lâm 0 3 18 0 86 

8 H. Thạch An 1 0 20 0 21 

9 H. Quảng Hòa 3 3 82 0 170 

10 H. Hạ Lang 1 1 5 0 195 

Tổng cộng 17 10 501 57 2378 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm cấp huyện 

- Tại khu vực nông thôn: Chất thải sinh hoạt chủ yếu là các hộ gia đình tự 

thu gom, xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt tại vườn nhà, khu đất trống, 

ven các tuyến giao thông liên thôn, liên xã, các kênh mương, ao, hồ, sông suối. 

Đối với các xã đã về đích nông thôn mới, hầu hết đã được quy hoạch bãi chôn 

lấp rác thải để thu gom, vận chuyển, xử lý; tại một số khu vực nông thôn đã xây 

dựng một số lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, nhóm hộ gia đình và 

nhóm khu vực dân cư. Tuy nhiên, các lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ hoạt 

động không liên tục, chưa hiệu quả, trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự 

phát có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Theo báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường năm 2020, tỷ lệ thu gom rác khu vực nông thôn đạt 35,4 %. 

1.1.3. Thực trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 16 đơn vị vệ sinh môi trường, 14 bãi chôn 

lấp rác thải đang hoạt động phân bố tương đối đều trên địa bàn các huyện, 

Thành phố và 04 lò đốt chất thải (01 lò đã đầu tư xong; 03 lò đang xây dựng, 

chưa hoàn thành). Xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp đang được áp dụng chủ 

yếu trên địa bàn tỉnh. Trong số các bãi chôn lấp hiện nay, chỉ có 3/14 là bãi chôn 



10 

lấp được đầu tư xây dựng đúng quy định, còn lại là các bãi chôn lấp không hợp 

vệ sinh. Tỉnh đầu tư xây dựng và hoàn thành 01 lò đốt rác thải với công suất 500 

kg/h đặt tại Khu xử lý rác thải Nà Lần vào năm 2018 nhưng chưa đưa vào vận 

hành do thiếu kinh phí. 

1.1.4. Dự báo khối lượng chất thải phát sinh. 

Theo số liệu thống kê dân số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2019, dự báo 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng, định hướng quá trình đô thị 

hóa thì dự báo tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đến năm 2025 

khoảng 480 tấn/ngày đêm; dự báo đến năm 2030 tăng lên khoảng 550 tấn/ngày. 

1.2. Chất thải rắn công nghiệp. 

1.2.1. Nguồn gốc phát sinh, thành phần, khối lượng. 

 1.2.1.1. Nguồn gốc phát sinh. 

Chất thải rắn công nghiệp từ các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp 

(khai thác khoáng sản, luyện kim, nhà máy thủy điện, nhà máy bia, nhà máy mía 

đường…); một số làng nghề, làng có nghề (làm đường phên, miến, hương, giấy 

gió…).  

1.2.1.2. Thành phần chất thải rắn công nghiệp. 

Chất thải rắn công nghiệp được phân thành 02 loại, cụ thể: 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chủ yếu là đất đá thải từ mỏ 

khai thác khoáng sản, xỉ thải nhà máy luyện kim, bã thải thành phần hữu cơ từ 

nhà máy sản xuất mía đường, nhà máy chế biến tinh bột sắn, nhà máy bia. 

- Chất thải công nghiệp nguy hại: Các chất thải có chứa thành phần chất 

thải nguy hại (CTNH); giẻ lau dính dầu, dầu thải, dầu động cơ; ắc quy chì thải; 

đèn huỳnh quang... 

1.2.1.3. Khối lượng chất thải rắn phát sinh. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 1.700 cơ sở sản xuất công nghiệp, tập 

trung các ngành nghề như khai thác khoáng sản, luyện kim, nhà máy bia, nhà 

máy mía đường, thủy điện,… và một số làng nghề (làm đường phên, làm miến, 

làm hương, giấy gió) hoặc làng có nghề nhưng chưa được công nhận làng nghề. 

Theo số liệu thống kê, tổng khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

trung bình khoảng 250 tấn/ngày đêm, tương đương khoảng 91.250 tấn/năm; chất 

thải rắn nguy hại khoảng 400 kg/ngày đêm, tương đương khoảng 146 tấn/năm. 

1.2.2. Thực trạng công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý. 

 - Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chất thải rắn công nghiệp phát 

sinh hiện nay đều do các đơn vị có nguồn thải tự xử lý bằng cách thu gom tại 
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chỗ và tận dụng vào các mục đích khác nhau của quá trình sản xuất hoặc bán 

cho đơn vị khác có nhu cầu thu mua làm nhiên liệu đốt, phân bón hoặc phụ gia 

cho sản xuất. Chất thải rắn có thành phần hữu cơ phát sinh từ cơ sở sản xuất chế 

biến nông lâm sản, sản xuất bia, gia công chế biến chân gà, chân vịt... được bán 

cho các tổ chức, cá nhân làm thức ăn chăn nuôi hoặc làm nhiên liệu đốt hay bán 

cho các đơn vị sản xuất rượu cồn. Đối với các chất thải là xỉ thải, phát sinh từ cơ 

sở sản xuất thép, feromangan, sản xuất thiếc được thu gom, tập kết tại bãi thải 

của Nhà máy, một số ít bán cho các đơn vị tái chế, tái sử dụng để sản xuất gạch. 

Đối với chất thải rắn là đất đá thải, bùn thải phát sinh từ cơ sở khai thác khoáng 

sản, được thu gom, lưu giữ trong phạm vi cơ sở và có thể tận dụng cho giai đoạn 

hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường. 

 - Chất thải rắn công nghiệp nguy hại:  Hầu hết, CTNH phát sinh được thu 

gom, phân loại và lưu giữ tại cơ sở để chờ xử lý. Đối với các cơ sở phát sinh 

khối lượng lớn, đã hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng vận chuyển, xử lý. 

Đối với các cơ phát sinh nhỏ (đặc biệt là các cơ sở sửa chữa ô tô, máy móc công 

trình, cơ sở sửa chữa xe máy) tự xử lý hoặc bán, chuyển giao cho đơn vị không 

có chức năng để thu gom là không đúng theo quy định của pháp luật.  

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh hiện nay của 

tỉnh không lớn do hoạt động sản xuất công nghiệp chưa phát triển mạnh, các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp chưa được đầu tư và đi vào hoạt động, ngành 

nghề đầu tư công nghiệp không đa dạng hóa, tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp phát 

sinh được tái sử dụng tương đối cao, dẫn đến sức ép của loại chất thải này vào 

môi trường không đáng kể. Trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn chưa có đơn vị 

chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp. 

1.2.3. Dự báo khối lượng chất thải phát sinh. 

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến 2030 và tình 

hình khối lượng chất thải rắn phát sinh, dự báo khối lượng chất thải rắn công 

nghiệp năm 2025 khoảng 287,5 tấn/ngày; đến năm 2030, khoảng 312 tấn/ngày. 

1.3. Chất thải rắn nông nghiệp. 

1.3.1. Nguồn gốc phát sinh, thành phần, khối lượng. 

 1.3.1.1. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn nông nghiệp. 

Phát sinh từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp 

(hoạt động trồng trọt, thu hoạch). 

1.3.1.2. Thành phần chất thải rắn nông nghiệp. 

Chất thải rắn nông nghiệp được phân thành 02 loại, cụ thể: 
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- Chất thải rắn thông thường: Chủ yếu phân chuồng, rơm rạ, tro, trấu, vỏ 

rau, củ, quả. 

- Chất thải nguy hại: Là vỏ bao gói, trai lọ đựng hóa chất thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón hóa học. 

1.3.1.3. Khối lượng phát sinh. 

- Chất thải rắn nông nghiệp thông thường: Hiện tại, chưa có số liệu về 

khối lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động chăn nuôi. Theo báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường, tổng lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh trung bình 

khoảng 95.987 tấn/năm. 

- Chất thải rắn nông nghiệp nguy hại: Theo tài liệu điều tra, khối lượng 

chất thải từ phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật chiếm khoảng 10% tổng 

lượng thuốc sử dụng. Từ số liệu theo dõi, khối lượng thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón hóa học sử dụng khoảng 80-120 tấn/năm thì khối lượng chất thải phát 

sinh khoảng 8-12 tấn/năm. 

1.3.2. Thực trạng thu gom, vận chuyển, xử lý. 

- Chất thải rắn nông nghiệp thông thường: Được người dân tự thu gom, 

vận chuyển, xử lý bằng các hình thức như: Chất thải là rơm rạ, cây gỗ, cây đỗ, 

cây sắn..., được sử dụng làm chất đốt hoặc chế biến làm thức ăn cho gia súc; 

Chất thải là phân gia súc, gia cầm được tổ chức, cá nhân hộ gia đình thu gom, ủ 

thành phân hữu cơ hoặc để oải, mục sau đó bón cho đồng ruộng hoặc xử lý bằng 

hầm biogas, đệm lót sinh học. 

- Chất thải nguy hại: Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng khoảng 500 

bể chứa tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2018-2020 để tập 

kết, lưu giữ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay chưa chuyển giao cho đơn vị 

đủ năng lực vận chuyển, xử lý. Đối với các khu vực khác, chưa được xây dựng 

bể, người dân tự thu gom để đốt, xử lý chung với chất thải rắn sinh hoạt hoặc 

vứt tại bãi sông, suối, ao hồ, kênh mương thủy lợi... gây ô nhiễm môi trường. 

Nhìn chung, khối lượng chất thải rắn do hoạt động sản xuất nông nghiệp 

phát sinh phân tán, không tập trung, việc xử lý phần đa là phương thức đốt hoặc 

chôn lấp tại các hộ gia đình. Chất thải rắn phát sinh được phân loại và xử lý theo 

mục đích sử dụng, các loại chất thải hữu cơ được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi 

hoặc ủ làm phân bón, các loại không đốt được có thể tái chế được bán cho các đối 

tượng thu mua, các loại rác đốt được sẽ được đốt hoặc chôn lấp trong khuôn viên 

của hộ gia đình hoặc bãi đất trống, ven tuyến đường liên thôn, liên xã…chưa có 

đơn vị chuyên thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nông nghiệp 
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và chưa có quy hoạch xử lý riêng đối với chất thải rắn nông nghiệp phát sinh trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

1.3.3. Dự báo khối lượng chất thải nông nghiệp phát sinh. 

Theo định hướng phát triển ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo 

hướng thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong 

hoạt động chăn nuôi nhằm tăng năng suất nên khối lượng chất thải phát sinh do 

hoạt động nông nghiệp ngày càng tăng lên. Dự báo đến năm 2025, khối lượng 

chất thải nông nghiệp thông thường phát sinh khoảng 110.000 tấn/năm; năm 

2030 là 125.000 tấn/năm; bao gói thuốc bảo vệ thực vật năm 2025 và năm 2020 

dao động trong khoảng 12-14 tấn/năm. 

1.4. Chất thải rắn y tế. 

1.4.1. Nguồn phát sinh, thành phần, khối lượng. 

 1.4.1.1. Nguồn phát sinh. 

Chất thải rắn y tế phát sinh tại Bệnh viện, Trung tâm y tế, các cơ sở khám 

chữa bệnh khác. Theo số liệu thống kê, có 182 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đang hoạt động với 1.860 giường bệnh. Trong đó, có 02 bệnh viện tuyến tỉnh, 01 

trung tâm tuyến tỉnh; 14 bệnh viện, trung tâm y tế huyện; 02 phòng khám đa 

khoa khu vực, 161 trạm y tế xã, còn lại là các đơn vị khám chữa bệnh ngoài 

công lập. 

1.4.1.2. Thành phần chất thải rắn y tế. 

- Chất thải rắn y tế thông thường: Chất thải là giấy, nhựa, kim loại, thủy 

tinh không chứa chất lây nhiễm. 

- Chất thải rắn y tế nguy hại: Chất thải y tế nguy hại lây; chất thải nguy 

hại không lây nhiễm; chất thải nguy hại khác. 

1.4.1.3. Khối lượng phát sinh. 

Theo báo cáo hàng năm, khối lượng chất thải y tế phát sinh trung bình 

khoảng 3,98 tấn/ngày, tương đương 1.452,7 tấn/năm, trong đó: Chất thải y tế 

thông thường phát sinh khoảng 3,32 tấn/ngày, tương đương 1.211,8 tấn/năm; chất 

thải y tế nguy hại khoảng 0,66 tấn/ngày, tương đương khoảng 241 tấn/năm. 

1.4.2. Phân loại tại nguồn. 

Hiện nay, công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải y tế tại các 

cơ sở y tế cơ bản đã đáp ứng yêu cầu. Các chất thải y tế nguy hại và chất thải y 

tế thông thường đã được phân loại quản lý ngay tại nơi phát sinh, thời điểm phát 

sinh; từng loại chất thải y tế nguy hại đã được lưu giữ, phân loại trong bao bì, 

dụng cụ thiết bị lưu chứa theo quy định, lưu giữ trong kho. 
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1.4.3. Thực trạng thu gom, vận chuyển, xử lý. 

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng thực hiện theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy 

hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2025. Nhìn chung, việc thực 

hiện thu gom, vận chuyển vả xử lý chất thải rắn thực hiện cơ bản theo đúng quy 

định, đáp ứng yêu cầu theo quy định. Theo số liệu thống kê, khối lượng chất thải 

y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tỷ lệ xử lý đạt trên 95%. 

Trên địa bàn tỉnh còn 07 đơn vị duy trì lò đốt chất thải y tế; 02 đơn vị vận 

hành thiết bị hấp khử khuẩn (Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng và Trung tâm y 

tế huyện Hòa An). Tuy nhiên, qua công tác quản lý cho thấy lò đốt chất thải y tế 

của các cơ sở hiện nay hầu hết đã bị xuống cấp, trừ một số cơ sở mới được đầu 

tư mới (Bệnh viện đa khoa Trùng Khánh) và một số cơ sở thường xuyên bảo 

dưỡng, thay thế thiết bị vẫn còn duy trì, số còn lại hiện nay đã không vận hành 

mà hợp đồng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế. Thiết bị hấp khử 

khuẩn của các cơ sở y tế hoạt động không có hiệu quả, chi phí duy trì lớn nên 

không được vận hành thường xuyên, bên cạnh đó chất thải sau quá trình hấp 

phải chuyển giao như đối với chất thải nguy hại; thiết bị không phù hợp để xử lý 

chất thải giải phẫu, chất thải hóa học và dược phẩm, chỉ xử lý được chất thải lây 

nhiễm không sắc nhọn, các chất thải sắc nhọn sau khi xử lý không được cắt 

nghiền,…Đối với các phòng khám đa khoa tư nhân lượng chất thải y tế lây 

nhiễm phát sinh không nhiều tuy nhiên do hầu hết các phòng khám chưa trang bị 

thiết bị bảo quản lạnh để phù hợp với tần suất chuyển giao xử lý. 

 Toàn bộ khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh đều 

được các cơ sở y tế tự thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định; đối với 

những đơn vị chưa có hệ thống xử lý đều được thu gom, vận chuyển xử lý theo 

mô hình cụm. Nhìn chung chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

được xử lý tương đối tốt. Tuy nhiên, hiện nay việc tồn lưu lượng nước thải chụp 

rửa tráng phim X quang vẫn chưa có biện pháp xử lý, vẫn đang được các đơn vị 

thu gom lưu giữ. 

1.4.4. Dự báo khối lượng chất thải y tế phát sinh. 

Theo dự báo phát triển ngành y tế thì khối lượng chất thải rắn y tế vào 

năm 2025 khoảng 4,776 tấn/ngày (Chất thải thông thường 3,984 tấn/ngày; chất 

thải nguy hại 0,792 tấn/ngày); đến năm 2030, khoảng 4,975 tấn/ngày (Chất thải 

thông thường 4,15 tấn/ngày; chất thải nguy hại 0,825 tấn/ngày). 
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1.5. Các loại chất thải rắn xây dựng và bùn thải. 

1.5.1. Nguồn gốc phát sinh, thành phần, khối lượng. 

 1.5.1.1. Nguồn gốc phát sinh. 

Chất thải rắn xây dựng: Phát sinh từ các hoạt động tháo dỡ, sữa chữa, cải 

tạo, xây dựng mới các công trình nhà ở, cơ quan; các hoạt động liên quan đến 

việc san lấp, giải phóng mặt bằng trong xây dựng; nguyên vật liệu xây dựng rơi 

vãi, hư hỏng. 

 - Bùn thải: Phát sinh từ hệ thống thoát nước thải - nước mưa, bể tự hoại, hệ 

thống xử lý nước thải của các cơ sở công nghiệp, sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

 1.5.1.2. Thành phần chất thải. 

- Chất thải rắn xây dựng:  

+ Chất thải rắn xây dựng thông thường gồm: Gạch vỡ, đất, cát, sỏi, xà gỗ, 

bê tông, gỗ, kim loại, nhựa. 

 + Chất thải rắn xây dựng nguy hại: Là sản phẩm có hắc ín thải; vật liệu 

cách nhiệt và vật liệu xây dựng thải có chứa amiăng thải, các loại chất thải có 

chứa thành phần nguy hại. 

 - Bùn thải:  

 + Bùn thải thông thường: Thành phần chủ yếu là bùn, cát, các chất hữu 

cơ... không chứa các thành phần nguy hại. 

 + Bùn thải có chứa thành phần nguy hại: Được xác định là nguy hại khi 

thành phần có chứa các kim loại nặng như: Cu, As, Mn, Zn, Ni, Cd, Pb... vượt 

ngưỡng cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải. 

 1.5.1.3. Khối lượng phát sinh. 

 Hiện nay, chưa có số liệu thống kê cụ thể về khối lượng chất thải rắn xây 

dựng, bùn thải phát sinh trên địa bàn tỉnh.   

1.5.2. Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý. 

- Chất thải rắn xây dựng: Việc quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa được quan tâm, phần lớn chất thải rắn 

xây dựng được thu gom, vận chuyển, xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt tại bãi 

chôn lấp rác thải hoặc một phần nhỏ tận dụng để san lấp mặt bằng.  

- Đối với bùn thải: Trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị chuyên trách thu 

gom, vận chuyển và xử lý bùn nạo vét. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn 

nạo vét chủ yếu vẫn mang tính tự phát; bùn thải từ bể tự hoại, nạo vét hệ thống 



16 

thoát nước, một số hệ thống xử lý nước thải thuộc đô thị được thu gom, vận 

chuyển, xử lý tại bãi chôn lấp rác thải.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa quy hoạch được bãi xử lý chất thải rắn 

xây dựng và bùn thải, chất thải rắn xây dựng và bùn thải đều được tập trung vào 

các bãi chôn lấp chất thải chất thải rắn sinh hoạt để xử lý. Hầu hết các dự án xây 

dựng công trình trên địa bàn thành phố Cao Bằng có phát sinh chất thải rắn xây 

dựng (đất, đá thải trong quá trình san lấp mặt bằng) đều bổ sung vị trí đổ thải 

riêng cho từng dự án; đối với các loại chất thải rắn xây dựng khác được thu gom, 

vận chuyển và xử lý chung với rác thải sinh hoạt tại các bãi chôn lấp. Tình trạng 

các hộ dân sau khi sửa chữa nhà, người dân tự thuê xe chở đi đổ thải; việc đổ 

thải này chưa được quản lý chặt chẽ từ nguồn phát sinh đến khu xử lý. Đối với 

các đô thị nhỏ, chất thải rắn xây dựng chưa được phân loại mà thu gom, đổ thải 

tự phát hoặc một phần chung với rác thải sinh hoạt và đưa đến các bãi chôn lấp 

rác thải sinh hoạt. 

2. Tình hình thực hiện Đồ án hoạch chất thải rắn đến năm 2025 

 Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến 

năm 2025 đã được lập, phê duyệt tại Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 

23/12/2013 của UBND tỉnh. Theo đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh 

Cao Bằng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh quy hoạch 55 vị trí, cơ sở xử lý chất 

thải rắn, với tổng diện tích theo quy hoạch khoảng 70,58 ha. Trong đó, quỹ đất 

sử dụng để xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư nông thôn là 44,2 

ha; chất thải rắn công nghiệp là 16,5 ha; chất thải rắn y tế 0,42 ha và chất thải 

rắn xây dựng, bùn thải 9,46 ha. Đã triển khai xây dựng 14 bãi chôn lấp nằm trên 

địa bàn 13 huyện, thành phố Cao Bằng trong tổng số 55 điểm quy hoạch; trong 

đó có 01 bãi rác Khuổi Kép phường Đề Thám thành phố Cao Bằng đã đóng cửa, 

vận chuyển toàn bộ rác thải về bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần, xã Chu Trinh để xử 

lý chôn lấp và đã bổ sung xây dựng 04 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đạt quy 

chuẩn Việt Nam trên địa bàn tỉnh, 01 lò đốt đã được xây dựng xong và 03 lò đốt 

đang tiến hành triển khai xây dựng. Nhìn chung, việc xây dựng các cơ sở xử lý, 

các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt vẫn được thực hiện theo Đồ án quy 

hoạch đã được phê duyệt, tuy nhiên do thiếu kinh phí nên việc xây dựng, thực 

hiện đồ án vẫn còn chậm so với tiến độ đã đề ra. 

3. Đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. 

UBND tỉnh đã hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cao Bằng 

(Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh); Quy định 

giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh (Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 29/11/2019), chưa xây dựng được 

bộ đơn giá xử lý chất thải phù hợp với từng loại hình, công nghệ xử lý. Đối với 
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các loại chất thải rắn còn lại, chưa xây dựng đơn giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý. 

4. Đánh giá chung. 

4.1. Kết quả đạt được. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 

sự chủ động thực hiện của các ngành, UBND các huyện, Thành phố, công tác 

quản lý và bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn nói riêng trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và kinh phí cấp cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý đã được 

nâng cao hơn so với các năm trước; địa bàn thu gom chất thải rắn ngày càng 

được mở rộng, đặc biệt tại các khu vực thị trấn trung tâm các huyện, Thành phố. 

 - Tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị 

ngày càng tăng, hệ thống trang thiết bị thu gom dần được đầu tư ngày càng hoàn 

thiện theo hướng xã hội hóa và nhận thức của người dân trong vấn đề thu gom 

rác thải ngày càng được nâng cao. 

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được tái sử dụng, tái chế và xử lý đảm bảo các 

yêu cầu bảo vệ môi trường trong thời gian vừa qua có tăng lên; công tác phân 

loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại nguồn đã được thực hiện tương 

đối tốt; chất thải nông nghiệp nguy hại từng bước quan tâm và tiến hành xây dựng 

các bể thu gom, lưu giữ bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại một số huyện trên địa 

bàn tỉnh; chất thải rắn công nghiệp được các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ sở 

công nghiệp tự thực hiện việc thu gom, xử lý, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu 

về bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. 

4.2. Những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

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

đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại sau đây:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Chưa được phân loại tại nguồn, phương pháp xử 

lý vẫn là chôn lấp; tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt đô thị 

tăng dần theo các năm nhưng phần lớn chưa xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường; 

hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn còn thấp.  

+ Chất thải nguy hại trong lĩnh vực nông nghiệp: Hiện tại, một phần chất 

thải nguy hại là bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã được thu gom, tập kết nhưng 

chưa được vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 

+ Chất thải rắn xây dựng, bùn thải nạo vét chưa bố trí các khu xử lý, hiện 

tại đang xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt và chưa có đơn vị chuyên trách thu 

gom, vận chuyển và xử lý. 
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+ Một số cơ sở công nghiệp chuyển giao chất thải cho đơn vị không đủ 

chức năng xử lý hoặc xử lý không đúng quy định. 

 + Các lò đốt rác thải y tế nguy hại tại các bệnh viện, trung tâm y tế đã 

được xây dựng từ năm 2009-2010, đến nay đã xuống cấp, thường xuyên phải cải 

tạo, sửa chữa. 

- Chưa thu hút đầu tư kêu gọi được các thành phần kinh tế tham gia vào 

hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác; chưa có nhà máy xử lý rác thải sinh 

hoạt được đầu tư, số lượng lò đốt rác thải sinh hoạt đã, đang đầu tư còn rất ít, 

không đáp ứng yêu cầu thực tiễn là giảm tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng 

phương pháp chôn lấp. 

- Nhận thức về bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp, người dân 

chưa cao, đặc biệt là ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ phân loại, thu gom chất 

thải rắn nên đã xảy ra tồn tại chất thải chưa phân loại, thu gom đúng quy định.   

4.3. Nguyên nhân. 

- Do điều kiện đặc thù là một tỉnh vùng cao miền núi, giao thông đi lại 

còn khó khăn, dân cư tập trung thưa thớt, rải rác trên địa bàn rộng lớn gây khó 

khăn trong việc bố trí các điểm thu gom, vận chuyển tập kết chất thải rắn sinh 

hoạt để xử lý theo quy hoạch đã được phê duyệt.  

- Nhận thức, ý thức trách nhiệm về quản lý chất thải rắn của chính quyền, 

người dân và doanh nghiệp chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực hiện đầy 

đủ trách nhiệm về quản lý chất thải rắn theo quy định.  

- Khối lượng chất thải phát sinh ngày càng nhiều cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt chưa 

đáp ứng được yêu cầu thực tế. Thiếu kinh phí để triển khai, thực hiện xây dựng 

cơ sở, nhà máy xử lý đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

 - Ý thức chấp hành quy định pháp luật về quản lý chất thải của một số cơ 

sở còn hạn chế; chi phí xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường có giá thành cao, mặt khác một số đơn vị thu gom, xử lý vì lợi nhuận nên 

đã không thực hiện xử lý đúng quy trình.  

- Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa 

bàn tỉnh chưa cụ thể, chưa tạo động lực để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh 

vực thu gom, xử lý rác thải; các địa phương còn gặp khó khăn trong việc lựa 

chọn mô hình công nghệ xử lý phù hợp dẫn đến việc lúng túng trong lựa chọn 

chủ đầu tư. 

- Các văn bản quy định về quản lý chất thải rắn của Trung ương ban hành 

còn chậm; quy định về phân công, phân cấp cho các ngành quản lý còn phân tán, 
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chưa tập trung thống nhất nên hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao; ở cấp tỉnh 

các ngành không có bộ phận tham mưu về công tác bảo vệ môi trường, quản lý 

chất thải nên công tác tham mưu chưa kịp thời. 
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PHẦN II 

MỤC TIÊU, QUY TRÌNH, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2021-2025 

 

1. Mục tiêu của Đề án. 

1.1. Mục tiêu chung. 

- Xây dựng các quy trình phân loại chất thải rắn tại nguồn và xác định lộ 

trình triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, đảm bảo phù hợp với 

điều kiện kinh tế, xã hội của từng khu vực, từng huyện. 

- Xây dựng mạng lưới các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn, theo hướng tăng cường tái chế các loại chất 

thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. 

- Triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng, đơn 

vị, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường; từng bước xã hội hóa công tác thu 

gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; hình thành ngành nghề hoạt động thu 

gom, vận chuyển và xử lý môi trường phát triển theo cơ chế thị trường. 

- Tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải 

rắn tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2025; lựa chọn, ứng dụng công nghệ xử lý chất 

thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế 

trên địa bàn tỉnh.  

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025. 

 1.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị được thu gom, vận chuyển, xử lý 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 90 % (Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Băng lần thứ XIX). 

- Đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ 

chôn lấp sau xử lý không quá 20%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung 

được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo 

vệ môi trường đạt 60%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình, cá nhân được thu 

gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 30%.  



21 

- 100% các Trung tâm thương mại, siêu thị có sử dụng túi nilon thân thiện 

với môi trường và thay thế khoảng 80% túi nilon khó phân hủy. 

- Tỷ lệ bãi chôn lấp rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường đạt trên 80% và 

đầu tư, đưa vào hoạt động 10 lò đốt chất thải sinh hoạt. 

- 100% tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến quy 

trình phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. 

 1.2.2. Chất thải rắn công nghiệp:  

- Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý 

đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 100%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, làng nghề được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trường đạt 90%. 

1.2.3. Chất thải rắn nông nghiệp: 

- Tỷ lệ chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải được 

thu gom, xử lý bằng bể biogas hoặc sản xuất thành phân compost và xử lý đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 80%. 

- Tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế đạt 90%. 

- Tỷ lệ bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông 

nghiệp phải được thu gom, lưu giữ, xử lý theo quy định đạt 50 %. 

1.2.4. Chất thải y tế: 

Tỷ lệ chất thải rắn y tế được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 100%. 

1.2.5. Chất thải rắn xây dựng và bùn thải:  

- Các huyện, Thành phố bố trí ít nhất 01 bãi tập kết, xử lý chất thải rắn xây 

dựng phát sinh; 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị 

được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, trong đó 60% được tái sử 

dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng công nghệ phù hợp. 

- Phấn đấu đến năm 2025, 80% bùn bể tự hoại thu gom của các đô thị 

được xử lý đảm bảo môi trường. 

2. Quy trình phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn. 

2.1. Quy trình phân loại, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt. 

2.1.1. Quy trình 1:  
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 Áp dụng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư hoạt động sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ sinh sống tại địa bàn có đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt khu vực thành phố Cao Bằng, các thị trấn trung tâm các huyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định kỳ, đơn vị vệ sinh môi 

trường ký hợp đồng với đơn vị 

đủ năng lực vận chuyển, xử lý 

chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ cơ quan, tổ 

chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình 

 

 

Chất thải có khả 

năng tái chế, tái sử 

dụng, gồm: Giấy, 

nhựa, kim loại 

Chất thải nguy hại (Bóng đèn 

huỳnh; thiết bị có CFC; pin, ắc 

uy thải, các thiết bị; các thiết 

bị, linh kiện điện tử hoặc các 

thiết bị điện có chứa thành 

phần nguy hại) 

 

 

Chất thải rắn còn lại:  

Vải, gỗ, cao su, da, tã 

lót, xác động vật; thức 

ăn thừa, rau, củ quả, 

sành sứ, thủy tinh, tro, 

các loại chất thải khác 

Tập trung vào thùng tại hộ gia 

đình; định kỳ 1lần/tháng (vào 

ngày cuối cùng của tháng) tập 

kết tại thùng màu vàng chứa 

CTNH công cộng 

 

Tập kết vào túi, 

bao dứa hoặc thùng 

đựng rác thải tái 

chế 

Tập trung vào thùng tại 

hộ gia đình; hàng ngày, 

tập kết vào thùng màu 

xanh ở nơi công cộng có 

hiểu tượng lò đốt 

Định kỳ, 1 lần/tháng, đơn vị vệ 

sinh môi trường vận chuyển, tập 

kết, lưu giữ tại Kho chứa 

Đơn vị vệ sinh môi 

trường thu gom, vận 

chuyển, xử lý lò đốt rác 

và chôn lấp 

Sau đó bán cho cơ 

sở thu mua phế liệu 

hoặc chuyển giao 

cho đơn thu gom 

Trường hợp tro xỉ sau đốt đủ tiêu 

chuẩn để làm vật liệu xây dựng, 

tiến hành sàng phân loại để làm vật 

liệu xây dựng theo quy định 
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2.1.2. Quy trình 2:  

 Áp dụng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư hoạt động sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ, sinh sống địa bàn không có đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ 

cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, hộ gia đình 

 

Chất thải có khả 

năng tái chế, tái sử 

dụng, gồm (Nhóm 

1: Giấy, nhựa, kim 

loại; Nhóm 2: thức 

ăn thừa, rau, củ quả) 

 

Chất thải nguy hại (Bóng 

đèn huỳnh; thiết bị có 

CFC; pin, ắc uy thải, các 

thiết bị; các thiết bị, linh 

kiện điện tử hoặc các thiết 

bị điện có chứa thành 

phần nguy hại) 

 

Chất thải rắn còn lại 

(sành sứ, thủy tinh, đất 

cát, tro, Vải, gỗ, cao su, 

da, tã lót, khăn vệ sinh, 

lá, cây cỏ, túi nilon, vỏ 

sò trai cua, hến, xác 

động vật, các loại chất 

thải khác) 

 

Tập trung vào thùng 

tại hộ gia đình; định 

kỳ 3 tháng/1lần (vào 

ngày cuối cùng của 

tháng thứ 3) đưa đến 

tập kết vào thùng 

màu vàng tại điểm 

tập kết của xóm 

Nhóm 1: 

Tập kết 

vào túi, 

bao dứa, 

thùng; sau 

đó bán cho 

cơ sở thu 

mua phế 

liệu 

Nhóm 2: Dùng 

làm thức ăn 

chăn nuôi cho 

gia súc, gia 

cầm hoặc làm 

phân compost 

bằng các hố rác 

di động tại gia 

đình 

Tập trung vào thùng tại 

hộ gia đình; hàng ngày, 

tập kết vào hố chôn lấp 

rác thải di động của hộ 

gia đình (tùy theo địa 

hình, khối lượng phát 

sinh, các hộ gia đình lựa 

chọn dung tích phù hợp); 

bố trí nắp đậy 

 
Định kỳ, 1 lần/3tháng, 

đơn vị vệ sinh môi 

trường hoạt động trên 

địa bàn huyện đến 

điểm tập kết của xóm 

để thu gom, vận 

chuyển, tập kết, lưu 

giữ tại Kho chứa 

Định kỳ, đơn vị vệ sinh 

môi trường ký hợp đồng 

với đơn vị đủ năng lực 

vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại 

Áp dụng biện pháp chôn lấp 

hợp vệ sinh (khi độ dầy của 

rác khoảng 10cm thì dùng 

đất đào hố phủ lên 1 lớp; khi 

kết thúc hố chôn lấp thì phủ 

đất dầy 30cm, tiếp tục đào 

hố chôn lấp mới 
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2.2. Quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công 

nghiệp (Quy trình 3) áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

phát sinh chất thải công nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn phát sinh chất rắn thải công nghiệp từ các cơ 

sở khai thác khoáng sản; luyện kim; chế biến thực 

phẩm; chế biến trúc tre xuất khẩu; thủy điện; sửa 

chữa ô tô, xe máy; làng nghề, làng có nghề 

Chất thải rắn 

nguy hại 

Thu gom vào 

thùng phuy, 

thùng nhựa, 

dung tích 

khoảng 200-

240 lít 

Chất thải rắn thông thường 

 

Chất thải 

là đất, đá 

khai thác 

khoáng 

sản 

 

Chất 

thải 

là xỉ 

thải 

Chất 

thải là 

bã sắn, 

bã bia, 

rỉ đường 

 

Chất 

thải là 

bã mía, 

tre, gỗ, 

 

Các loại 

chất thải 

còn lại 

 

Chất thải 

bìa các 

tông, 

nhôm, 

sắt, nhựa 

Sử 

dụng 

hoàn 

thổ, 

phục 

hồi môi 

trường 

hoặc 

san lấp 

mặt 

bằng, 

đường 

nội bộ 

Tập kết 

tại bãi 

thải; san 

lấp mặt 

bằng; 

làm 

nguyên 

liệu SX 

gạch và 

ngành 

sản xuất 

khác 

Tận 

dụng 

làm thức 

ăn chăn 

nuôi; rỉ 

đường 

sản xuất 

cồn; 

phân bón 

vi sinh... 

Bán 

cho cơ 

sở thu 

mua 

phế 

liệu 

Lưu giữ 

tại cơ sở, 

sau đó tự 

xử lý 

hoặc hợp 

đồng với 

đơn vị vệ 

sinh môi 

trường xử 

lý. 

 

Dùng làm 

nhiên liệu 

đốt cấp 

nhiệt cho 

quá trình 

sản xuất 

hoặc bán 

cho hộ 

gia đình 

 

 

Chuyển giao 

đơn vị có 

chức năng đề 

vận chuyển, 

xử lý 
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2.3. Quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nông 

nghiệp (Quy trình 4) áp dụng các khu vực nông thôn phát sinh chất thải 

nông nghiệp. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế áp 

dụng cho các cơ sở y tế (quy trình 5)  

Thực hiện theo Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế 

nguy hại trên địa bàn tỉnh (phê duyệt tại Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 

12/10/2017 của UBND tỉnh). Kinh phí thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải y tế nguy hại được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 

phân bổ cho các đơn vị, kinh phí thường xuyên của các đơn vị, kinh phí được 

kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo quy định, kinh phí thu từ các cơ sở y tế xử lý 

theo mô hình cụm, nguồn xã hội hóa hoặc nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có). 

 

Dùng làm 

nhiên  liệu 

đốt cho  

hoạt động 

sinh hoạt 

Dùng làm thức 

ăn chăn nuôi 

cho gia súc, gia 

cầm hoặc làm 

phân compost 

bằng các hố rác 

di động tại gia 

đình 

 

Nguồn thải nông nghiệp từ hoạt động chăn nuôi; 

phụ phẩm nông nghiệp; bao gói thuốc BVTV 

 

 

Chất thải nguy hại Chất thải thông thường 

Bao gói, chai lọ của thuốc 

BVTV, phân bón hóa học, 

tập kết vào bể chứa 

Phân gia súc, 

gia cầm 

Rơm rạ, cây gô, cây 

đỗ, cây sắn, cây thuốc 

lá 

UBND các huyện, 

Thành phố hợp 

đồng với đơn vị đủ 

năng lực thu gom, 

vận chuyển, xử lý 

Tại hộ gia 

đình, thu gom 

thủ công, ủ 

thành đống, 

làm phân bón 

cho cây trồng 

Tại trang trại, 

dùng máy ép 

phân, trộn vi sinh 

sản xuất phân 

compost; bán cho 

hộ gia đình trồng 

trọt 
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2.5. Quy trình phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn 

thải (Quy trình 6) áp dụng cho các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn 

xây dựng, bùn thải trên địa bàn tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn ngành y tế 

Chất thải sinh 

hoạt phát 

sinh từ cơ sở 

y tế 

Chất thải y tế 

thông thường 

tái chế, tái sử 

dụng 

 

 

Chất thải y 

tế nguy hại 

lây nhiễm 

 

Cho/bán cho 

đơn vị có 

nhu cầu 

 

 

Đốt bằng lò 

đốt chất thải 

y tế tại cơ sở 

Chuyển cho 

đơn vị có 

chức năng 

xử lý 

 

 

Phân loại, 

thu gom, 

lưu giữ tại 

cơ sở 

Phân loại 

theo quy 

trình phân 

loại chất thải 

rắn sinh hoạt 

 

Chất thải y tế 

nguy hại không 

lây nhiễm 

Chất thải y tế 

nguy hại phát 

sinh do dịch 

bệnh 

 

Phân loại, 

thu gom, 

lưu giữ tại 

cơ sở 

Tùy từng loại 

dịch bệnh 

phân loại, thu 

gom, theo 

hướng dẫn 

 

Chuyển cho 

đơn vị có 

chức năng xử 

lý 

 

Chuyển giao, 

xử lý hoặc xây 

dựng hệ thống 

xử lý riêng 

theo quy định 

 

Chất thải xây dựng, bùn thải 

Chất thải có khả năng tái 

chế, tái sử dụng 

Chất thải không có khả 

năng tái chế, tái sử dụng 
 

 

 

Chất thải nguy hại 

Phân loại, thu 

gom, lưu giữ tại 

cơ sở 

Chuyển cho 

đơn vị có chức 

năng vận 

chuyển, xử lý 

Chuyển cho đơn 

vị có chức năng 

xử lý 

Tái sử dụng lại 

cho công trình 

hoặc công trình 

khác 

Cho/bán 

cho đơn 

vị có 

nhu cầu 
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3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. 

3.1. Xây dựng, ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Quy trình phân loại, 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải: Khẩn trương xây dựng, ban hành Sổ tay 

hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải. 

3.2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn quy trình phân loại, thu gom, xử 

lý chất thải rắn cho công chức, viên chức, hội viên, tổ chức, cá nhân và công 

động dân cư: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,  hướng dẫn quy trình 

phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn bằng nhiều hình thức khác 

nhau; khuyến khích hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại rác thải sinh 

hoạt tại nguồn, trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại 

không đúng thì phải chi trả giá dịch vụ, thu gom và xử lý chất thải theo quy định; 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính 

trị, chính trị xã hội các cấp theo thẩm quyền. 

3.3. Hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn: Xây 

dựng mạng lưới thu gom, vận chuyển chất thải rắn tại các huyện, thành phố nơi 

đã có đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện; UBND các xã chưa có dịch vụ thu 

gom có trách nhiệm thực hiện việc đôn đốc người dân tập kết chất thải sinh hoạt, 

nguy hại đảm bảo đúng thời gian, địa điểm nơi quy định của địa phương mình, 

có trách nhiệm là đầu mối bàn giao chất thải nguy hại cho đơn có chức năng để 

vận chuyển, xử lý; rà soát, đầu tư bổ sung công trình xử lý chất thải sinh hoạt (lò 

đốt rác hoặc nhà máy xử lý rác), phương tiện, thiết bị phù hợp với hoạt động 

phân loại, thu gom, vận chuyển tại địa phương.  

Đối với quy trình vận chuyển, xử lý chất thải rắn của các đơn vị vệ sinh 

môi trường cần phải thực hiện như sau: Chất thải rắn không nguy hại sau khi 

phân loại tại các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ được tập kết tại các điểm cố định đối với từng loại chất thải đã phân 

loại; sau đó đơn vị vệ sinh môi trường bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển 

phù hợp với từng loại rác thải đã phân loại tập trung về trạm trung chuyển; bố trí 

ít nhất 02 loại xe hoặc xe 02 ngăn để thu gom từng loại chất thải đã phân loại 

vận chuyển về khu vực xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt theo quy 

định. Đối với chất thải nguy hại sẽ được phân loại, bố trí phương tiện thu gom, 

vận chuyển riêng về điểm tập kết chất thải nguy hại đã được quy hoạch và định 

kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

3.4. Tiếp tục đầu tư các công trình tập kết, xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại từ hoạt động sinh hoạt, hoạt động nông nghiệp: Trước mắt, ưu tiên 

thực hiện 03 dự án (Dự án xử lý, nâng cấp và cải tạo bãi rác thị trấn Pác Miầu, 

huyện Bảo Lâm; Dự án xử lý, nâng cấp và cải tạo bãi rác thị trấn Trùng Khánh, 

huyện Trùng Khánh; Dự án xử lý, nâng cấp và cải tạo bãi rác thị trấn Nguyên 

Bình, huyện Nguyên Bình); khẩn trương xây dựng, đưa 03 lò đốt chất thải rắn 
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sinh hoạt tại xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh; xã Đức Long, huyện Thạch An 

và thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình vào hoạt động; Trong giai đoạn 2022-

2025 tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư bổ sung 7 lò đốt rác thải sinh hoạt có công 

suất từ 500 kg/giờ trở lên, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo 

QCVN 61-MT:2016/BTNMT; tiếp tục xây dựng, đưa vào sử dụng các bể thu 

gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh và đầu tư xây 

dựng hệ thống kho lưu giữ chất thải nguy hại tại bãi chôn lấp rác thải trên địa 

bàn các huyện, thành phố; bố trí 01 điểm tập kết, trung chuyển chất thải nguy 

hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đồ án Quy hoạch 

chất thải rắn năm 2020 cho phù hợp với tình tình, điều kiện thực tế xử lý chất 

thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh. 

3.5. Về nguồn lực tài chính và cơ chế chính sách: Xây dựng cơ chế, chính 

sách kêu gọi thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư về công tác thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải, tạo động lực để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào xử lý rác thải; căn cứ 

khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách, ưu tiên phân bổ kinh phí và sử dụng các 

nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư cho 

công tác bảo vệ môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; rà soát, điều 

chỉnh bổ sung Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo 

quy định mới Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

3.6. Thực hiện mô hình phân loại chất thải tại nguồn, nhân rộng mô hình: 

Thực hiện thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2022-2025. Tổ chức kiểm tra, đánh 

giá hiệu quả việc triển khai thực hiện mô hình và kịp thời sơ kết, tổng kết rút 

kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. 

3.7. Về khoa học công nghệ: Lựa chọn, triển khai công nghệ xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt hiện đại, thân thiện với môi trường, theo hướng giảm thiểu 

lượng chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp, tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng và 

thu hồi năng lượng từ chất thải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; 

ưu tiên áp dụng các công nghệ, quy trình phân loại, xử lý chất thải tiên tiến hiện 

đại; kêu gọi thu hút các nhà đầu tư, lựa chọn, triển khai xây dựng 01 nhà máy xử 

lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

3.8. Về dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Xây 

dựng và điều chỉnh đơn giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia 

đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải, đặc biệt 

là xây dựng đơn giá riêng cho chất thải rắn đã được phân loại tại nguồn và chất 

thải rắn chưa được phân loại tại nguồn. Đối với từng loại hình công nghệ, loại 

hình xử lý chất thải cần phải xây dựng, ban hành đơn giá riêng cho phù hợp.  



4. Lộ trình triển khai thực hiện. 

4.1. Lộ trình triển khai thực hiện đề án. 

STT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

I Năm 2022 

1 
Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất 

thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh 
Sở Tài nguyên và MT 

Các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố 

2 Xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án năm 2022  Sở Tài nguyên và MT 
Các sở, ngành có liên quan; 

UBND cấp huyện 

3 
Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trang thông tin điện tử của tỉnh về nội dung Đề án.    

Sở TNMT; Đài PT-TH 

tỉnh; Báo Cao Bằng; 

UBND cấp huyện 

Các đơn vị có liên quan 

4 
Biên soạn sổ tay hướng dẫn phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn; thiết kế tờ rơi phân loại chất thải tại nguồn và  
Sở Tài nguyên và MT 

Các sở, ngành có liên quan; 

UBND cấp huyện 

5 
Xây dựng quy định, hướng dẫn quy trình sản xuất phân compost, 

tạo thức ăn chăn nuôi từ chất thải là rơm, rạ. 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Các sở, ngành có liên quan; 

UBND cấp huyện 

6 

Tuyên truyền phổ biến Quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải và quy định, hướng dẫn quy trình sản xuất phân 

compost, tạo thức ăn chăn nuôi từ chất thải là rơm, rạ. 

UBND các huyện, thành 

phố 
Các sở, ngành có liên quan 

7 
Tiếp tục triển khai Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 
Sở Y tế 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND các huyện, thành 

phố 

8 

Tiếp tục triển khai xây dựng bể thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng và hóa chất BVTV không được 

phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp theo nguồn vốn 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021-2025  

UBND các huyện, Thành 

phố 
Các sở, ngành có liên quan 

9 
Triển khai 03 Dự án cải tạo, nâng cấp xử lý bãi rác huyện Nguyên 

Bình, Bảo Lâm, Trùng Khánh 

Sở TN&MT; UBND 

huyện Nguyên Bình, 

Trùng Khánh, Bảo Lâm 

Các sở, ngành có liên quan 
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10 
Xây dựng mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

sinh hoạt;  khu vực tập kết, lưu giữ  rác thải  

UBND thành phố Cao 

Bằng 

Các sở, ban, ngành liên quan; 

đơn vị vệ sinh môi trường 

11 
Xây dựng, ban hành bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

12 
Xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế của các dự án 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
Sở Y tế 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

13 
Bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công thực hiện các nội dung 

của Đề án theo lộ trình triển khai thực hiện 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

14 
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Đề án và khả năng cân đối ngân 

sách địa phương tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án 
Sở Tài chính 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

15 Xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án năm 2023  
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

III Năm 2023   

1 Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung công việc năm 2022 
Các sở, ngành, UBND 

cấp huyện, xã, đơn vị 
 

2 

Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình và đánh giá tiến độ, kết quả 

triển khai mô hình kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện 

thực tế tại địa phương 

UBND Thành phố Các sở, ngành có liên quan 

3 
Kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư tham gia vào hoạt động thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ngành có liên quan 

4 

Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện 

phân loại, thu gom, xử lý theo quy trình phù hợp với loại hình sản 

xuất đơn vị 

Sở TN&MT, UBND các 

cấp hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát 

 

5 Xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án năm 2023  
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

6 
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Đề án và khả năng cân đối ngân 

sách địa phương tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án 
Sở Tài chính 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

7 Hoàn thiện xây dựng, đưa vào sử dụng 03 lò đốt rác thải  
UBND huyện Trùng 

Khánh, Nguyên 
Các sở, ngành có liên quan 
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Bình,Thạch An 

8 

Xây dựng chương trình giáo dục về môi trường với nội dung và 

thời lượng phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi tại các cấp học 

phổ thông 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Các Sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

9 
Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế 

đầu tư bảo vệ môi trường, xử lý chất thải 
Sở Kế hoạch Đầu tư 

Các Sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

IV Năm 2024   

1 Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung công việc năm 2023 
Các sở, ngành, UBND 

cấp huyện, xã, đơn vị 
 

2 Đầu tư xây dựng 07 lò đốt chất thải sinh hoạt tại các huyện còn lại UBND các huyện Các sở, ngành có liên quan 

3 Xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án năm 2025  Sở Tài nguyên và MT 
Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

4 
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Đề án và khả năng cân đối ngân 

sách địa phương tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án 
Sở Tài chính 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

V Năm 2025   

1 Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung công việc năm 2024 
Các sở, ngành, UBND 

cấp huyện, xã, đơn vị 
 

2 
Tổng kết, đánh giá mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

UBND thành phố Cao 

Bằng 
Các sở, ngành có liên quan 

3 
Triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn một số huyện trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 
UBND các huyện Các sở, ngành có liên quan 

4 
Xây dựng 01 Dự án nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng 
UBND thành phố Các sở, ngành có liên quan 

5 
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Đề án và khả năng cân đối ngân 

sách địa phương tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án 
Sở Tài chính 

Các sở, ngành có liên quan 

và UBND cấp huyện 

6 
Tổng kết tình hình thực hiện Đề án, làm cơ sở để đề xuất triển 

khai các bước tiếp theo trong giai đoạn 2025-2030 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố 



 4.2. Lộ trình đầu tư các mô hình, công trình, dự án trọng tâm của Đề án 

- Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hoàn thành 04 lò đốt rác đã có chủ 

trương đầu tư, được cấp kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 là 45.200 triệu đồng và đang tiến hành triển khai xây dựng, hoàn 

thành trong giai đoạn 2021-2025; xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế 

của các dự án đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 - Đối với các dự án xây dựng 01 mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt tại Thành phố Cao Bằng; Xây dựng trạm trung chuyển, 

khu vực tập kết, kho chứa chất thải thải thành phố Cao Bằng; Dự án đầu tư xây 

dựng 07 lò đốt chất thải sinh hoạt tại các huyện còn lại chưa có lò đốt; Hỗ trợ 

xây dựng bể thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, các dự án này 

chưa được bố trì nguồn kinh phí để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, căn cứ vào 

tình hình thực tế và nhu cầu nguồn vốn hàng năm giai đoạn 2021-2025 có thể 

cân đối, bố trí các nguồn vốn của tỉnh, Trung ương đảm bảo tính khả thi và hiệu 

quả của Đề án.  

 - Kêu gọi thu hút đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng 01 Nhà 

máy xử lý chất thải rắn thải sinh hoạt đồng bộ, khép kín công suất 250 tấn/ngày 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

5. Kinh phí thực hiện Đề án. 

5.1. Nguồn kinh phí. 

Kinh phí ngân sách nhà nước bao gồm: nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh; 

nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu 

Quốc gia; nguồn thu từ giá dịch vụ; nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác. 

5.2. Khái toán kinh phí thực hiện đề án. 

Tổng kinh phí thực hiện khoảng: 185.200 triệu đồng (Bằng chữ: Một 

trăm tám mươi năm triệu hai trăm triệu đồng chẵn./.): Vốn đầu tư công 141.700 

triệu đồng; vốn kinh phí sự nghiệp môi trường 23.500 triệu đồng và vốn 

chương trình MTQG 20.000 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư công đã được bố trí 

trong nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 85.200 triệu đồng. 

Trong đó: 

-  Kinh phí thực hiện năm 2022: 39.700 triệu đồng.  

-  Kinh phí thực hiện năm 2023: 50.000 triệu đồng.     

-  Kinh phí thực hiện năm 2024: 58.500 triệu đồng.      

-  Kinh phí thực hiện năm 2025: 37.000 triệu đồng.      
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(Khái toán tổng kinh phí thực hiện Đề án và kinh phí thực hiện hàng năm  

chi tiết theo phụ lục) 

Căn cứ theo Đề án được phê duyệt, hàng năm xây dựng Kế hoạch, Dự án, 

Mô hình cụ thể để triển khai thực hiện nội dung theo lộ trình để trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, phê duyệt và cấp kinh phí triển khai thực hiện. 
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PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

và các đơn vị liên quan phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát quá trình thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra; định kỳ 

hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; là cơ quan đầu mối hướng dẫn về 

chuyên môn, tổng hợp xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và tổng hợp dự toán chi sự 

nghiệp môi trường của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính xem xét, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, chính sách phù hợp để triển 

khai hiệu quả Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh. 

 - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ mức độ cần thiết, ưu tiên 

cấp bách của việc đầu tư xây dựng dự án xử lý chất thải sử dụng nguồn vốn đầu 

tư công trong giai đoạn 2021-2025 để báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn 

vốn thực hiện. 

 2. Sở Tài chính. 

- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện thành phố 

và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí 

kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thẩm định gia 

cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước phù hợp theo tình hình thực tế khi áp dụng 

phân loại tại nguồn. 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 Tham mưu cho UBND tỉnh kêu gọi đầu tư; xây dựng cơ chế, chính sách thu 

hút, xã hội hóa đầu tư về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; 

xây dựng cơ chế hỗ trợ cho cấp huyện, cơ sở trực tiếp thực hiện công tác thu 

gom, xử lý rác thải sinh hoạt để thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính và cơ quan liên quan cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện quy hoạch, đề 

án, các bãi chôn lấp hợp vệ sinh, nhà máy xử lý rác thải. 

4. Sở Xây dựng. 

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch hạ tầng phục vụ việc 

thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. 
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- Ban hành hướng dẫn việc lựa chọn, bố trí hạ tầng kỹ thuật đối với các 

điểm tập kết, nhà máy xử lý rác thải đảm bảo khoảng cách an toàn và yêu cầu về 

bảo vệ môi trường. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các 

huyện, thành phố rà soát vị trí, quy mô của các khu xử lý chất thải rắn trong quy 

hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 để lồng ghép vào quy 

hoạch tỉnh, phù hợp với định hướng trong quy hoạch vùng, quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho 

UBND tỉnh trong việc lựa chọn công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại các nhà 

máy, khu xử lý rác thải. Nghiên cứu đề tài xử lý rác thải hữu cơ.  

6. Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng 

và các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan liên quan tổ chức tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác vệ sinh môi trường. 

- Hướng dẫn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện Đề 

án thu gom, xử lý rác thải cũng như công tác bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi 

nhận thức về rác thải, tạo cảnh quan, môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp.  

7. Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường 

liên quan đến rác thải để tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong các cấp học. 

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường. 

- Lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào các hương ước, quy 

ước của các thôn, khu dân cư văn hóa. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện 

tăng cường bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch, di tích và các lễ hội. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc thu gom, 

vận chuyển, lưu giữ bao bì, hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y và 

hướng dẫn thu gom, xử lý rơm, rạ phát sinh trong hoạt động nông nghiệp. 

- Xây dựng và phổ biến rộng rãi các mô hình tái sử dụng, tái chế chất thải 

rắn từ sản xuất nông nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân 

thiện với môi trường. 
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- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện hướng 

dẫn nghiệp vụ trong hoạt động ủ mùn compost, hướng dẫn sử dụng sản phẩm 

sau khi ủ của các hộ gia đình. 

- Đánh giá chất lượng, tham mưu định hướng tiêu thụ sản phẩm phân bón 

compost, sử dụng sản phẩm cho các dự án cải tạo đất trên địa bàn tỉnh cho đơn 

vị ủ mùn, sản xuất phân compost tập trung. 

10. Sở Y tế. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện, cơ sở y tế triển khai thu gom, phân 

loại, lưu giữ vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế 

nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 và định hướng đến năm 2025. 

- Chủ trì tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối 

với các bệnh viện, cơ sở y tế. 

11. Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

- Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải 

rắn theo quy định; phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường để 

thanh tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý CTR tại các khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

12. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Cao Bằng. 

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền, ghi hình, đưa tin về các hoạt động thu 

gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các Đài phát thanh và truyền hình 

cấp huyện dành thời lượng để tuyên truyền tại địa phương. 

- Đa dạng các hình thức truyền thông nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ý 

thức của người dân, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn 

thể, doanh nghiệp trong hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

 13. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, thành viên. 

 Tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản 

lý nhà nước và chính quyền địa phương, thường xuyên tuyên truyền vận động, 

nâng cao nhận thức của hội viên, người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, các 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nắm vững và thực hiện nghiêm túc 

việc thu gom, phân loại chất thải tại nguồn; ủng hộ chủ trương xây dựng các 

điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, công trình xử lý 
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chất thải; tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, vận 

chuyển chất thải trên địa bàn. 

 14. UBND các huyện, Thành phố. 

 Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Đề án tại địa phương; chỉ 

đạo, hướng dẫn UBND các xã tổ chức thành lập các tổ, đội thu gom rác thải, xây 

dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đưa 

vào hoạt động theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được phê duyệt; giao trách nhiệm 

cho UBND cấp xã thực hiện quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã 

tại nơi quy định của địa phương; chỉ đạo UBND cấp xã ban hành quy định cụ 

thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình trong việc thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường lồng ghép trong quy ước, hương ước của các thôn, 

bản. Có cơ chế chính sách nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham 

gia bảo vệ môi trường, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành một trong 

những tiêu chí quan trọng để xét công nhận gia đình văn hóa, các thôn, khu phố, 

khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa. Định kỳ hàng năm UBND các cấp, phối 

hợp với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể đánh giá phong trào quần chúng về 

công tác bảo vệ môi trường, đề xuất chính quyền biểu dương, khen thưởng 

những tổ chức cá nhân có tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường; chỉ đạo UBND 

các xã xóa bỏ các điểm tập kết, tồn lưu rác thải sinh hoạt không đúng quy định, 

chấm dứt tình trạng xả rác thải sinh hoạt bừa bãi trên địa bàn; hướng dẫn biện pháp 

xử lý rác thải đảm bảo môi trường đối với các khu dân cư không tập trung, vùng 

sâu, vùng xa.  

 15. Các cá nhân, hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt. 

 Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác 

thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định; chi trả kinh phí dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật và 

chỉ chuyển giao rác thải sinh hoạt cho các đơn vị có đủ chức năng đã được cấp 

có thẩm quyền chấp thuận. 

 16. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn. 

  Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến công tác thu 

gom, vận chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận. 

Đề án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 đã được xây dựng trên cơ sở thực trạng thu 

gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Đề án đã đánh giá được thực trạng thu gom, xử 

lý rác thải trên địa bàn tỉnh và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính 

khả thi cao và sát thực. 

Đề án được triển khai sẽ nâng cao được ý thức, trách nhiệm của cộng 

đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường và thu gom, phân loại xử lý rác 

thải và phát huy được vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa 

phương và các hộ dân trong công tác bảo vệ môi trường. 

Đề án sau khi triển khai thực hiện sẽ thay đổi nhận thức của người dân về 

rác thải, tạo cảnh quan, môi trường sống của cộng đồng dân cư ngày càng xanh - 

sạch - đẹp, góp phần nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, 

giảm thiểu và từng bước kiểm soát chặt chẽ vấn đề rác thải. 

2. Kiến nghị. 

 - Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ban, ngành 

Trung ương quan tâm, tạo điều kiện tăng cường nguồn lực quản lý, bảo vệ môi 

trường nói chung và công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ 

kinh phí triển khai thực hiện “Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung 

và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng".  

 - Các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan nghiên cứu các nội dung, 

nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả.  

 - UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao 

nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 

phân loại rác tại nguồn.  

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, Thành phố chủ động, xây dựng 

Kế hoạch chi tiết và triển khai nội dung Đề án; bố trí nguồn kinh phí bảo đảm 

đầy đủ, kịp thời, hiệu quả. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện 

với UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Đề án cho phù hợp./. 

 



PHỤ LỤC 

Khái toán kinh phí thực hiện Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán  

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 

 

STT Nội dung thực hiện Đơn vị 

Đơn giá 

(triệu 

đồng) 

Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
Tổng 

Kinh phí 
Ghi chú 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

 Tổng cộng   39.700 50.000 58.500 37.000 185.200  

1 

Xây dựng trạm trung 

chuyển, khu vực tập kết, 

kho chứa chất thải thải 

thành phố Cao Bằng 

15 

trạm 
500 7.500 - - - 7.500 

Vốn đầu tư công 

(chưa có trong kế 

hoạch) 

2 

Xây dựng mô hình phân 

loại, thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải 

sinh hoạt tại Thành phố 

Cao Bằng 

01 mô 

hình 
20.000 20.000 - - - 20.000 

Vốn Chương 

trình mục tiêu và 

kinh phí sự 

nghiệp môi 

trường (Đề nghị 

UBND thành phố 

xin bổ sung) 

3 

Triển khai 03 Dự án cải 

tạo, nâng cấp xử lý bãi 

rác huyện Nguyên Bình, 

Bảo Lâm, Trùng Khánh 

03 bãi - 1.500 15.000 23.500 - 40.000 

Vốn đầu tư công 

(đã có trong kế 

hoạch) 

4 

Hỗ trợ xây dựng bể thu 

gom bao, gói thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng 

1.000 

bể 
5 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 

Vốn sự nghiệp 

môi trường và 

vốn Chương 

trình MTQG 
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5 

Biên soạn sổ tay hướng 

dẫn phân loại, thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn; thiết kế tờ rơi 

phân loại chất thải tại 

nguồn. 

01 bộ 

tài liệu 
500 500 - - - 500 

Vốn kinh phí sự 

nghiệp môi 

trường  

6 

Tuyên truyền, phổ biến 

Quy trình phân loại, thu 

gom, vận chuyển xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn 

100 

lớp 
30 - 1.000 1.000 1.000 3.000 

Vốn kinh phí sự 

nghiệp môi 

trường  

7 

Dự án đầu tư xây dựng 

07 lò đốt chất thải sinh 

hoạt tại các huyện còn 

lại chưa có lò đốt 

07 lò 7.000 - 14.000 14.000 21.000 49.000 

Vốn sự nghiệp 

môi trường và 

vốn đầu tư công 

(chưa có trong kế 

hoạch) 

8 

Xây dựng, nâng cấp hệ 

thống xử lý chất thải y tế 

của các dự án đơn vị 

trực thuộc Sở Y tế 

- - - 15.000 15.000 10.000 40.000 

Vốn đầu tư công 

(Đã có trong kế 

hoạch)  

9 

Xây dựng bãi rác thải tại 

lối mở Nà Lạn, xã Đức 

Long, huyện Thạch An 

01 bãi 5.200 5.200  - - 5.200 

Đã được giao số 

vốn thực hiện 

5.200 triệu đồng 

năm 2021 và dự 

án đang triển 

khai thực hiện 

giải ngân được 

một phần vốn 
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