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KẾ HOẠCH
Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019
của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của
Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019, đảm bảo sự
quản lý thống nhất, xuyên suốt trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn
từ trung ương đến địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực
hiện như sau:
I. TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH
Theo số liệu thống kê năm 2018, khối lượng chất thải rắn (CTR) trên địa
bàn tỉnh phát sinh khoảng 212 tấn/ngày (tính toán dựa trên khối lượng CTR phát
sinh bình quân trên đầu người và dân số năm 2018). Trong đó, 92 tấn CTR sinh
hoạt đô thị và 120 CTR sinh hoạt nông thôn. Tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn tỉnh
có sự khác nhau giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn, trong đó, tại khu vực
đô thị khoảng 75% (tương đương với 69 tấn/ngày) và khu vực nông thôn 55%
(tương đương với 60 tấn/ngày). Tại một số khu vực nông thôn ở vùng sâu, vùng
xa chưa có đội thu gom hoặc thu gom chưa thường xuyên dẫn đến rác thải gây ô
nhiễm môi trường cục bộ và làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Tổng khối
lượng chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh 92,218 tấn/năm, khối lượng chất thải
nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 50,05 tấn của 60
cơ sở, các đơn vị đã hợp đồng với tổ chức có chức năng ngoài tỉnh để chuyển
giao xử lý.
Trên địa bàn tỉnh có 09/10 huyện, thành phố có bãi xử lý CTR tập trung
(riêng huyện Ia H’Drai chưa có bãi rác). Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 05 dự án đã
và đang đầu tư xây dựng khu thu gom và chứa rác tập trung gồm: Nhà máy xử lý
rác thải thành phố Kon Tum, bãi rác huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông và
Đăk Hà; công nghệ xử lý bằng hình thức chôn lấp; riêng Nhà máy xử lý rác thải
của thành phố Kon Tum và của huyện Đăk Hà xử lý bằng phương pháp tái chế,
làm phân vi sinh và chôn lấp. Các bãi rác còn lại tại các huyện, rác thải được xử
lý chủ yếu là tập trung rác, đốt thủ công hoặc tự phân hủy, không đáp ứng các
yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa có đơn vị thu
gom, xử lý CTNH (trừ các cơ sở y tế).
Theo quy hoạch tổng thể, trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ có 13 khu xử lý
chất thải rắn sinh hoạt đô thị, CTR công nghiệp không nguy hại, gồm: 02 khu
liên hợp xử lý chất thải rắn tại thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi; 05 khu
xử lý chất thải rắn liên đô thị tại huyện Đăk Glei, huyện Đăk Hà, huyện Kon

Plông, huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Rẫy; 06 khu xử lý chất thải rắn cho
từng đô thị gồm: huyện Sa Thầy (02 khu), huyện Đăk Tô, huyện Kon Plông,
huyện Ia H’Drai và huyện Đăk Glei.
Nhìn chung, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh đã dần được cải thiện. Tuy nhiên, do nguồn vốn bố trí đầu tư cơ
sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom và xử lý chất thải rắn
chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; còn khó khăn về giá thu gom và dịch vụ thu gom
đối với các vùng sâu, vùng xa thuộc các khu vực nông thôn,... nên lượng rác thải
trên địa bàn tỉnh chưa được thu gom, xử lý triệt để và đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, NGUỒN LỰC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm
2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019,
đảm bảo sự quản lý thống nhất, xuyên suốt trong công tác quản lý nhà nước về
chất thải rắn từ trung ương đến địa phương.
- Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất thải rắn, đặc
biệt là đối với CTR sinh hoạt, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc
gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm
2018, Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất
thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Nhiệm vụ
2.1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác
quản lý CTR của Trung ương và địa phương đã ban hành để đề xuất sửa đổi theo
hướng khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật, bảo đảm sự thống nhất,
đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý chất thải rắn nhằm tạo môi trường
pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
2.2. Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước của địa phương, bao
gồm công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; năng lực thu gom,
vận chuyển và xử lý của địa phương so với lượng chất thải phát sinh; tổ chức bộ
máy, phân công trách nhiệm công việc giữa các cơ quan chuyên môn; việc xây
dựng và ban hành các quy định về quản lý CTR sinh hoạt, đơn giá thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải... đảm bảo phù hợp, sát với thực tế.
2.3. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác quản
lý nhà nước về CTR gắn các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch số
579/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực
hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm
nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum lồng ghép vào chương trình hành
động, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện.
2.4. Tăng cường năng lực thu gom, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải,
hạn chế tối đa việc chôn lấp rác thải. Tập trung xử lý chất thải độc hại, chất thải
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y tế. có chính sách phù hợp để khuyến khích mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp
đầu tư xử lý chất thải rắn, nhất là CTNH.
2.5. Nâng cao năng lực thẩm định các dự án đầu tư về xử lý chất thải rắn
trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham
gia thực hiện Kế hoạch, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng
cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn
nói riêng.
2.6. Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về chất thải rắn cấp địa phương để
phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (xây
dựng phần mềm và đào tạo, tập huấn về công tác thu thập số liệu, báo cáo).
3. Nguồn lực và kinh phí thực hiện
3.1. Nguồn lực thực hiện
- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý môi
trường hiện có ở các cấp, các ngành đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi
trường nói chung và quản lý CTR nói riêng.
- Tăng cường khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức
đầu tư thực hiện các dự án liên quan đến thu gom, vận chuyển, xây dựng cơ sở xử
lý CTR sinh hoạt; các hoạt động tái sử dụng, tái chế và sử dụng sản phẩm tái chế
từ chất thải thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, miễn giảm thuế, vay tín
dụng ưu đãi....
- Tăng cường sự tham gia của các kênh truyền thông trong công tác thông
tin, tuyên truyền, đặc biệt là đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan sinh
động, phát huy hiệu quả của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt, các phương
tiện truyền thông; các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp đồng bộ trong công
tác tuyên truyền tổ chức thực hiện phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn đúng quy định.
- Phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án về phát triển bền vững,
biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, quản lý chất thải, các chương trình khoa
học công nghệ và các chương trình, dự án, hoạt động có liên quan khác nhằm
thu hút thêm nguồn đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
- Tranh thủ tối đa nguồn tài chính của các tổ chức tài chính quốc tế; tăng
cường hợp tác quốc tế cần được thực hiện ở nhiều lĩnh vực như: hợp tác kỹ
thuật, viện trợ không hoàn lại cho xây dựng dự án, nâng cao năng lực, hoàn
thiện thể chế, hỗ trợ theo dự án, giải quyết các vấn đề sức khỏe và phúc lợi xã
hội cho các đối tượng liên quan.
3.2. Kinh phí thực hiện
- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực
phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; huy động các đơn
vị sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tham gia công tác thu gom, vận
chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
- Bố trí nguồn ngân sách tỉnh, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và
một phần kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm thực hiện kế hoạch. Nguồn
kinh phí từ các chủ nguồn thải và các chủ thể khác có liên quan theo quy định.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về công tác quản lý CTR trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường năng lực quan trắc môi trường, cập nhật cơ sở dữ liệu về
chất thải rắn cấp địa phương để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất
thải rắn trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động quản lý và kiểm soát
CTR phát sinh trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết
quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ theo quy định.
2. Sở Xây dựng
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch quản lý CTR trên địa
bàn tỉnh.
- Tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục
các dự án xử lý CTR kêu gọi xã hội hóa đầu tư.
3. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh tham mưu triển khai các
nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các công nghệ phù hợp, thân thiện
với môi trường; thẩm định công nghệ, tái chế chất thải trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền cân
đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn khác để thực hiện có hiệu
quả các nội dung, chương trình, dự án liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát
ô nhiễm và xử lý CTR trên địa bàn tỉnh.
5. Các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị có liên quan
Trên cơ sở Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp
CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế
hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ của ngành, đơn vị.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân và
cộng đồng dân cư về về giảm thiểu, phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng
CTR, thải bỏ CTR đúng nơi quy định.
- Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng công tác phân loại, thu gom, xử lý,
tái chế, tái sử dụng CTR sinh hoạt trên địa bàn. Đề xuất các giải pháp tổng thể
về chính sách, công nghệ, huy động nguồn lực của toàn xã hội nhằm giải quyết
dứt điểm các vấn đề tồn tại liên quan đến công tác quản lý CTR tại địa phương.
- Kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại,
thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt; huy động các đơn vị sản xuất, kinh
doanh thuốc bảo vệ thực vật tham gia công tác thu gom, vận chuyển và xử lý
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại địa phương.
4

Các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân
dân các huyện/thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện
có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm trước ngày 15 tháng 12 đánh giá,
báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh
vướng mắc, các đơn vị báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài
nguyên và Môi trường) xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Môi trường;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN6.
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