Ủ Y BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN CỰU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 54 /KH-UBND

An Cựu, ngày 05 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức, triển khai Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt
tại nguồn trên địa bàn phường An Cựu
Căn cứ Kế hoạch số 4130/KH-UBND, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của UBND
Thành phố Huế về tổ chức triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt
tại nguồn trên địa bàn thành phố Huế (giai đoạn I).
Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh, “Hãy hành
động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” và công tác bảo vệ môi
trường, giảm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; UBND
phường ban hành Kế hoạch tổ chức, triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại
nguồn trên địa bàn phường giai đoạn I như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn trên toàn địa bàn phường nhằm thực
hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố
Huế (giai đoạn 1).
- Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giúp các tổ chức, cá nhân từng
bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời, hướng dẫn tổ
chức, cá nhân cách thức phân loại, lưu giữ và giao chất thải thu gom đúng quy
định; mỗi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại rác
thải sinh hoạt khi có phát sinh.
- Chất thải sinh hoạt phải được phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái
chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm nguy cơ phát tán chất thải nguy hại ra
môi trường và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về quản lý chất thải
sinh hoạt cũng như góp phần bảo vệ môi trường sống.
2. Yêu cầu:
- Triển khai kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn là nhiệm vụ trọng tâm của
UBND phường, các ban, ngành cũng như các tổ chức chính trị - xã hội; huy động
tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch.
- Công tác phân loại CTRSH được tổ chức triển khai đồng bộ, vừa làm vừa
rút kinh nghiệm, thường xuyên đánh giá, cải tiến trong quá trình thực hiện; phát
huy những sáng kiến, ý tưởng mới trong cộng đồng; huy động sự tham gia tích cực
của mọi tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn phường.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; hình thành thói quen phân loại CTRSH ở
từng cá nhân, hộ dân và ngoài hộ dân; tạo ý thức tự giác chấp hành phân loại
CTRSH tại nguồn ngay khi có phát sinh.
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- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải tiên phong, gương mẫu thực hiện phân
loại rác tại công sở, đơn vị; bố trí thùng lưu chứa rác để phân loại tại cơ quan, đơn
vị.
- Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện phân loại rác tại
nơi cư trú, sinh sống; đồng thời vận động người thân, gia đình, công dân nơi cư trú
thực hiện.
- Hoạt động tuyên truyền, vận động phải được tiến hành thường xuyên,
quyết liệt đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất..., hình thức phong phú, dễ dàng để
người dân tiếp cận, thực hiện; hình thành thói quen phân loại CTRSH ở mỗi cá
nhân, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; hình thành ý thức tự giác phân
loại CTRSH tại nguồn ngay khi có phát sinh.
- Ban chỉ đạo phường tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc
phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của các hộ dân, các cơ sở; đảm bảo gắn kết
chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với công tác kiểm tra,
xử lý vi phạm trong thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.
- Chậm nhất đến ngày 31/12/2024, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia
đình, cá nhân được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Lộ trình thực hiện Chương trình PLCTRSHTN:
Tháng 6/2022:
- Xây dựng lực lượng tuyên truyền và cử lực lượng tham gia tập huấn tuyên
truyền theo kế hoạch của thành phố.
- Triển khai tuyên truyền về Chương trình PLCTRSHTN đến các hộ dân,
chủ nguồn thải trên địa bàn phường.
- Phát động Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn phường
(giai đoạn I).
Tháng 7 đến tháng 10/2022:
- Triển khai phân loại CTRSH tại nguồn tại 13 tổ dân phố trên địa bàn
phường.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên hệ thống
truyền thanh, trang thông tin điện tử, cổng thông tin.
- BCĐ phường chỉ đạo Tổ giám sát thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát và
báo cáo về tình hình thực hiện phân loại rác của các hộ gia đình, chủ nguồn thải tại
địa phương 01 tháng/lần.
- BCĐ phường tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện sau 03 tháng triển
khai để rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp để triển khai trong
thời gian tiếp theo.
Tháng 11/2022 trở đi: Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình
phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn phường (trong thời gian 03 tháng): Tiếp
tục triển khai Chương trình và bổ sung giải pháp để xây dựng kế hoạch thực hiện
có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.
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2. Nội dung thực hiện:
2.1. Xây dựng nguồn nhân lực cho Chương trình:
a) Thành lập Ban chỉ đạo:
UBND phường thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phân loại CTRSH tại
nguồn.
b) Xây dựng lực lượng tuyên truyền:
- Lực lượng tuyên truyền của Phường:
Thành phần gồm đại diện: Công chức Địa chính – Xây dựng và Môi trường,
Công chức Văn hóa - Xã hội phường, lực lượng nòng cốt Tổ dân phố (Tổ trưởng tổ
dân phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBMT TQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Cựu
chiến binh,...) và các cán bộ cốt cán tại cơ sở.
Nhiệm vụ:
Hỗ trợ BCĐ cấp phường phát tài liệu, hướng dẫn phân loại CTRSH tại
nguồn đến các đối tượng nguồn thải. Thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát,
nhắc nhở các hộ dân thực hiện đúng quy trình phân loại CTRSH và thực hiện chế
độ báo cáo cho BCĐ phường, BCĐ cấp Thành phố theo quy định. Ghi nhận những
vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại
nguồn tại địa phương và phản hồi kịp thời cho Ban chỉ đạo.
- Tổ giám sát cộng đồng - với đối tượng hộ gia đình (02 người/tổ):
Mỗi tổ dân phố thành lập 01 tổ giám sát cộng đồng, thành phần gồm có: Tổ
trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận.
Nhiêm vụ: Tổ giám sát cộng đồng phụ trách tuyên truyền, giám sát hành vi
phân loại và đổ rác của từng hộ gia đình, báo cáo BCĐ phường về tình hình thực
hiện và tuân thủ của các hộ gia đình. Trong tháng đầu thực hiện Chương trình, các
hoạt động giám sát của tổ giám sát và của BCĐ được thực hiện với tần suất ít nhất
3 lần/tuần để hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn của người dân. Trong
các tháng tiếp theo, ở những nơi người dân đã thực hiện tốt có thể giảm tần suất
giám sát 1 lần/tuần và việc giám sát có thể phối hợp với nhân viên thu gom của
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO). Những nơi thực
hiện chưa tốt, tổ giám sát và BCĐ cấp phường cần tiếp tục giám sát chặt chẽ.
c) Giám sát đối với đối tượng phi hộ gia đình:
+ Đối với các đối tượng phi hộ gia đình (cơ quan, trường học, tổ chức doanh
nghiệp, ...): BCĐ cấp phường phối hợp với BCĐ cấp Thành phố giám sát chặt chẽ
các đơn vị này.
2.2. Tổ chức tuyên truyền vận động:
a) Nội dung thực hiện:
- Tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về phân loại CTRSH tại
nguồn; các văn bản chỉ đạo, chủ trương, kế hoạch triển khai Chương trình phân
loại CTRSH tại nguồn của UBND phường.
- Tuyên truyền các nhóm CTRSH được phân loại; quy trình thu gom, xử lý
của CTRSH sau khi phân loại, lịch trình thu gom cụ thể của địa phương.
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- Tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của việc phân loại CTRSH tại
nguồn; trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân và chủ nguồn thải về thực hiện phân
loại CTRSH tại nguồn nhằm nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen
của người dân, chủ nguồn thải, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống
văn minh đô thị.
- Kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân, tổ dân phố, khu phố, khu dân
cư thực hiện tốt việc phân loại CTRSH tại nguồn; nhân rộng những mô hình triển
khai hiệu quả và cách làm hay.
b) Hình thức thực hiện:
- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường; Trang thông tin điện
tử của phường, Fanpage Cổng thông tin phường An Cựu.
- Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố; tổ chức các buổi
họp dân để phổ biến nội dung chương trình phân loại CTRSH tại nguồn.
- Tuyên truyền qua các ấn phẩm, tài liệu, tờ gấp,...
- Vận động sự tham gia cộng đồng trong việc phân loại CTRSH tại nguồn.
c) Thời gian thực hiện:
- Tuyên truyền thường xuyên, liên tục trước và trong thời gian triển khai
Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn.
- Loa truyền thanh của phường phát ít nhất 03 lần/tuần để cộng đồng, cá
nhân, tổ chức hiểu, biết để thực hiện.
- Đúc kết kinh nghiệm, kết quả triển khai Kế hoạch Chương phân loại
CTRSH tại nguồn vào Quý III năm 2022. UBND phường sẽ xác định, điều chỉnh,
bổ sung phương thức, tần suất tuyên truyền phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm.
2.3. Xử lý các hành vi vi phạm quy định trong việc phân loại CTRSH tại
nguồn:
Công chức Địa chính – Xây dựng, môi trường, tổ quản lý đô thị căn cứ theo
quy định tại Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
(Nghị định 155) và Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày
24/5/2021 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định 55) để lập biên bản vi
phạm hành chính xử lý các hành vi vi phạm quy định về phân loại CTRSH tại
nguồn, thu gom, vận chuyển, chôn lấp, xử lý CTRSH trình cấp có thẩm quyền ra
quyết định xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định 155 và Nghị định 55.
Ngoài ra: Tham mưu UBND phường thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh
tại Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 về việc hướng dẫn thực hiện xử
phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn
tỉnh để tuyên truyền, vận động và xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong việc
phân loại CTRSH tại nguồn và bỏ CTRSH sau phân loại không đúng quy định.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
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1. Ban chỉ đạo phường: Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công tại Quy chế
hoạt động của Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo,
lực lượng tuyên truyền của phường và Tổ giám sát cộng đồng tổ chức tuyên truyền,
vận động hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương hưởng ứng,
chấp hành, tham gia phân loại CTRSH theo quy định. Triển khai phát tờ gấp kết
hợp với tuyên truyền trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
2. Công chức Địa chính – Xây dựng – Môi trường:
- Giúp Ban chỉ đạo phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổng hợp, báo
cáo về tình hình, kết quả triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn (sau
01 tháng, 03 tháng và 06 tháng) tham mưu UBND phường báo cáo UBND Thành
phố về kết quả thực hiện.
- Phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH, cộng đồng dân cư để
xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt;
- Tham mưu cho BCĐ phường trong việc xây dựng phương án, kế hoạch, cơ
chế chính sách, quy chế hoạt động và giải pháp triển khai thực hiện Chương trình
phân loại CTRSH tại nguồn.
- Chủ động hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai
Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn; tham mưu báo cáo cho BCĐ phường kịp
thời giải quyết các bất cập, phát sinh; tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát quá trình
triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn phường.
3. Bộ phận Văn phòng – Thống kê
- Tham mưu, đề xuất UBND phường về các buổi họp, tổ chức các sự kiện,
lớp tập huấn (thành phần khách mời, market hội nghị, nội dung và tài liệu có liên
quan,…) liên quan đến công tác triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại
nguồn.
- Chuẩn bị tài liệu, nội dung cho BCĐ phường họp định kỳ và họp sơ kết công
tác triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn; đồng thời tham mưu, xây
dựng Chương trình, công tác tiếp theo.
4. Văn hoá – Thông tin phường
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng các chuyên trang,
chuyên mục tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền Chương
trình phân loại CTRSH tại nguồn, lịch trình thu gom, cách thức phân loại CTRSH.
4. Tổ Quản lý Đô thị:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để thường xuyên kiểm tra việc phân
loại và đổ rác thải của hộ gia đình, tổ chức, cá nhân để kịp thời nhắc nhở cũng như
xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Tuyên truyền, vận động
các doanh nghiệp trên địa bàn phường hưởng ứng, chấp hành, tham gia phân loại
CTRSH theo quy định.
5. Bộ phận Tài chính – Ngân sách:
Tham mưu UBND phường đề xuất UBND Thành phố bố trí dự toán kinh phí
hàng năm để chủ động triển khai thực hiện Chương trình phân loại CTRSH tại
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nguồn; cũng như hỗ trợ cho hoạt động của Ban chỉ đạo phường, lực lượng tuyên
truyền và tổ giám sát cộng đồng.
6. Công an phường:
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, các quy định về bảo vệ môi
trường cho nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi
phạm pháp luật về môi trường.
- Phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt đối với các hộ gia đình, các
chủ nguồn thải không thực hiện phân loại CTRSH và không chuyển giao cho các
tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển theo quy định. Nghiêm khắc xử lý các cá
nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực hiện đúng quy định về
quản lý chất thải rắn xây dựng.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phân loại
CTRSH tại nguồn trong lực lượng cán bộ, chiến sĩ.
7. Về công tác phối hợp:
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của
tổ chức để chủ động phối hợp triển khai kế hoạch này. Cử thành viên của tổ chức
tham gia lực lượng tuyên tuyền của phường và tổ giám sát cộng đồng. Có kế hoạch
tuyên truyền hộ gia đình tự trang bị túi (bao bì), thùng để phân loại, chứa CTRSH
phát sinh hàng ngày theo các nhóm, thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, và
chuyển cho đơn vị ... theo đúng thời gian và vị trí quy định.
- Đoàn thanh niên phường có kế hoạch lồng ghép các nội dung về bảo vệ
môi trường, phân loại CTRSH tại nguồn vào các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội ở
các trường học trên địa bàn phường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đề nghị các bộ phận chuyên môn, các ban ngành, cán bộ, công chức liên
quan tập trung để triển khai Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn
phường đảm bảo đạt yêu cầu, tạo chuyển biến rõ rệt; định kỳ hàng tháng báo cáo 01
lần (vào ngày 01 đầu tháng) về UBND Thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và
Môi trường).
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung,
điều chỉnh; các cơ quan ban ngành phối hợp với bộ phận Địa chính - Xây dựng môi trường để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND phường xem xét, quyết định.
Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Phòng TNMT;
(để báo cáo)
- Đảng uỷ, TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các TV Ban Chỉ đạo;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Cán bộ, công chức liên quan;
- Lưu: VT.
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