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Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang dự thảo Dự thảo Nghị
quyết thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,
cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT
Trong những năm qua, tỉnh Hậu Giang luôn chú trọng phát triển kinh tế - xã
hội nhất là phát triển đô thị, công nghiệp và xây dựng nông thôn mới với kết quả
là nền kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân
ngày một cải thiện và nâng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018
đạt 28.537 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 36,74 triệu đồng. Tỉnh có 08
đơn vị hành chính, gồm 01 thành phố đô thị loại II (thành phố Vị Thanh), 01 thành
phố, 01 thị xã đô thị loại III (thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ) và 5 huyện;
03 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới, 29/51
xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 56,86).
Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hậu Giang đã và đang nỗ
lực tăng cường công tác quản lý nhà nước trong nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của người dân trong xây dựng đô thị và nông thôn “xanh - sạch - đẹp”. Xây
dựng đô thị và nông thôn “xanh - sạch - đẹp” gắn với tăng trưởng xanh nhằm tạo
mỹ quan (vệ sinh môi trường được đảm bảo và cảnh quan cây xanh đẹp ở các
tuyến đường giao thông và công viên) cho tỉnh và nâng cao chất lượng môi trường
sống (bởi kiểm soát được ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải
từ sản xuất nông nghiệp, ...) cho người dân là mục tiêu quan trọng của tỉnh Hậu
Giang trong thời gian tới mà đòi hỏi các cấp, các ngành cần chung sức thực hiện.
Sự phát triển kinh tế xã hội làm cho đời sống vật chất nhân dân ngày càng
được nâng cao, nhưng lượng chất thải phát sinh ngày càng nhiều gây áp lực lên
môi trường sống ngày càng cao như khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
trên địa bàn tỉnh ước tính là 423 tấn/ngày; khối lượng chất thải từ gia súc, gia cầm
toàn tỉnh ước tính là 1.190 tấn/ngày; khối lượng bao gói thuốc thuốc bảo vệ thực
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vật sau sử dụng phát sinh do hoạt động trồng lúa là 0,94kg/năm/ha, hoạt động
trồng cây hàng năm khác là 0,72kg/năm/ha và trồng cây lâu năm là 0,4 kg/năm.ha.
Mặc dù lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
và bao gói thuốc bảo vệ thực vật được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới,
nhưng hiện tại công tác quản lý các loại chất thải này trên địa bàn tỉnh còn nhiều
hạn chế. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực đô thị là 83% và tỉ lệ thu
gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn rất thấp, chỉ khoảng 19%. Vấn
đề ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tập trung hiện hữu chưa được giải quyết dứt
điểm. Các hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch, xây
dựng trái phép trên sông, kênh, rạch và việc xử lý chất thải từ chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản nhất là quy mô hộ gia đình chưa được giải quyết triệt để. Số hộ
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chưa đảm bảo vệ sinh môi trường (theo tiêu chí
nông thôn mới) lần lượt là 11% và 35,4%. Tỉ lệ thu gom bao gói thuốc bảo vệ
thực vật đạt khoảng 3,8% - 4,2%. Bên cạnh đó, cảnh quan môi trường ở cả khu
vực đô thị và nông thôn còn chưa được cải thiện đáng kể. Ý thức về vệ sinh môi
trường của người dân chưa cao. Nhiều điểm tập trung rác tự phát xuất hiện trong
cộng đồng dân cư và tình trạng vứt rác bừa bãi (đặc biệt túi ni lông ở các lề đường,
kênh rạch,…) gây mất vẻ mỹ quan, gây tắc nghẽn dòng nước, ô nhiễm môi trường
nước mặt. Việc xử phạt các hành vi vứt rác bừa bãi cơ bản chưa được thực hiện.
Mật độ cây xanh ở các tuyến lộ giao thông chưa cao (dọc các tuyến đường trong
nội ô đô thị được trồng cây xanh đạt 78,3% so với tổng chiều dài tuyến đường;
đối với tuyến ngoại ô đô thị và nông thôn có hàng rào bằng cây xanh, trồng cây
xanh đạt 76,3%).
Để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt,
chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đồng thời cải thiện cảnh quan môi
trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu,
xây dựng đô thị văn minh tiến tới xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng “xanh sạch - đẹp” ở Hậu Giang, việc xây dựng “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết, làm cơ sở để triển khai thực hiện
các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21 tháng 1 năm 2009 của Ban bí thư về tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) về Bảo
vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý
tài nguyên và bảo vệ môi trường;
- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;
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- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
về phát triển bền vững;
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về
quản lý chất thải và phế liệu;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành luật bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường
quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 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;
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 tháng 5
năm 2016 của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi
trường về hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng;
- Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Hậu Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh;
III. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030 gồm có các nội dung chính: Mục tiêu; Nhiệm vụ triển khai thực hiện;
Giải pháp thực hiện; Lộ trình thực hiện; Cơ cấu nguồn vốn thực hiện; Tổ chức
thực hiện; Danh mục dự án ưu tiên.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát:
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác
bảo vệ môi trường;
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải sản
xuất nông nghiệp; nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau

4

sử dụng đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; duy trì và nâng cao
chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao và tiêu chí văn minh đô thị; cải thiện cảnh quan môi trường đô thị và
nông thôn để hướng đến xây dựng Hậu Giang “xanh - sạch- đẹp”.
b) Mục tiêu cụ thể:
* Giai đoạn 2021- 2025
- Nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ý thức
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Phấn đấu 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở đô thị được thu
gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phấn đấu 50%
hộ gia đình ở nội ô đô thị lớn (thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bãy và thị xã
Long Mỹ) thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
- Phấn đấu 50% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông
thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường;
- Về chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Giải quyết dứt điểm tình trạng
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tự phát trên sông, kênh, rạch không phù hợp với
quy hoạch, làm cản trở giao thông, dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường; phấn đấu
100% hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện
pháp xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường;
- Nâng cao tỷ lệ thu gom, quản lý và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng. Phấn đấu 50% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom,
xử lý đúng quy định.
- Nâng cao tỷ lệ che phủ cây xanh ở các tuyến đường giao thông tại đô thị và
nông thôn; phấn đấu 100% tuyến đường xã, liên xã được trồng cây xanh. Cải tạo
cảnh quan môi trường trụ sở, cơ quan, trường học, công viên, nơi công cộng khác.
* Đến năm 2030:
- Phấn đấu 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom
và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; duy trì và mở rộng
thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh
- Phấn đấu 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông
thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường;
- Hoàn thành cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Hỏa Tiến - Thành
phố Vị Thanh và bãi rác Long Mỹ - Thị xã Long Mỹ.
- Phấn đấu 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom,
xử lý đúng quy định.
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2. Nhiệm vụ triển khai thực hiện
a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng
Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải
rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn, trồng và
chăm sóc cây xanh.
b. Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
- Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt
+ Mở rộng mạng lưới thu gom ở cả khu vực đô thị và nông thôn để tăng tỷ
lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nhằm đảm bảo mục tiêu chung của Quốc gia và
mục tiêu của tỉnh Hậu Giang;
+ Hoàn thành cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Kinh Cùng.
Đóng cửa và tiến tới khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác Tân Tiến, Long
Mỹ sau khi Nhà máy điện rác được xây dựng hoàn thành.
- Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Tăng cường công tác quản lý các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản quy
mô hộ gia đình; di dời các trường hợp nhăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không theo
quy hoạch; hộ chăn nuôi, nuôi trông thủy sản phải thực hiện các biện pháp quản
lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
- Quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
- Tăng cường xây dựng bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
đáp ứng với khối lượng phát sinh tại các khu vực sản xuất nông nghiệp của các
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường hoạt động thu gom, vận chuyển, chuyển giao xử lý bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của pháp luật.
d) Cải thiện cảnh quan môi trường
- Nâng cao mật độ cây xanh ở các tuyến đường mà mật độ cây xanh chưa đạt
100%.
- Cải thiện và nâng cao cảnh quan môi trường tại khu vực công cộng ở đô
thị; khu vực nông thôn, đặc biệt là các xã Nông thôn mới.
3. Giải pháp thực hiện
a) Nhóm giải pháp về tăng cường công tác quản lý
- Ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.
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- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung về bảo vệ môi trường trong quy chế,
quy ước cộng đồng ở mỗi xã, phường, thị trấn. Đưa nội dung việc chấp hành quy
định của pháp luật về bảo vệ môi trường, việc chấp hành quy chế quy ước cộng
đồng vào Tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu vực, ấp văn hoá, văn minh đô thị.
- Xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ cho những người trực tiếp thu gom,
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (nơi chưa có tuyến thu gom của công trình đô
thị), bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; cơ chế khen thưởng những tổ
chức, cá nhân phát hiện, phản ánh hành vi vi phạm.
b) Nhóm giải pháp về tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng
đồng
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
người dân trong việc: giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường ở nơi công cộng
và trong cộng đồng; phân loại, giao rác cho đơn vị gom rác, đóng phí rác thải; áp
dụng các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; thu gom, lưu
trữ, vận chuyển xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy
định; trồng, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan cây xanh ở nơi mình sinh sống, cơ
quan/đơn vị và nơi công cộng. Một số hình thức cụ thể:
+ Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền
về bảo vệ môi trường.
+ Phát động, ra quân thực hiện dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh
vào Ngày Thứ bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh và vào các đợt hưởng ứng
ngày môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,...
+ Duy trì và phát triển phong trào thi đua tuyến đường xanh - sạch - đẹp giữa
các tổ, ấp, khu vực ở mỗi xã, phường, thị trấn.
+ Vận động nhân dân sinh sống dọc các tuyến sông, kênh rạch đăng ký thu
gom rác hoặc thực hiện các mô hình xử lý chất thải tại chỗ nhằm hạn chế tình
trạng thải bỏ rác xuống sông, kênh rạch; phát huy vai trò giám sát để kịp thời phát
hiện, phê bình tại các cuộc họp Tổ nhân dân hàng tháng đối với hành vi vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm quy chế, quy ước cộng đồng, đồng thời
mạnh dạn cung cấp chứng cứ đến cơ quan chính quyền địa phương đối với trường
hợp tái phạm để xử lý vi phạm theo quy định.
c) Nhóm giải pháp về nguồn lực
- Thành lập Tổ thu gom rác ở ấp, khu vực để tổ chức thu gom đối với các
tuyến đường mà đơn vị thu gom không thu gom được, vận chuyển đến điểm thuận
tiện giao thông để giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý; Tổ thu gom bao
gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp để
tổ chức thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từ bể chứa
đến điểm tập kết giao cho đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý.
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- Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, khắc phục ô nhiễm bãi rác Kinh Cùng; xây dựng
và triển khai phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác
Tân Tiến và bãi rác Long Mỹ; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện rác Hậu
Giang.
- Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt, bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho Tổ thu gom được thành lập ở ấp, khu vực;
đầu tư, xây dựng bổ sung mới bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
tại các khu vực sản xuất nông nghiệp của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
đảm bảo đáp ứng với khối lượng phát sinh.
- Tổ chức rà soát, thống kê và cập nhật toàn bộ hiện trạng các hộ chăn nuôi
và nuôi trồng thủy sản để thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: (1) Đối với các
trường hợp không phù hợp quy hoạch (đặc biệt là nằm trong khu dân cư): vận
động 100% hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực hiện lộ trình
giảm đàn phù hợp và di dời ra khỏi khu dân cư, đến nơi phù hợp quy hoạch theo
mục tiêu đề ra. Các trường hợp không thực hiện di dời thì xử lý vi phạm về môi
trường theo quy định và buộc ngừng hoạt động, (2) Đối với các trường hợp phù
hợp quy hoạch: hướng dẫn thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa chuồng trại, ao
nuôi, xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn. Trường hợp không thực
hiện việc cải tạo, nâng cấp và xây dựng quy trình chăn nuôi, xử lý chất thải đạt
quy chuẩn thì xử lý vi phạm theo quy định và buộc ngừng hoạt động.
- Trồng bổ sung cây xanh bóng mát tại các tuyến đường giao thông quốc lộ,
tỉnh lộ, tuyến đường trong đô thị, tuyến đường liên xã và khu vực công viên hiện
hữu; Lắp đặt thêm các thùng chứa rác tạo cảnh quan tại những nơi công cộng hiện
hữu (tuyến đường bờ kè, công viên) để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi đường
bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt chất thải bừa bãi nơi công cộng.
Đối với khu dân cư, khu thương mại, khu đô thị mới, Chủ đầu tư phải quy hoạch,
bố trí diện tích cây xanh đảm bảo theo quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.
- Duy trì, thành lập bổ sung các Đội tự quản vệ sinh công cộng hoặc Đội tình
nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường để định kỳ hàng tuần vào Ngày Thứ
bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh phát động, ra quân dọn dẹp vệ sinh nơi
công cộng, các điểm tập trung rác tự phát, các tuyến kênh, rạch còn đọng rác, lục
bình…; đồng thời kiêm nhiệm công tác tuyên truyền viên để vận động nhân dân
tích cực tham gia thực hiện vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, bảo
vệ môi trường trong hoạt động sinh hoạt, sản xuất.
- Tăng cường và phát huy công tác giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc,
tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường liên quan đến
rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng, cảnh quan môi trường.
- Rà soát và xử lý các điểm tập trung rác tự phát ở các tuyến đường và khu
dân cư; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra của cơ quan chức năng ở mỗi xã,
phường, thị trấn đối với các tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh tình
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trạng thải bỏ chất thải không đúng quy định, phát sinh điểm tập trung rác tự phát
để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm hành chính, buộc thu gom trả lại hiện trạng
ban đầu theo quy định.
- Xử phạt nghiêm đối với các hành vi vứt rác, xác súc vật,… ra môi trường,
nơi công cộng không đúng quy định khi phát hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông
qua hình ảnh, video của camera công cộng hoặc do người dân cung cấp và các
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn
nuôi và nuôi trồng thủy sản.
d) Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ
- Thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt ở khu vực nội ô các đô thị lớn (thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy,
thị xã Long Mỹ).
- Thí điểm các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp mới
(ủ phân compost, biogas tập trung hoặc các phương pháp phù hợp khác) đối với
những khu vực không thể thu gom, xử lý tập trung; đánh giá các mô hình triển
khai, lựa chọn mô hình phù hợp và từng bước nhân rộng mô hình.
- Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như
IPM, 3G3T, 1P5G trên lúa, GAP trên cây ăn trái, nông nghiệp hữu cơ, nông
nghiệp công nghệ cao… nhằm giảm lượng phát thải bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng.
e) Nhóm giải pháp về tài chính
- Sử dụng ngân sách nhà nước của địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa (từ
cá nhân, hộ gia đình, tổ chức) cho hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận
thức; thu gom, xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm môi trường; cải thiện cảnh
quang môi trường.
- Đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện cải tạo khắc phục cải tạo,
khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác tập trung.
- Đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện dự án nhà
máy điện rác; trồng cây xanh và các công trình tạo cảnh quan môi trường tại khu
dân cư, khu thương mại, khu đô thị xây dựng mới theo quy hoạch.
4. Lộ trình thực hiện
a) Giai đoạn 2021-2025:
* Năm 2021:
- Ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; kế
hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;
- Mỗi xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung về bảo vệ
môi trường (vệ sinh môi trường công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh ven đường
tại nơi ở, nơi làm việc; công tác xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thu
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gom, vận chuyển, chuyển giao xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng)
trong quy chế, quy ước cộng đồng ở địa phương.
- Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ cho hoạt động của Tổ thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng; cơ chế biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân phát hiện, phản
ánh hành vi vi phạm;
- Biên soạn liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công
tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành trong tỉnh; xây dựng
bản tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát trên đài phát thanh, truyền hình
Hậu Giang, đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố (4 bản tin);
- Nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác ở ấp, khu vực
đối với ấp, khu vực (mỗi ấp, khu vực ít nhất một tổ) vẫn còn tuyến đường chưa
được thu gom rác của công trình đô thị tại mỗi xã, phường, thị trấn (phấn đấu đạt
50% trong tổng ấp, khu vực vẫn còn tuyến đường chưa được thu gom rác đơn vị
phường, thị trấn; 20% tại đơn vị xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom
chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom được thành lập ở ấp, khu vực;
- Triển khai thí điểm mô hình mới về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử
lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn; đánh giá hiệu quả các mô hình và
đề xuất nhân rộng;
- Hoàn thành cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Kinh Cùng;
đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang đảm bảo đưa vào hoạt
động nhà máy công suất 300 tấn/ngày năm 2022;
- Tổ chức rà soát, thống kê và cập nhật toàn bộ hiện trạng các hộ chăn nuôi
và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để xây dựng phương án di dời hoặc xử lý các
hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về
kỹ thuật xây dựng các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường;
- Thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng ở ấp, khu vực (mỗi ấp, khu vực ít nhất một tổ) có sản xuất nông
nghiệp tại mỗi xã, phường, thị trấn để vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng từ bể chứa đến điểm tập kết chuyển giao vận chuyển, xử lý (phấn đấu
đạt 20% trong tổng số ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe
kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành
lập ở ấp, khu vực; tổ chức, thu gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 10%
khối lượng phát sinh;
- Sửa chữa, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng đạt 20% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Duy trì hoạt động, thành lập Đội tự quản vệ sinh công cộng hoặc Đội tình
nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu vực (thành lập mới ở
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nơi có Đội tự quản hoặc Đội tình nguyện); phấn đấu đạt 20% trong tổng số Tổ
nhân dân của ấp, khu vực;
- Rà soát hiện trạng và nhu cầu bổ sung thống cây xanh, cảnh quan môi
trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu; hàng năm tiếp tục phát
triển cây xanh bóng mát, hàng rào cây xanh tại các xã xây dựng nông thôn mới;
- Rà soát và xử lý dứt điểm các điểm tập trung rác tự phát ở các tuyến đường
và khu dân cư;
- Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, tiếp nhận thông tin phản ánh, xử phạt
đối với các hành vi vứt rác, xác súc vật,… ra môi trường, nơi công cộng không
đúng quy định, các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản vi phạm về bảo vệ môi
trường. Công tác này được duy trì thực hiện thường xuyên qua các năm.
* Năm 2022:
- In ấn tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng với số lượng đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền trong năm; cập nhật,
hoàn chỉnh bản tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát trên đài phát thanh,
truyền hình Hậu Giang, đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố (4 bản tin); công
tác in ấn tài liệu và bản tin tuyên truyền được duy trì thực hiện thường xuyên qua
các năm tiếp theo. Triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức
và trách nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (25% số hộ dân ở xã,
phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn
đấu đạt 100% trong tổng ấp, khu vực vẫn còn tuyến đường chưa được thu gom
rác đơn vị phường, thị trấn; 40% tại đơn vị xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay
thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực;
- Nhân rộng mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 15% hộ gia đình ở nội ô đô thị lớn thực
hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 15% lượng rác thải sinh hoạt phát
sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường);
- Triển khai thu gom, vận chuyển và giao chất thải rắn sinh hoạt (với khối
lượng thu gom được) để xử lý tại lý nhà máy điện rác Hậu Giang. Hoạt động này
tiếp tục thực hiện hàng năm.
- Triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ thống
xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt động ít
nhất 25% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch; ít nhất
25% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
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- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 40% trong tổng số ấp, khu vực
có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc
bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ chức, thu
gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 20% khối lượng phát sinh.
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 514 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng đạt 40% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh công
cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu
vực; phấn đấu đạt 40% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây
xanh bóng mát đạt 25% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt
thùng chứa rác cảnh quan môi trường 25% đoạn đường bờ kè, khu công cộng);
- Giám sát và kịp thời xử lý việc hình thành mới các điểm tập trung rác tự
phát. Công tác này được duy trì thực hiện thường xuyên qua các năm;
- Sơ kết kết quả 02 năm thực hiện Đề án.
* Năm 2023
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 50% số hộ dân ở xã,
phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác ở ấp
(phấn đấu đạt 60% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở mỗi
xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu
gom được thành lập mới ở ấp;
- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 30% hộ gia đình ở
nội ô đô thị lớn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 30% lượng
rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng
thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ
thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt
động đạt ít nhất 50% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch;
đạt ít nhất 50% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý
chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 60% trong tổng số ấp, khu vực
có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc
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bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ chức, thu
gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 30% khối lượng phát sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 514 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng đạt 60% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh công
cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu
vực; phấn đấu đạt 60% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây
xanh bóng mát đạt 50% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt
thùng chứa rác cảnh quan môi trường 50% đoạn đường bờ kè, khu công cộng).
* Năm 2024:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 75% số hộ dân ở xã,
phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn
đấu đạt 80% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở mỗi xã);
Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom
được thành lập mới ở ấp;
- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 45% hộ gia đình ở
nội ô đô thị lớn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 45% lượng
rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Hoàn thành xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang giai đoạn 3, nâng tổng
công suất xử lý 600 tấn/ngày đảm bảo có thể hoạt động trong năm 2025;
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng
thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ
thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt
động đạt ít nhất 75% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch;
đạt ít nhất 75% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý
chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 80% trong tổng số ấp, khu vực
có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc
bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ chức, thu
gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 40% khối lượng phát sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng đạt 80% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
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- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh công
cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu
vực; phấn đấu đạt 80% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây
xanh bóng mát đạt 75% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt
thùng chứa rác cảnh quan môi trường 75% đoạn đường bờ kè, khu công cộng);
- Sơ kết kết quả 04 năm thực hiện Đề án.
* Năm 2025:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 100% số hộ dân ở xã,
phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn
đấu đạt 100% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở mỗi xã);
Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom
được thành lập mới ở ấp.
- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (50% hộ gia đình ở nội ô đô thị
lớn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 50% lượng rác thải sinh
hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu
bảo vệ môi trường).
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng
thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ
thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt
động đạt ít nhất 100% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy
hoạch; đạt ít nhất 100% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp
xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 100% trong tổng số ấp, khu vực
có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc
bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ chức, thu
gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 50% khối lượng phát sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng đạt 100% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh công
cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu
vực; phấn đấu đạt 100% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây
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xanh bóng mát đạt 100% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt
thùng chứa rác cảnh quan môi trường 100% đoạn đường bờ kè, khu công cộng);
- Tổng kết kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, xây dựng định
hướng cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030.
b) Giai đoạn 2026-2030:
- Tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền; duy trì, nhân rộng mô hình
phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật
trên trên toàn địa bàn tỉnh để phấn đấu đến năm 2030 đạt: 100% lượng chất thải
rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường; 80% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở
nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường; 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử
lý đúng quy định.
- Triển khai đóng cửa, cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác
Tân Tiến và Long Mỹ, đến năm 2030 hoàn thành xong cải tạo hai bãi rác này.
5. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện đề án
Tổng kinh phí thực hiện đề án: 2.001.686.438 đồng (hai nghìn không trăm
lẻ một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng). Trong
đó:
a) Giai đoạn 2021 - 2025: 1.541.215.780.000 đồng
- Đầu tư phát triển: 6.822.800.000 đồng;
- Sự nghiệp kinh tế: 166.479.600.000 đồng;
- Sự nghiệp môi trường: 11.163.500.000 đồng;
- Xã hội hóa: 1.356.750.000.000 đồng (Doanh nghiệp: 1.320.200.000.000
đồng; vận động nhân dân đóng góp: 36.550.000.000 đồng).
b) Giai đoạn 2026 - 2030: 460.470.659.000 đồng
- Đầu tư phát triển: 55.974.244.000 đồng;
- Sự nghiệp kinh tế: 310.572.171.000 đồng;
- Sự nghiệp môi trường: 1.000.000.000 đồng;
- Đề nghị Trung ương hỗ trợ: 55.974.244.000 đồng;
- Xã hội hóa: 36.950.000.000 đồng (Doanh nghiệp: 400.000.000 đồng; vận
động nhân dân đóng góp: 36.550.000.000 đồng).
6. Tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố;
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên
quan theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình triển khai thực tốt Đề án.
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7. Danh mục nhiệm vụ ưu tiên
(danh mục kèm theo)
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Hậu Giang xanh
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân
dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.
Đính kèm: Dự thảo Đề án; Dự thảo Nghị quyết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- Lưu: VT, NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

DANH MỤC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN
TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Giai đoạn 2021 - 2025
1
Chương
Năng
trình
cao
nâng
nhận
cao
thức và
nhận
thay đổi
thức
hành vi
cộng
cộng
đồng về đồng về
quản lý
quản lý
CTRSH, CTRSH,
chất thải chất thải
chăn
chăn
nuôi và
nuôi và
nuôi
nuôi
trồng
trồng
thủy sản
thủy
và bao
sản, bao
gói
gói
thuốc
thuốc
BVTV
BVTV
sau sử
sau sử
dụng,
dụng và
bảo vệ
bảo vệ,
cảnh
cải tạo
quan
cảnh
môi
quan
trường.
môi
trường

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

20212025

In ấn tài liệu
tuyên truyền:
336.450 tờ
bướm:
- Tài liệu về quản
lý CTRSH:
202.680 tờ bướm.
- Tài liệu về quản
lý chất thải chăn
nuôi và nuôi
trồng thủy sản,
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng: 133.770 tờ
bướm
Tổ chức 05 tập
huấn nâng cao
kiến thức và kỹ
năng cho cán bộ
làm công tác
tuyên truyền về
bảo vệ môi
trường của các
cấp, các ngành
(01 lớp cho các
sở, ngành,
UBND cấp
huyện, UBND
cấp xã; 01 lớp
cho MTTQ các

Sở
TN&MT

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TT&TT, cơ
quan báo,
đài;
- Các Sở,
ngành có
liên quan;
- UBND các
huyện.

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường
3.364.500

100.000

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

6.039.500

2
TT

2

Tên
nhiệm
vụ

Mở rộng
hệ thống
thu gom
CTRSH

Mục
tiêu

Nâng
cao tỉ lệ
thu gom
CTRSH
ở đô thị
và nông
thôn

Thời
gian
thực
hiện

20212025

Nội dung thực
hiện

cấp; 01 lớp cho
Hội Liên hiệp
phụ nữ các cấp;
01 lớp cho Hội
nông dân các
cấp; 01 lớp cho
Đoàn thành niên
các cấp).
Lắp đặt pano
tuyên truyền (1
bảng/ấp,khu vực
x 525 ấp,khu
vực)
Xây dựng bản tin
phát trên các
phương tin thông
tin đại chúng (4
bản tin/năm x 5
năm)
Hỗ trợ xe đẩy tay
thu gom rác (400
lít) cho tổ thu
gom rác:
- Phường/thị trấn:
133 ấp, khu vực x
1 tổ/ấp, khu vực
x 2 xe/tổ= 266
xe.
- Xã: 391 Ấp x
01 tổ/ấp x 2 xe/tổ
= 782 xe.

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

1.575.000

1.000.000

Sở
TNMT

- UBND các
huyện, thị
xã, thành
phố;
MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;

3.144.000

34.584.000

3
TT

3

Tên
nhiệm
vụ

Nâng
cấp, đầu
tư hạ
tầng,
nguồn
lực cho
công tác
thu
gom,
lưu trữ,
vận
chuyển,
xử lý
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

Mục
tiêu

- Nâng
cao
nhận
thức
người
dân về
thu gom
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng
- Nâng
cao tỷ lệ
thu
gom,
lưu trữ,
vận
chuyển,
xử lý
bao gói
thuốc
BVTV

Thời
gian
thực
hiện

20212025

Nội dung thực
hiện

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom: 524 Ấp,
khu vực x 1
tổ/ấp, khu vực x
5 năm = 2.620 tổ
Xây dựng bổ
sung bể chứa bao
gói thuốc BVTV
sau sử dụng đáp
ứng với khối
lượng phát sinh
tại các khu vực
sản xuất nông
nghiệp của các
xã/phường/thị
trấn trên địa bàn
tỉnh: 2.566 bể
(Tp. Vị Thanh:
97 bể; Tp. Ngã
Bảy: 100 bể; Tx.
Long Mỹ: 257
bể; H. Châu
Thành: 231 bể;
H. Châu Thành
A: 261 bể; H.
Long Mỹ: 456
bể; H. Phụng
Hiệp: 791 bể; H.
Vị Thủy: 373 bể

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

31.440.000

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- Sở
TN&MT;
- Sở
NN&PTNT;
- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể huyện.

10.264.000

20.328.900

4
TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

sau sử
dụng

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

Đầu tư xe kéo, ke
đẩy tay cho Tổ
thu gom (511 Ấp,
khu vưc x 1
tổ/ấp, khu vực x
1 xe/tổ = 511 xe
Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom để thu
gom, vận chuyển
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng từ bể chứa
đến điểm tập kết
giao vận chuyển
xử lý: 511 Ấp,
khu vực x 1
Tổ/ấp, khu vực x
5 người/tổ x 2 lần
thu gom, vận
chuyển/năm x 5
năm = 25.550
lượt người
Thuê xử lý Năm
2021 (đạt 10%
khối lượng phát
sinh): 9.703kg
Thuê xử lý Năm
2022 (đạt 20%
khối lượng phát
sinh):19.406kg

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

2.044.000

5.110.000

2.710.900

200.000

Tổng
(Nghìn
đồng)

5
TT

4

Tên
nhiệm
vụ

Nâng
cao
cảnh
quan
môi
trường
tại các
trục
giao
thông và
khu vực
công
cộng

Mục
tiêu

Nâng
cao tỷ lệ
thu gom
CTRSH,
cải thiện
và nâng
cấp
cảnh
quan
môi
trường
khu vực
công
cộng

Thời
gian
thực
hiện

20212025

Nội dung thực
hiện

Thuê xử lý Năm
2023 (đạt 30%
khối lượng phát
sinh):29.109kg
Thuê xử lý năm
2024 (đạt 40%
khối lượng phát
sinh): 38.812kg
Thuê xử lý năm
2025 (đạt 50%
khối lượng phát
sinh): 48.515kg
Trồng bổ sung
cây xanh tại đoạn
đường quốc lộ,
tỉnh lộ, nội ô đô
thị chưa có cây
xanh bóng mát
(108 km x
10m/01 cây 10.800 cây)
Trồng bổ sung
cây xanh tại đoạn
đường ngoại ô đô
thị, nông thôn
chưa có cây xanh
bóng mát (715,22
km x 01 cây/10m
= 71.522 cây)

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- Sở
TN&MT;
- Sở
NN&PTNT
- Sở XD;
- Sở GTVT

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

3.780.000

2.860.880

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

8.802.880

6
TT

5

6

Tên
nhiệm
vụ

Hoàn
thành
nhà máy
điện rác
Xử lý
CTRSH
tại nhà
máy
điện rác

Mục
tiêu

Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
Hậu
Giang
Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
đáp ứng
yêu cầu
BVMT

Thời
gian
thực
hiện

20212025

20222025

Nội dung thực
hiện

Trồng bổ sung
cây xanh trong
khu vực công
cộng còn thiếu
cây xanh bóng
mát (10.408 m2 x
01 cây/20m2) =
520 Cây
Lắp đặt thùng rác
tạo cảnh quan
môi trường tại
trục lộ giao thông
có bờ kè, công
viên ở các trung
tâm đô thị:
132.000m x 1
thùng/100m =
1.320 thừng
Hoàn thành xây
dựng nhà máy
điện rác đảm bảo
đi vào hoạt động
để xử lý CTRSH
của tỉnh
Năm 2022: 254
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
92.710 tấn
Năm 2023: 259
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
94.535 tấn

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

1.320.000.000

1.320.000.000

182.000

1.980.000

Chủ đầu
tư

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- Các sở,
ngành có
liên quan;
- UBND
huyện
Phụng Hiệp
- Sở
TN&MT;
- Sở TC;
- Sở XD

151.460.500

151.460.500

7
TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Năm 2024: 264
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
96.725 tấn
Năm 2025: 271
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
98.915 tấn
Tổng giai đoạn 2021 - 2025

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

6.822.880

166.479.600

11.163.500

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

1.356.750.000

1.541.215.780

Giai đoạn 2026-2030
1

Tuyên
truyền
về bảo
vệ môi
trường
trên
phương
tin
thông
tin đại
chúng

Nâng
cao
nhận
thức và
trách
nhiệm
bảo vệ
môi
trường
của
người
dân

20262030

Xây dựng bản tin
phát trên các
phương tin thông
tin đại chúng (4
bản tin/năm x 5
năm) = 20 bản tin

Sở
TN&MT

2

Thu
gom
CTRSH
ở nơi
chưa
được
thu gom
bởi đơn

Duy trì
hoạt
động Tổ
thu gom
CTRSH
để thu
gom
CTRSH

20262030

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom: 524 Ấp,
khu vực x 1
tổ/ấp, khu vực x
5 năm = 2.620 tổ

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TT&TT, cơ
quan báo,
đài;
- Các Sở,
ngành có
liên quan;
- UBND các
huyện
- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TN&MT

1.000.000

1.000.000

31.440.000

31.440.000

8
TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Duy trì
hoạt
động Tổ
thu gom
để thu
gom,
vận
chuyển
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

20262030

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom để thu
gom, vận chuyển
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng từ bể chứa
đến điểm tập kết
giao vận chuyển
xử lý: 511 Ấp,
khu vực x 1
Tổ/ấp, khu vực x
5 người/tổ x 2 lần
thu gom, vận
chuyển/năm x 5
năm = 25.550
lượt người
Thuê xử lý Năm
2026 (đạt 60%
khối lượng phát
sinh): 9.703kg
Thuê xử lý Năm
2027 (đạt 70%
khối lượng phát
sinh):19.406kg
Thuê xử lý Năm
2028 (đạt 80%
khối lượng phát
sinh):29.109kg

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TN&MT;
- Sở
NN&PTNT

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

vị thu
gom
3

Xử lý
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

5.110.000

7.362.400

400.000

12.872.400

9
TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời
gian
thực
hiện

4

Xử lý
CTRSH
tại nhà
máy
điện rác

Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
yêu cầu
BVMT

20262030

5

Cải tạo
bãi rác
Tân
Tiến và
Bãi rác
Long
Mỹ

Khắc
phục ô
nhiễm
bãi rác
Tân
Tiến và
Bãi rác
Long
Mỹ

20262030

Nội dung thực
hiện

Thuê xử lý năm
2029 (đạt 90%
khối lượng phát
sinh): 38.812kg
Thuê xử lý năm
2030 (đạt 100%
khối lượng phát
sinh): 48.515kg
Xử lý CTRSH tại
nhà máy điện rác
từ năm 2026 2030: 420
tấn/ngày x 365
ngày/năm x 5
năm = 766.550
tấn
Thực hiện các
hạng mục đóng
cửa, cải tạo, khắc
phục ô nhiễm 02
bãi rác

Tổng giai đoạn 2026 - 2030

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- Sở
TN&MT;
- Sở TC;
- Sở XD

Chủ đầu
tư

-Sở
TN&MT;
- Sở XD;
- Sở
KH&ĐT;
- Sở TC.

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

303.209.771

Tổng
(Nghìn
đồng)

303.209.771

55.974.244

55.974.244
111.948.488

55.974.244

310.572.171

1.000.000

55.974.244

36.950.000

460.470.659

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

/2020/NQ-HĐND

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ …..
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014,
Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban bí thư về tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) “Về
bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước”;
Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản
lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”;
Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về phát triển bền vững;
Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn
thi hành luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi
trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 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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Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16
tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên
và Môi trường về hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng;
Căn cứ Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường
vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh.
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày tháng
năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Hậu Giang
xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Đề án Hậu Giang
xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát:
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác
bảo vệ môi trường;
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải sản
xuất nông nghiệp; nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; duy trì và nâng
cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn
mới nâng cao và tiêu chí văn minh đô thị; cải thiện cảnh quan môi trường đô thị
và nông thôn để hướng đến xây dựng Hậu Giang “xanh - sạch- đẹp”.
b) Mục tiêu cụ thể:
* Giai đoạn 2021- 2025
- Nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ý thức
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Phấn đấu 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở đô thị được thu
gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phấn đấu 50%
hộ gia đình ở nội ô đô thị lớn (thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bãy và thị xã
Long Mỹ) thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
- Phấn đấu 50% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở
nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường;
- Về chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Giải quyết dứt điểm tình
trạng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tự phát trên sông, kênh, rạch không phù
hợp với quy hoạch, làm cản trở giao thông, dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường;
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phấn đấu 100% hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực
hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đáp ứng yêu
cầu bảo vệ môi trường;
- Nâng cao tỷ lệ thu gom, quản lý và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng. Phấn đấu 50% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu
gom, xử lý đúng quy định.
- Nâng cao tỷ lệ che phủ cây xanh ở các tuyến đường giao thông tại đô thị
và nông thôn; phấn đấu 100% tuyến đường xã, liên xã được trồng cây xanh. Cải
tạo cảnh quan môi trường trụ sở, cơ quan, trường học, công viên, nơi công cộng
khác.
* Đến năm 2030:
- Phấn đấu 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu
gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; duy trì và mở
rộng thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh
- Phấn đấu 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở
nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường;
- Hoàn thành cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Hỏa Tiến Thành phố Vị Thanh và bãi rác Long Mỹ - Thị xã Long Mỹ.
- Phấn đấu 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom,
xử lý đúng quy định.
2. Phạm vi
- Về không gian: đề án triển khai trên toàn địa bàn tỉnh Hậu Giang
- Về thời gian: đề án xây dựng đến 2025, định hướng đến 2030
- Về đối tượng: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải nuôi
trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật, cảnh quan môi trường.
2. Nhiệm vụ triển khai thực hiện
a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng
Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải
rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn, trồng và
chăm sóc cây xanh.
b. Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
- Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt
+ Mở rộng mạng lưới thu gom ở cả khu vực đô thị và nông thôn để tăng tỷ
lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nhằm đảm bảo mục tiêu chung của Quốc gia
và mục tiêu của tỉnh Hậu Giang;
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+ Hoàn thành cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Kinh Cùng.
Đóng cửa và tiến tới khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác Tân Tiến, Long
Mỹ sau khi Nhà máy điện rác được xây dựng hoàn thành.
- Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Tăng cường công tác quản lý các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản quy
mô hộ gia đình; di dời các trường hợp nhăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không theo
quy hoạch; hộ chăn nuôi, nuôi trông thủy sản phải thực hiện các biện pháp quản
lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
- Quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
- Tăng cường xây dựng bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
đáp ứng với khối lượng phát sinh tại các khu vực sản xuất nông nghiệp của các
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường hoạt động thu gom, vận chuyển, chuyển giao xử lý bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của pháp luật.
d) Cải thiện cảnh quan môi trường
- Nâng cao mật độ cây xanh ở các tuyến đường mà mật độ cây xanh chưa
đạt 100%.
- Cải thiện và nâng cao cảnh quan môi trường tại khu vực công cộng ở đô
thị; khu vực nông thôn, đặc biệt là các xã Nông thôn mới.
3. Giải pháp thực hiện
a) Nhóm giải pháp về tăng cường công tác quản lý
- Ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung về bảo vệ môi trường trong quy
chế, quy ước cộng đồng ở mỗi xã, phường, thị trấn. Đưa nội dung việc chấp
hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, việc chấp hành quy chế quy
ước cộng đồng vào Tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu vực, ấp văn hoá, văn minh
đô thị.
- Xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ cho những người trực tiếp thu gom,
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (nơi chưa có tuyến thu gom của công trình đô
thị), bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; cơ chế khen thưởng những tổ
chức, cá nhân phát hiện, phản ánh hành vi vi phạm.
b) Nhóm giải pháp về tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng
đồng
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
người dân trong việc: giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường ở nơi công cộng
và trong cộng đồng; phân loại, giao rác cho đơn vị gom rác, đóng phí rác thải; áp
dụng các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; thu gom,
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lưu trữ, vận chuyển xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng
quy định; trồng, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan cây xanh ở nơi mình sinh sống,
cơ quan/đơn vị và nơi công cộng. Một số hình thức cụ thể:
+ Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên
truyền về bảo vệ môi trường.
+ Phát động, ra quân thực hiện dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh
vào Ngày Thứ bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh và vào các đợt hưởng
ứng ngày môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,...
+ Duy trì và phát triển phong trào thi đua tuyến đường xanh - sạch - đẹp
giữa các tổ, ấp, khu vực ở mỗi xã, phường, thị trấn.
+ Vận động nhân dân sinh sống dọc các tuyến sông, kênh rạch đăng ký thu
gom rác hoặc thực hiện các mô hình xử lý chất thải tại chỗ nhằm hạn chế tình
trạng thải bỏ rác xuống sông, kênh rạch; phát huy vai trò giám sát để kịp thời
phát hiện, phê bình tại các cuộc họp Tổ nhân dân hàng tháng đối với hành vi vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm quy chế, quy ước cộng đồng,
đồng thời mạnh dạn cung cấp chứng cứ đến cơ quan chính quyền địa phương
đối với trường hợp tái phạm để xử lý vi phạm theo quy định.
c) Nhóm giải pháp về nguồn lực
- Thành lập Tổ thu gom rác ở ấp, khu vực để tổ chức thu gom đối với các
tuyến đường mà đơn vị thu gom không thu gom được, vận chuyển đến điểm
thuận tiện giao thông để giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý; Tổ thu
gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở ấp, khu vực có sản xuất nông
nghiệp để tổ chức thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng từ bể chứa đến điểm tập kết giao cho đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý.
- Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, khắc phục ô nhiễm bãi rác Kinh Cùng; xây
dựng và triển khai phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường
bãi rác Tân Tiến và bãi rác Long Mỹ; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện
rác Hậu Giang.
- Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt, bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho Tổ thu gom được thành lập ở ấp, khu
vực; đầu tư, xây dựng bổ sung mới bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng tại các khu vực sản xuất nông nghiệp của các xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng với khối lượng phát sinh.
- Tổ chức rà soát, thống kê và cập nhật toàn bộ hiện trạng các hộ chăn nuôi
và nuôi trồng thủy sản để thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: (1) Đối với các
trường hợp không phù hợp quy hoạch (đặc biệt là nằm trong khu dân cư): vận
động 100% hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực hiện lộ trình
giảm đàn phù hợp và di dời ra khỏi khu dân cư, đến nơi phù hợp quy hoạch theo
mục tiêu đề ra. Các trường hợp không thực hiện di dời thì xử lý vi phạm về môi
trường theo quy định và buộc ngừng hoạt động, (2) Đối với các trường hợp phù
hợp quy hoạch: hướng dẫn thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa chuồng trại, ao
nuôi, xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn. Trường hợp không thực
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hiện việc cải tạo, nâng cấp và xây dựng quy trình chăn nuôi, xử lý chất thải đạt
quy chuẩn thì xử lý vi phạm theo quy định và buộc ngừng hoạt động.
- Trồng bổ sung cây xanh bóng mát tại các tuyến đường giao thông quốc lộ,
tỉnh lộ, tuyến đường trong đô thị, tuyến đường liên xã và khu vực công viên hiện
hữu; Lắp đặt thêm các thùng chứa rác tạo cảnh quan tại những nơi công cộng
hiện hữu (tuyến đường bờ kè, công viên) để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi
đường bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt chất thải bừa bãi nơi
công cộng. Đối với khu dân cư, khu thương mại, khu đô thị mới, Chủ đầu tư
phải quy hoạch, bố trí diện tích cây xanh đảm bảo theo quy chuẩn về quy hoạch
xây dựng.
- Duy trì, thành lập bổ sung các Đội tự quản vệ sinh công cộng hoặc Đội
tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường để định kỳ hàng tuần vào Ngày
Thứ bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh phát động, ra quân dọn dẹp vệ sinh
nơi công cộng, các điểm tập trung rác tự phát, các tuyến kênh, rạch còn đọng
rác, lục bình…; đồng thời kiêm nhiệm công tác tuyên truyền viên để vận động
nhân dân tích cực tham gia thực hiện vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây
xanh, bảo vệ môi trường trong hoạt động sinh hoạt, sản xuất.
- Tăng cường và phát huy công tác giám sát, phản biện của Mặt trận tổ
quốc, tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường liên
quan đến rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, cảnh quan môi trường.
- Rà soát và xử lý các điểm tập trung rác tự phát ở các tuyến đường và khu
dân cư; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra của cơ quan chức năng ở mỗi xã,
phường, thị trấn đối với các tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh tình
trạng thải bỏ chất thải không đúng quy định, phát sinh điểm tập trung rác tự phát
để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm hành chính, buộc thu gom trả lại hiện trạng
ban đầu theo quy định.
- Xử phạt nghiêm đối với các hành vi vứt rác, xác súc vật,… ra môi trường,
nơi công cộng không đúng quy định khi phát hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông
qua hình ảnh, video của camera công cộng hoặc do người dân cung cấp và các
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
d) Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ
- Thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt ở khu vực nội ô các đô thị lớn (thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã
Bảy, thị xã Long Mỹ).
- Thí điểm các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp mới
(ủ phân compost, biogas tập trung hoặc các phương pháp phù hợp khác) đối với
những khu vực không thể thu gom, xử lý tập trung; đánh giá các mô hình triển
khai, lựa chọn mô hình phù hợp và từng bước nhân rộng mô hình.
- Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như
IPM, 3G3T, 1P5G trên lúa, GAP trên cây ăn trái, nông nghiệp hữu cơ, nông
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nghiệp công nghệ cao… nhằm giảm lượng phát thải bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng.
e) Nhóm giải pháp về tài chính
- Sử dụng ngân sách nhà nước của địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa (từ
cá nhân, hộ gia đình, tổ chức) cho hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao
nhận thức; thu gom, xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm môi trường; cải thiện
cảnh quang môi trường.
- Đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện cải tạo khắc phục cải tạo,
khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác tập trung.
- Đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện dự án nhà
máy điện rác; trồng cây xanh và các công trình tạo cảnh quan môi trường tại khu
dân cư, khu thương mại, khu đô thị xây dựng mới theo quy hoạch.
4. Lộ trình thực hiện
a) Giai đoạn 2021-2025:
* Năm 2021:
- Ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn;
kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;
- Mỗi xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung về bảo vệ
môi trường (vệ sinh môi trường công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh ven
đường tại nơi ở, nơi làm việc; công tác xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản; thu gom, vận chuyển, chuyển giao xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng) trong quy chế, quy ước cộng đồng ở địa phương.
- Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ cho hoạt động của Tổ thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng; cơ chế biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân phát hiện, phản
ánh hành vi vi phạm;
- Biên soạn liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ
làm công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành trong
tỉnh; xây dựng bản tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát trên đài phát
thanh, truyền hình Hậu Giang, đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố (4 bản
tin);
- Nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác ở ấp, khu vực
đối với ấp, khu vực (mỗi ấp, khu vực ít nhất một tổ) vẫn còn tuyến đường chưa
được thu gom rác của công trình đô thị tại mỗi xã, phường, thị trấn (phấn đấu
đạt 50% trong tổng ấp, khu vực vẫn còn tuyến đường chưa được thu gom rác
đơn vị phường, thị trấn; 20% tại đơn vị xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu
gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom được thành lập ở ấp, khu vực;
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- Triển khai thí điểm mô hình mới về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử
lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn; đánh giá hiệu quả các mô hình
và đề xuất nhân rộng;
- Hoàn thành cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Kinh Cùng;
đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang đảm bảo đưa vào hoạt
động nhà máy công suất 300 tấn/ngày năm 2022;
- Tổ chức rà soát, thống kê và cập nhật toàn bộ hiện trạng các hộ chăn nuôi
và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để xây dựng phương án di dời hoặc xử lý các
hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về
kỹ thuật xây dựng các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường;
- Thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng ở ấp, khu vực (mỗi ấp, khu vực ít nhất một tổ) có sản xuất nông
nghiệp tại mỗi xã, phường, thị trấn để vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng từ bể chứa đến điểm tập kết chuyển giao vận chuyển, xử lý (phấn
đấu đạt 20% trong tổng số ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ
xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được
thành lập ở ấp, khu vực; tổ chức, thu gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý
đạt 10% khối lượng phát sinh;
- Sửa chữa, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng đạt 20% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Duy trì hoạt động, thành lập Đội tự quản vệ sinh công cộng hoặc Đội tình
nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu vực (thành lập mới ở
nơi có Đội tự quản hoặc Đội tình nguyện); phấn đấu đạt 20% trong tổng số Tổ
nhân dân của ấp, khu vực;
- Rà soát hiện trạng và nhu cầu bổ sung thống cây xanh, cảnh quan môi
trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu; hàng năm tiếp tục phát
triển cây xanh bóng mát, hàng rào cây xanh tại các xã xây dựng nông thôn mới;
- Rà soát và xử lý dứt điểm các điểm tập trung rác tự phát ở các tuyến
đường và khu dân cư;
- Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, tiếp nhận thông tin phản ánh, xử
phạt đối với các hành vi vứt rác, xác súc vật,… ra môi trường, nơi công cộng
không đúng quy định, các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản vi phạm về bảo
vệ môi trường. Công tác này được duy trì thực hiện thường xuyên qua các năm.
* Năm 2022:
- In ấn tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng với số lượng đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền trong năm; cập nhật,
hoàn chỉnh bản tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát trên đài phát
thanh, truyền hình Hậu Giang, đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố (4 bản
tin); công tác in ấn tài liệu và bản tin tuyên truyền được duy trì thực hiện thường
xuyên qua các năm tiếp theo. Triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao
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nhận thức và trách nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (25% số hộ
dân ở xã, phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn
đấu đạt 100% trong tổng ấp, khu vực vẫn còn tuyến đường chưa được thu gom
rác đơn vị phường, thị trấn; 40% tại đơn vị xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay
thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu
vực;
- Nhân rộng mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 15% hộ gia đình ở nội ô đô thị lớn
thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 15% lượng rác thải sinh
hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu
bảo vệ môi trường);
- Triển khai thu gom, vận chuyển và giao chất thải rắn sinh hoạt (với khối
lượng thu gom được) để xử lý tại lý nhà máy điện rác Hậu Giang. Hoạt động
này tiếp tục thực hiện hàng năm.
- Triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ
thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt
động ít nhất 25% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch; ít
nhất 25% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất
thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 40% trong tổng số ấp, khu vực
có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ
chức, thu gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 20% khối lượng phát
sinh.
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 514 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng đạt 40% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh
công cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp,
khu vực; phấn đấu đạt 40% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây
xanh bóng mát đạt 25% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt
thùng chứa rác cảnh quan môi trường 25% đoạn đường bờ kè, khu công cộng);
- Giám sát và kịp thời xử lý việc hình thành mới các điểm tập trung rác tự
phát. Công tác này được duy trì thực hiện thường xuyên qua các năm;
- Sơ kết kết quả 02 năm thực hiện Đề án.
* Năm 2023
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- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 50% số hộ dân ở xã,
phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác ở ấp
(phấn đấu đạt 60% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở
mỗi xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho
Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp;
- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 30% hộ gia đình ở
nội ô đô thị lớn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 30% lượng
rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng
các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng
hoạt động đạt ít nhất 50% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy
hoạch; đạt ít nhất 50% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp
xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 60% trong tổng số ấp, khu vực
có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ
chức, thu gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 30% khối lượng phát
sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 514 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng đạt 60% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh
công cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp,
khu vực; phấn đấu đạt 60% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây
xanh bóng mát đạt 50% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt
thùng chứa rác cảnh quan môi trường 50% đoạn đường bờ kè, khu công cộng).
* Năm 2024:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 75% số hộ dân ở xã,
phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn
đấu đạt 80% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở mỗi xã);
Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom
được thành lập mới ở ấp;
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- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 45% hộ gia đình ở
nội ô đô thị lớn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 45% lượng
rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Hoàn thành xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang giai đoạn 3, nâng tổng
công suất xử lý 600 tấn/ngày đảm bảo có thể hoạt động trong năm 2025;
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng
các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng
hoạt động đạt ít nhất 75% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy
hoạch; đạt ít nhất 75% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp
xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 80% trong tổng số ấp, khu vực
có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ
chức, thu gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 40% khối lượng phát
sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng đạt 80% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh
công cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp,
khu vực; phấn đấu đạt 80% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây
xanh bóng mát đạt 75% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt
thùng chứa rác cảnh quan môi trường 75% đoạn đường bờ kè, khu công cộng);
- Sơ kết kết quả 04 năm thực hiện Đề án.
* Năm 2025:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 100% số hộ dân ở
xã, phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn
đấu đạt 100% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở mỗi
xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu
gom được thành lập mới ở ấp.
- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (50% hộ gia đình ở nội ô đô
thị lớn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 50% lượng rác thải
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sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu
cầu bảo vệ môi trường).
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng
các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng
hoạt động đạt ít nhất 100% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp
quy hoạch; đạt ít nhất 100% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các
biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 100% trong tổng số ấp, khu vực
có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ
chức, thu gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 50% khối lượng phát
sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng đạt 100% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh
công cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp,
khu vực; phấn đấu đạt 100% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây
xanh bóng mát đạt 100% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp
đặt thùng chứa rác cảnh quan môi trường 100% đoạn đường bờ kè, khu công
cộng);
- Tổng kết kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, xây dựng định
hướng cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030.
b) Giai đoạn 2026-2030:
- Tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền; duy trì, nhân rộng mô hình
phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật
trên trên toàn địa bàn tỉnh để phấn đấu đến năm 2030 đạt: 100% lượng chất thải
rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường; 80% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở
nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường; 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử
lý đúng quy định.
- Triển khai đóng cửa, cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác
Tân Tiến và Long Mỹ, đến năm 2030 hoàn thành xong cải tạo hai bãi rác này.
5. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện đề án
Tổng kinh phí thực hiện đề án: 2.001.686.438 đồng (hai nghìn không trăm
lẻ một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng). Trong
đó:
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a) Giai đoạn 2021 - 2025: 1.541.215.780.000 đồng
- Đầu tư phát triển: 6.822.800.000 đồng;
- Sự nghiệp kinh tế: 166.479.600.000 đồng;
- Sự nghiệp môi trường: 11.163.500.000 đồng;
- Xã hội hóa: 1.356.750.000.000 đồng (Doanh nghiệp: 1.320.200.000.000
đồng; vận động nhân dân đóng góp: 36.550.000.000 đồng).
b) Giai đoạn 2026 - 2030: 460.470.659.000 đồng
- Đầu tư phát triển: 55.974.244.000 đồng;
- Sự nghiệp kinh tế: 310.572.171.000 đồng;
- Sự nghiệp môi trường: 1.000.000.000 đồng;
- Đề nghị Trung ương hỗ trợ: 55.974.244.000 đồng;
- Xã hội hóa: 36.950.000.000 đồng (Doanh nghiệp: 400.000.000 đồng; vận
động nhân dân đóng góp: 36.550.000.000 đồng).
(Đính kèm: Đề án; danh mục nhiệm vụ ưu tiên)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh,
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá
trình thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ
họp thứ ….. thông qua ngày ...... tháng ........ năm 2020 và có hiệu lực từ ngày
...... tháng ....... năm 2020./.
Nơi nhận:
- VPQH; VPCP (HN - TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH, VP. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Thanh Tạo

DANH MỤC NHIỆM VỤ ƯU TIẾN
(Đính kèm theo Nghị quyết số Số:

TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Giai đoạn 2021 - 2025
1
Chương
Năng
trình
cao
nâng
nhận
cao
thức và
nhận
thay đổi
thức
hành vi
cộng
cộng
đồng về đồng về
quản lý
quản lý
CTRSH, CTRSH,
chất thải chất thải
chăn
chăn
nuôi và
nuôi và
nuôi
nuôi
trồng
trồng
thủy sản
thủy
và bao
sản, bao
gói
gói
thuốc
thuốc
BVTV
BVTV
sau sử
sau sử
dụng,
dụng và
bảo vệ
bảo vệ,
cảnh
cải tạo
quan
cảnh
môi
quan

/2020/NQ-HĐND ngày
tháng
năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
khóa IX kỳ họp thứ ……)

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

20212025

In ấn tài liệu
tuyên truyền:
336.450 tờ
bướm:
- Tài liệu về quản
lý CTRSH:
202.680 tờ bướm.
- Tài liệu về quản
lý chất thải chăn
nuôi và nuôi
trồng thủy sản,
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng: 133.770 tờ
bướm
Tổ chức 05 tập
huấn nâng cao
kiến thức và kỹ
năng cho cán bộ
làm công tác
tuyên truyền về
bảo vệ môi
trường của các
cấp, các ngành
(01 lớp cho các
sở, ngành,

Sở
TN&MT

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TT&TT, cơ
quan báo,
đài;
- Các Sở,
ngành có
liên quan;
- UBND các
huyện.

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường
3.364.500

100.000

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

6.039.500

2

TT

2

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

trường.

môi
trường

Mở rộng
hệ thống
thu gom
CTRSH

Nâng
cao tỉ lệ
thu gom
CTRSH
ở đô thị
và nông
thôn

Thời
gian
thực
hiện

20212025

Nội dung thực
hiện

UBND cấp
huyện, UBND
cấp xã; 01 lớp
cho MTTQ các
cấp; 01 lớp cho
Hội Liên hiệp
phụ nữ các cấp;
01 lớp cho Hội
nông dân các
cấp; 01 lớp cho
Đoàn thành niên
các cấp).
Lắp đặt pano
tuyên truyền (1
bảng/ấp,khu vực
x 525 ấp,khu
vực)
Xây dựng bản tin
phát trên các
phương tin thông
tin đại chúng (4
bản tin/năm x 5
năm)
Hỗ trợ xe đẩy tay
thu gom rác (400
lít) cho tổ thu
gom rác:
- Phường/thị trấn:
133 ấp, khu vực x
1 tổ/ấp, khu vực
x 2 xe/tổ= 266
xe.
- Xã: 391 Ấp x
01 tổ/ấp x 2 xe/tổ

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

1.575.000

1.000.000

Sở
TNMT

- UBND các
huyện, thị
xã, thành
phố;
MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;

3.144.000

34.584.000

3

TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

= 782 xe.

3

Nâng
cấp, đầu
tư hạ
tầng,
nguồn
lực cho
công tác
thu
gom,
lưu trữ,
vận
chuyển,
xử lý
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

- Nâng
cao
nhận
thức
người
dân về
thu gom
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng
- Nâng
cao tỷ lệ
thu
gom,
lưu trữ,
vận
chuyển,

20212025

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom: 524 Ấp,
khu vực x 1
tổ/ấp, khu vực x
5 năm = 2.620 tổ
Xây dựng bổ
sung bể chứa bao
gói thuốc BVTV
sau sử dụng đáp
ứng với khối
lượng phát sinh
tại các khu vực
sản xuất nông
nghiệp của các
xã/phường/thị
trấn trên địa bàn
tỉnh: 2.566 bể
(Tp. Vị Thanh:
97 bể; Tp. Ngã
Bảy: 100 bể; Tx.
Long Mỹ: 257
bể; H. Châu
Thành: 231 bể;
H. Châu Thành

31.440.000

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- Sở
TN&MT;
- Sở
NN&PTNT;
- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể huyện.

10.264.000

20.328.900

4

TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

xử lý
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

A: 261 bể; H.
Long Mỹ: 456
bể; H. Phụng
Hiệp: 791 bể; H.
Vị Thủy: 373 bể
Đầu tư xe kéo, ke
đẩy tay cho Tổ
thu gom (511 Ấp,
khu vưc x 1
tổ/ấp, khu vực x
1 xe/tổ = 511 xe
Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom để thu
gom, vận chuyển
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng từ bể chứa
đến điểm tập kết
giao vận chuyển
xử lý: 511 Ấp,
khu vực x 1
Tổ/ấp, khu vực x
5 người/tổ x 2 lần
thu gom, vận
chuyển/năm x 5
năm = 25.550
lượt người
Thuê xử lý Năm
2021 (đạt 10%
khối lượng phát
sinh): 9.703kg

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

2.044.000

5.110.000

2.710.900

200.000

Tổng
(Nghìn
đồng)

5

TT

4

Tên
nhiệm
vụ

Nâng
cao
cảnh
quan
môi
trường
tại các
trục
giao
thông và
khu vực
công
cộng

Mục
tiêu

Nâng
cao tỷ lệ
thu gom
CTRSH,
cải thiện
và nâng
cấp
cảnh
quan
môi
trường
khu vực
công
cộng

Thời
gian
thực
hiện

20212025

Nội dung thực
hiện

Thuê xử lý Năm
2022 (đạt 20%
khối lượng phát
sinh):19.406kg
Thuê xử lý Năm
2023 (đạt 30%
khối lượng phát
sinh):29.109kg
Thuê xử lý năm
2024 (đạt 40%
khối lượng phát
sinh): 38.812kg
Thuê xử lý năm
2025 (đạt 50%
khối lượng phát
sinh): 48.515kg
Trồng bổ sung
cây xanh tại đoạn
đường quốc lộ,
tỉnh lộ, nội ô đô
thị chưa có cây
xanh bóng mát
(108 km x
10m/01 cây 10.800 cây)
Trồng bổ sung
cây xanh tại đoạn
đường ngoại ô đô
thị, nông thôn
chưa có cây xanh
bóng mát (715,22
km x 01 cây/10m
= 71.522 cây)

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- Sở
TN&MT;
- Sở
NN&PTNT
- Sở XD;
- Sở GTVT

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

3.780.000

2.860.880

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

8.802.880

6

TT

5

6

Tên
nhiệm
vụ

Hoàn
thành
nhà máy
điện rác
Xử lý
CTRSH
tại nhà
máy
điện rác

Mục
tiêu

Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
Hậu
Giang
Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
đáp ứng
yêu cầu
BVMT

Thời
gian
thực
hiện

20212025

20222025

Nội dung thực
hiện

Trồng bổ sung
cây xanh trong
khu vực công
cộng còn thiếu
cây xanh bóng
mát (10.408 m2 x
01 cây/20m2) =
520 Cây
Lắp đặt thùng rác
tạo cảnh quan
môi trường tại
trục lộ giao thông
có bờ kè, công
viên ở các trung
tâm đô thị:
132.000m x 1
thùng/100m =
1.320 thừng
Hoàn thành xây
dựng nhà máy
điện rác đảm bảo
đi vào hoạt động
để xử lý CTRSH
của tỉnh
Năm 2022: 254
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
92.710 tấn
Năm 2023: 259
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
94.535 tấn
Năm 2024: 264
tấn/ngày x 365

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

1.320.000.000

1.320.000.000

182.000

1.980.000

Chủ đầu
tư

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- Các sở,
ngành có
liên quan;
- UBND
huyện
Phụng Hiệp
- Sở
TN&MT;
- Sở TC;
- Sở XD

151.460.500

151.460.500

7

TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

ngày/năm =
96.725 tấn
Năm 2025: 271
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
98.915 tấn
Tổng giai đoạn 2021 - 2025

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

6.822.880

166.479.600

11.163.500

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

1.356.750.000

1.541.215.780

Giai đoạn 2026-2030
1

Tuyên
truyền
về bảo
vệ môi
trường
trên
phương
tin
thông
tin đại
chúng

Nâng
cao
nhận
thức và
trách
nhiệm
bảo vệ
môi
trường
của
người
dân

20262030

Xây dựng bản tin
phát trên các
phương tin thông
tin đại chúng (4
bản tin/năm x 5
năm) = 20 bản tin

Sở
TN&MT

2

Thu
gom
CTRSH
ở nơi
chưa
được
thu gom
bởi đơn
vị thu
gom

Duy trì
hoạt
động Tổ
thu gom
CTRSH
để thu
gom
CTRSH

20262030

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom: 524 Ấp,
khu vực x 1
tổ/ấp, khu vực x
5 năm = 2.620 tổ

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TT&TT, cơ
quan báo,
đài;
- Các Sở,
ngành có
liên quan;
- UBND các
huyện
- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TN&MT

1.000.000

1.000.000

31.440.000

31.440.000

8

TT

3

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời
gian
thực
hiện

Nội dung thực
hiện

Xử lý
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

Duy trì
hoạt
động Tổ
thu gom
để thu
gom,
vận
chuyển
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

20262030

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom để thu
gom, vận chuyển
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng từ bể chứa
đến điểm tập kết
giao vận chuyển
xử lý: 511 Ấp,
khu vực x 1
Tổ/ấp, khu vực x
5 người/tổ x 2 lần
thu gom, vận
chuyển/năm x 5
năm = 25.550
lượt người
Thuê xử lý Năm
2026 (đạt 60%
khối lượng phát
sinh): 9.703kg
Thuê xử lý Năm
2027 (đạt 70%
khối lượng phát
sinh):19.406kg
Thuê xử lý Năm
2028 (đạt 80%
khối lượng phát
sinh):29.109kg
Thuê xử lý năm
2029 (đạt 90%
khối lượng phát
sinh): 38.812kg

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện
UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TN&MT;
- Sở
NN&PTNT

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

5.110.000

7.362.400

400.000

Tổng
(Nghìn
đồng)

12.872.400

9

TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời
gian
thực
hiện

4

Xử lý
CTRSH
tại nhà
máy
điện rác

Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
yêu cầu
BVMT

20262030

5

Cải tạo
bãi rác
Tân
Tiến và
Bãi rác
Long
Mỹ

Khắc
phục ô
nhiễm
bãi rác
Tân
Tiến và
Bãi rác
Long
Mỹ

20262030

Nội dung thực
hiện

Thuê xử lý năm
2030 (đạt 100%
khối lượng phát
sinh): 48.515kg
Xử lý CTRSH tại
nhà máy điện rác
từ năm 2026 2030: 420
tấn/ngày x 365
ngày/năm x 5
năm = 766.550
tấn
Thực hiện các
hạng mục đóng
cửa, cải tạo, khắc
phục ô nhiễm 02
bãi rác

Tổng giai đoạn 2026 - 2030

Cơ
quan
chủ trì
thực
hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

UBND
huyện,
thị xã,
thành
phố

- Sở
TN&MT;
- Sở TC;
- Sở XD

Chủ đầu
tư

-Sở
TN&MT;
- Sở XD;
- Sở
KH&ĐT;
- Sở TC.

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
môi
trường

Trung
ương

Xã hội hóa

303.209.771

Tổng
(Nghìn
đồng)

303.209.771

55.974.244

55.974.244
111.948.488

55.974.244

310.572.171

1.000.000

55.974.244

36.950.000

460.470.659

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

*****

ĐỀ ÁN

HẬU GIANG XANH ĐẾN NĂM 2025,
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Hậu Giang, năm 2020
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Chương I: MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT
Trong những năm qua, tỉnh Hậu Giang luôn chú trọng phát triển kinh tế - xã hội
nhất là phát triển đô thị, công nghiệp và xây dựng nông thôn mới với kết quả là nền
kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân ngày một cải
thiện và nâng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 đạt 28.537 tỷ đồng,
GRDP bình quân đầu người đạt 36,74 triệu đồng1. Tỉnh có 08 đơn vị hành chính, gồm
01 thành phố đô thị loại II (thành phố Vị Thanh), 01 thành phố, 01 thị xã đô thị loại III
(thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ) và 5 huyện; 03 đơn vị cấp huyện được công
nhận hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới, 29/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt
56,86)2.
Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hậu Giang đã và đang nỗ lực
tăng cường công tác quản lý nhà nước trong nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
người dân trong xây dựng đô thị và nông thôn “xanh - sạch - đẹp”. Xây dựng đô thị và
nông thôn “xanh - sạch - đẹp” gắn với tăng trưởng xanh nhằm tạo mỹ quan (vệ sinh
môi trường được đảm bảo và cảnh quan cây xanh đẹp ở các tuyến đường giao thông và
công viên) cho tỉnh và nâng cao chất lượng môi trường sống (bởi kiểm soát được ô
nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải từ sản xuất nông nghiệp, ...) cho
người dân là mục tiêu quan trọng của tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới mà đòi hỏi các
cấp, các ngành cần chung sức thực hiện.
Sự phát triển kinh tế xã hội làm cho đời sống vật chất nhân dân ngày càng được
nâng cao, nhưng lượng chất thải phát sinh ngày càng nhiều gây áp lực lên môi trường
sống ngày càng cao như khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh
ước tính là 423 tấn/ngày3; khối lượng chất thải từ gia súc, gia cầm toàn tỉnh ước tính là
1.190 tấn/ngày4; khối lượng bao gói thuốc thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh
do hoạt động trồng lúa là 0,94kg/năm/ha, hoạt động trồng cây hàng năm khác là

1

Niên giám thống kê Hậu Giang năm 2018

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2020
2

Tổng hợp trên cơ sở kết quả thu thập thông tin năm 2019 (nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH
tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025)
3

Tổng hợp trên cơ sở kết quả thu thập thông tin năm 2019 (nhiệm vụ Báo cáo chuyên đề môi trường nông thôn tỉnh Hậu
Giang
4

1

0,72kg/năm/ha và trồng cây lâu năm là 0,4 kg/năm.ha 5. Mặc dù lượng chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật được
dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhưng hiện tại công tác quản lý các loại chất
thải này trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở
khu vực đô thị là 83% và tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn rất
thấp, chỉ khoảng 19%6. Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tập trung hiện hữu
chưa được giải quyết dứt điểm. Các hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không
theo quy hoạch, xây dựng trái phép trên sông, kênh, rạch và việc xử lý chất thải từ chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản nhất là quy mô hộ gia đình chưa được giải quyết triệt để. Số
hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chưa đảm bảo vệ sinh môi trường (theo tiêu chí
nông thôn mới) lần lượt là 11% và 35,4%7. Tỉ lệ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật
đạt khoảng 3,8% - 4,2%8. Bên cạnh đó, cảnh quan môi trường ở cả khu vực đô thị và
nông thôn còn chưa được cải thiện đáng kể. Ý thức về vệ sinh môi trường của người
dân chưa cao. Nhiều điểm tập trung rác tự phát xuất hiện trong cộng đồng dân cư và
tình trạng vứt rác bừa bãi (đặc biệt túi ni lông ở các lề đường, kênh rạch,…) gây mất vẻ
mỹ quan, gây tắc nghẽn dòng nước, ô nhiễm môi trường nước mặt. Việc xử phạt các
hành vi vứt rác bừa bãi cơ bản chưa được thực hiện. Mật độ cây xanh ở các tuyến lộ
giao thông chưa cao (dọc các tuyến đường trong nội ô đô thị được trồng cây xanh đạt
78,3% so với tổng chiều dài tuyến đường; đối với tuyến ngoại ô đô thị và nông thôn có
hàng rào bằng cây xanh, trồng cây xanh đạt 76,3%9).
Để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất
thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đồng thời cải thiện cảnh quan môi trường, góp
phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn
minh tiến tới xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng “xanh - sạch - đẹp” ở Hậu Giang,
việc xây dựng “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là
hết sức cần thiết, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể bảo
vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Số liệu điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang năm 2018
Tổng hợp trên cơ sở kết quả thu thập thông tin năm 2019 (nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH
tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025)
7
Tổng hợp từ các báo cáo của các đơn vị trong tỉnh
8
Tổng hợp từ các báo cáo của các đơn vị trong tỉnh
9
Tổng hợp từ các báo cáo của các đơn vị trong tỉnh
5
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- Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21 tháng 1 năm 2009 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) về Bảo vệ môi
trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên
và bảo vệ môi trường;
- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;
- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về
phát triển bền vững;
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản
lý chất thải và phế liệu;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ
môi trường;
- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030;
- Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 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;
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm
2016 của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về
hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;
- Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hậu Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh;
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- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang;
- Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh
Hậu Giang giai đoạn 2018 - 2020;
- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang;
- Công văn số 173/UBND-NCTH ngày 04 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh
Hậu Giang về việc xây dựng Đề án bảo vệ môi trường tỉnh;
- Công văn số 903/UBND-NCTH ngày 08 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh tên Đề án tại Công văn số 173/UBND-NCTH
ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang;
- Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng
Nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định mức chi và phân định nhiệm vụ chi về tài nguyên
và môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
III. MỤC TIÊU CỦA XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Xác định nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật và cải
thiện cảnh quan môi trường tỉnh Hậu Giang.
IV. PHẠM VI ĐỀ ÁN
- Về không gian: đề án triển khai trên toàn địa bàn tỉnh Hậu Giang
- Về thời gian: đề án xây dựng đến 2025, định hướng đến 2030
- Về đối tượng nghiên cứu: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải
nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật, cảnh quan môi trường.
IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Đề án được xây dựng dựa trên việc sử dụng tổng hợp các phương pháp sau:
- Phương pháp phân tích tổng hợp và phân tích hệ thống:
+ Thu thập, phân tích và tổng hợp số liệu, dữ liệu có liên quan từ các Sở, Ban,
ngành, UBND các huyện/thị/thành phố;
4

+ Kế thừa các số liệu từ các đề tài nghiên cứu có liên quan trước đây;
- Phương pháp tham vấn các bên bao gồm Sở, Ban, ngành, UBND các
huyện/thị/thành phố đối với các vấn đề có liên quan đến Đề án.
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Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
TỈNH HẬU GIANG
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH HẬU GIANG
1. Vị trí địa lý
Tỉnh Hậu Giang nằm trong tọa độ địa lý từ 9030'35 đến 10019'17 vĩ độ Bắc và từ
105014'03 đến 106017'57 kinh độ Đông thuộc tiểu vùng sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu
long (ĐBSCL) với trung tâm hành chính đặt tại thành phố Vị Thanh cách thành phố Hồ
Chí Minh 240 km về phía Tây Nam, cách thành phố Cần Thơ khoảng 45km theo tuyến
đường Quốc lộ 61C.
Địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang với các phía tiếp giáp như sau:
+ Phía Bắc: giáp Thành phố Cần Thơ.
+ Phía Nam: giáp tỉnh Sóc Trăng.
+ Phía Tây: giáp tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu.
+ Phía Ðông: giáp sông Hậu, ranh giới hành chính với tỉnh Vĩnh Long (Hình 1,
Phụ lục).
Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 162.170 ha, bằng 3,95% diện tích vùng ĐBSCL.
Tổng dân số tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 là 733.017 người 10. Mật độ dân số tính
đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 là 452 người/km2.
Hậu Giang có 08 đơn vị hành chính gồm 02 thành phố (Vị Thanh và Ngã Bảy), 01
thị xã (Long Mỹ) và 5 huyện (Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp và
Vị Thủy). Đến năm 2019, tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành/đạt
chuẩn nông thôn mới (Vị Thanh, Châu Thành A và Ngã Bảy), 01 xã đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao (Đại Thành) và 29/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 56,86%).
Tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế năm 2018 là 436.844 người, trong
đó lao động nông nghiệp 327.663 người, chiếm 75%11.
Sản xuất nông nghiệp hiện đang là thế mạnh hàng đầu và giữ vị trí quan trọng
trong nền kinh tế của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở hạ
tầng kinh tế - xã hội, nhất là mạng lưới giao thông thủy bộ, điện, thủy lợi, các công
10

Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019

11

Niên giám thống kê Hậu Giang năm 2018

6

trình văn hóa xã hội, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ,
nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn, xây dựng nông thôn mới.
2. Đặc điểm địa hình
Địa hình tỉnh Hậu Giang khá bằng phẳng, độ cao thấp dần từ Bắc xuống Nam và
từ Đông sang Tây. Tổng thể chia thành ba vùng sinh thái đặc trưng như sau:
+ Vùng triều: Là vùng tiếp giáp sông Hậu với diện tích 19.200 ha phát triển mạnh
kinh tế vườn và kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản.
+ Vùng úng triều: Tiếp giáp với vùng triều có diện tích khoảng 16.800 ha, phát
triển mạnh cây lúa có tiềm năng công nghiệp và dịch vụ.
+ Vùng ngập úng: phát triển nông nghiệp đa dạng (lúa, mía, khóm…). Có khả
năng phát triển mạnh về thương mại và dịch vụ.
Trên địa bàn tỉnh có các tuyến giao thông đường bộ quan trọng như Quốc lộ 1A, ,
Quốc lộ 61, Quốc lộ 61C,... và các tuyến giao thông đường thủy: kênh xáng Xà No,
kênh Quản lộ - Phụng Hiệp,...
3. Khí hậu
Hậu Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa mang đặc trưng của các tỉnh miền Tây
Nam Bộ. Trong năm có hai mùa mưa, nắng rõ rệt, không có mùa đông, ít xảy ra bão.
Chế độ nhiệt: Trong 5 năm gần nhất thì nhiệt độ trung bình ở mức 27,7oC, có
khuynh hướng tăng lên nhưng không nhiều (năm 2014 là 27,50C, năm 2018 là 27,70C)12.
Tháng 1 và 2 có nhiệt độ thấp nhất trong năm cũng bình quân từ 24,5 0C - 27,00C.
Khoảng chênh lệch nhiệt độ lớn nhất giữa các tháng trung bình là 20C, còn chênh lệch
nhiệt độ ngày và đêm từ 8-140C (Hình 2, Phụ lục).
Lượng mưa: Mùa mưa bắt đầu từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 11 hàng năm, chiếm
từ 95% lượng mưa cả năm. Lượng mưa bình quân hàng năm có xu hướng tăng từ
1.711,2 mm năm 2014 lên 2.062,2 mm năm 201813. Tuy nhiên, lượng mưa tập trung
lớn kết hợp nước lũ sông Mê Kông tràn về (tháng 8 và tháng 10) nên gây ra ngập úng
trên phạm vi lớn gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, các công trình xây dựng.
Số giờ nắng: Trong 5 năm gần đây, số giờ nắng trung bình dao động ở mức 2.646,6
giờ, trong đó thì năm 2015 số giờ nắng tăng cao đột ngột lên tới 2.956,4 giờ, số giờ
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nắng cách mức trung bình khá lớn (Hình 3, Phụ lục). Tổng quát giờ nắng trung bình
các tháng không thay đổi nhiều so với các năm trước.
Trung bình độ ẩm không khí của các tháng trong năm là khoảng 80,9%, trong đó
cao nhất là 90%, thấp nhất 73,0%, chênh lệch độ ẩm giữa các tháng khá lớn khoảng từ
3-5%.
Lượng bốc hơi bình quân 1.200 mm/năm, bằng 25-30% lượng mưa, các tháng mùa
khô lượng bốc hơi trên 50 mm, tháng có lượng bốc hơi nhỏ nhất là tháng 3 dương lịch
(Hình 4, Phụ lục).
Chế độ gió: Tốc độ gió các tháng trong năm dao động từ 6 - 18 m/s, trong năm có
các hướng gió khác nhau tùy từng thời điểm, bao gồm: tháng 2 – 6: gió Đông - Nam
gây khô và nóng, nhiệt độ không khí tăng, độ ẩm giảm; tháng 6 – 11: gió Tây - Nam
thổi từ biển vào mang nhiều hơi nước nên mưa nhiều trong thời gian này; tháng 11 –
12: gió Đông - Bắc về tạo không khí khô và mát.
4. Thủy văn
Tỉnh Hậu Giang có hệ thống sông rạch chằng chịt, nối liền nhau với tổng chiều
dài khoảng 2.300 km. Chế độ thủy văn của tỉnh Hậu Giang được chi phối bởi hai nguồn
chính: Sông Hậu (triều biển Đông) và sông Cái Lớn (triều biển Tây). Năm 2018, nước
sông Cái Côn cao nhất là 151cm và thấp nhất là (- 87cm); mực nước sông Xà No cao
nhất là 75cm và thấp nhất là (- 8cm)14.
Việc trao đổi nước ở sông, kênh, rạch bị ảnh hưởng chế độ triều và các cống đập.
Chế độ trao đổi nước kém đặc biệt là ở khu vực chịu ảnh hưởng của thủy triều biển tây
kết hợp với việc quản lý chất thải từ sinh hoạt và sản xuất không tốt gây ô nhiễm nguồn
nước khá nghiêm trọng.
5. Tài nguyên đất và tình hình sử dụng đất
Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Hậu Giang là 162.170 ha (Bảng 1, Phụ lục), trong
đó:
+ Đất nông nghiệp: 141.127 ha, chiếm 87,02%;
+ Đất phi nông nghiệp: 21.007 ha, chiếm 12,95%;
+ Đất chưa sử dụng: 36 ha, chiếm 0,02%;
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II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG
1. Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang những năm gần đây
a) Cơ cấu kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hậu Giang trong những năm gần đây tăng
trưởng cao và ổn định. Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2018 gấp 1,57 lần so với năm 2014
(18.143,50 tỷ đồng năm 2014 lên 28.537,00 tỷ đồng). GRDP bình quân đầu người trên
địa bàn tỉnh cũng có sự tăng trưởng mạnh từ 23,68 triệu đồng/người lên 36,74 triệu
đồng/người trong giai đoạn 2014 − 2018.
Cơ cấu kinh tế của tỉnh những năm qua có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ
trọng khu vực 2 (CN-XD), khu vực 3 (Dịch vụ), giảm dần tỷ trọng khu vực 1 (Nông
nghiệp) (Hình 5, Phụ lục). Do cơ sở hạ tầng kinh tế còn yếu, nên khả năng thu hút đầu
tư vẫn còn nhiều hạn chế; công nghiệp và dịch vụ tuy có mức tăng trưởng khá, nhưng
do xuất phát điểm thấp, nên đến nay mức đóng góp vào cơ cấu kinh tế chưa cao.
b) Sản xuất nông nghiệp
Tỉnh đã xây dựng được các vùng nguyên liệu nông sản chuyên canh với quy mô
khá lớn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng nội địa và chế biến xuất khẩu như vùng nguyên
liệu lúa chất lượng cao 32.000 ha, vùng nguyên liệu mía 10.300 ha, vùng nguyên liệu
khóm 1.500 ha, vùng cây ăn trái đặc sản 2.500 ha, vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung
1.500 ha.
❖ Lĩnh vực trồng trọt
Cây lúa là cây trồng chủ lực của tỉnh nên được quan tâm và đầu tư về mọi mặt.
Năm 2018, diện tích trồng lúa ổn định là 194.565,8 ha, sản lượng là 1.239,56 nghìn tấn,
năng suất trồng trung bình năm là 6,37 tấn/ha. Diện tích trồng tập trung chủ yếu ở 3
huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ (Hình 6, Phụ lục). Từ 2014 đến 2018 diện tích
trồng lúa giảm 10,739 ha, năng suất lúa tăng 0,5 tấn/ha. Việc gia tăng năng suất đã góp
phần đáng kể vào việc tăng thu nhập cho người nông dân và chương trình an ninh lương
thực quốc gia, tuy nhiên chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất ngày càng
tăng.
Một số loại cây trồng khác cũng mang lại giá trị kinh tế cho ngành nông nghiệp
của tỉnh như: cây mía, cây ăn quả, rau màu... Trong đó diện tích rau màu và cây ăn trái
có xu hướng tăng và diện tích trồng mía có xu hướng giảm, đúng theo như định hướng
chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong ngành nông nghiệp của tỉnh (Hình 7, Phụ lục). Việc
sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ngày càng nhiều nên lượng bao bì thuốc bảo
vệ thực vật thải bỏ càng lớn, tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường đất, nước càng cao.
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❖ Lĩnh vực chăn nuôi
Các loài gia súc được chăn nuôi phổ biến ở các địa phương tỉnh Hậu Giang gồm
trâu, bò, cừu và heo. Tổng số lượng đầu con các loài gia súc trong toàn tỉnh từ 2014
đến 2018 biến động từ 128.045 – 157.213 con/năm (Bảng 2, Phụ lục). Trong đó heo là
loài được nuôi phổ biến và với số lượng đàn lớn nhất ở Hậu Giang.
Chăn nuôi gia cầm (gà, vịt) ở Hậu Giang có xu hướng gia tăng tổng đàn trong
những năm gần đây; đặc biệt khi dịch tả heo Châu Phi xuất hiện, lây lan và làm thiệt
hại đàn heo thì các hộ dân đã tận dụng chuồng heo để nuôi gia cầm với tổng số đàn năm
2018 là 4.139,14 ngàn con. Chất thải gia cầm rất khó quản lý khi không áp dụng nuôi
nhốt, có khả năng làm tăng hàm lượng coliform cho môi trường nước mặt.
❖ Lĩnh vực thuỷ sản
Là thế mạnh thứ hai sau cây lúa với tổng diện tích thả nuôi thuỷ sản năm 2018 là
7.375,43 ha, trong đó: diện tích nuôi cá là 7.208,89 ha; tôm 88,61 ha; nuôi thuỷ sản
khác 77,93 ha (Hình 8, Phụ lục). Tổng sản lượng ước đạt 64.861 tấn, trong đó sản lượng
nuôi 62.185 tấn; sản lượng khai thác 2.676 tấn (Hình 8, Phụ lục).
Cùng với việc mở rộng diện tích nuôi trồng và gia tăng sản lượng, thì chất thải
thủy sản vào môi trường nước ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường nước xung
quanh.
2. Tình hình xã hội trên địa bàn tỉnh
Dân số của tỉnh có xu hướng tăng dần nhưng không đột biến, dân số năm 2018 là
776.663 người tăng 8.308 người so với năm 2014, chiếm 4,37% so với dân số vùng
ĐBSCL. Sự phân bố dân cư có xu hướng chuyển dịch từ nông thôn sang đô thị nhưng
dân cư khu vực nông thôn vẫn chiếm đa số (Hình 9, Phụ lục).
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh đang có khuynh hướng giảm, trong giai đoạn
2014 – 2018. Sự phát triển của dân số làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng nên việc phát
sinh chất thải rắn (gồm chất thải rắn nguy hại) ngày càng cao.
III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG
1. Môi trường không khí
Chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh năm 2019 còn khá tốt (nhiệt
độ, tiếng ồn, bụi lơ lửng tổng số, CO, H2S, NO2, SO2 ở các điểm quan trắc (Hình 10,
Phụ lục) đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn, QCVN 06:2009/BTNMT
đối với H2S và QCVN 05:2013/BTNMT cho các thông số còn lại). Tuy nhiên, ở các
tuyến đường có mật độ giao thông cao có hiện tượng tiếng ồn vượt quy chuẩn, nhưng
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chỉ là cục bộ, vào giờ cao điểm và không liên tục. CO và H2S có xu hướng tăng theo
thời gian ở tất cả các điểm quan trắc.
2. Môi trường nước mặt
Chất lượng nước mặt ở các điểm quan trắc trên sông, kênh ở tỉnh Hậu Giang năm
2019 cho thấy hầu hết đều có kết quả vượt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT,
áp dụng cột A2 - cấp nước sinh hoạt phái qua xử lý). (Hình 12, Phụ lục). Với chỉ số
WQI cho thấy có 2/37 vị trí (chiếm 5,4%) đạt chất lượng nước rất tốt; 4/37 vị trí (chiếm
10,8%) có chất lượng nước tốt; 20/37 vị trí (chiếm 54,1%) có chất lượng nước trung
bình và 11/37 vị trí (chiếm 29,7%) có chất lượng nước xấu (Hình 13, Phụ lục).
Kết quả quan trắc chất lượng nước giai đoạn 2015-2019 cho thấy, hầu hết các điểm
quan trắc có giá trị DO giảm dần và giá trị Coliform tăng theo thời gian (Hình 14, Phụ
lục). Điều này cho thấy nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm do chất thải của con người
và động vật.
3. Môi trường đất
Chất lượng môi trường đất mặt năm 2019 tại các điểm quan trắc chưa có dấu hiệu
ô nhiễm với các thông số Cu, Zn, As, Pb, Nitơ tổng, Kali tổng hầu hết các điểm quan
trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (Hình 15, Phụ lục). Tuy nhiên, vẫn còn một vài
thông số vượt quy chuẩn như thông số Cacbon hữu cơ tổng số tại tất cả các vị trí quan
trắc đều vượt khoảng giới hạn cho phép so với TCVN 7376:2004/BKHCN (mức độ
vượt từ 2,28 – 5 lần), thông số pHKCl tất cả các vị trí quan trắc đều vượt so với TCVN
7377:2004/BKHCN, mức độ vượt từ 3 – 3,8 lần. Thông số thuốc BVTV gốc phospho
hữu cơ và gốc clo hữu cơ và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất trong đất ở tất cả
các điểm quan trắc đều không phát hiện.
Giá trị As trong đất vào giai đoạn 2015 − 2018 (Hình 16, Phụ lục) có khuynh
hướng giảm theo thời gian ở tất cả các điểm khảo sát. Đất đô thị và đất khu công nghiệp
và đất ở bãi rác có khuynh hướng không tăng tăng nồng độ các kim loại nặng.
IV. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, CHẤT THẢI
NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
1. Thực trạng phát sinh, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Ước tính tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phát sinh trong năm
2019 khoảng 423 tấn/ngày. Trong đó, khu vực đô thị là 204 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt
83%; khu vực nông thôn 219 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 19%. Tính chung tỷ lệ thu
gom chất thải rắn trong tỉnh (cả đô thị và nông thôn) là khoảng 246 tấn/ngày (Công ty
CP CTN-CTĐT Hậu Giang), chiếm 51%.
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Đối với các đô thị, việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được
thực hiện thông qua hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn tỉnh do
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thực hiện, tuy nhiên,
hiện nay có 133/134 ấp, khu vực tại phường, thị trấn vẫn còn đoạn đường nhỏ, hẹp chưa
được thu gom của công trình đô thị, nên đã có 25 ấp, khu vực đã tự thành lập Tổ thu
gom của địa phương để thu gom, vận chuyển đến nơi có tuyến thu gom của công trình
đô thị (Bảng 3, Phụ lục).
Ở nông thôn, đa số chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác thu
gom rác; rác thải sinh hoạt nông thôn được người dân tự thu gom, đốt hoặc chôn lấp tại
đất vườn. Đã có một số xã thành lập tổ dịch vụ vệ sinh môi trường ở các ấp, thực hiện
thu gom, vận chuyển CTR đến nơi tập kết để chuyển giao cho Công ty Cổ phần Cấp
thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.
Chi phí cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTR được UBND cấp huyện chi trả
theo hợp đồng trọn gói hàng năm, không tính theo đơn giá hay khối lượng được thu
gom.
Do tỉnh chưa Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung nên toàn bộ rác thải sinh
hoạt chỉ được xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại các bãi rác hiện hữu của tỉnh (Bảng
4, Phụ lục); cho đến nay các bãi rác này hiện nay đều đã quá tải và không đảm bảo điều
kiện vệ sinh môi trường. Theo quy hoạch, tỉnh Hậu Giang sẽ đầu tư xây dựng 01 Nhà
máy xử lý chất thải rắn (tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) nhưng do hạn chế về kinh
phí nên việc triển khai quy hoạch còn chậm tiến độ. Ngân sách cấp cho xã để đầu tư
cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt còn rất hạn chế.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cơ bản chưa thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.
Tuy nhiên, có thực hiện mô hình phân loại CTR ở một số xã theo chương trình xây
dựng xã nông thôn mới (như mô hình phân loại và ủ phân compost ở xã ở xã Thuận
Hòa, huyện Long Mỹ; xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A; xã Hòa An, huyện
Phụng Hiệp,...).
* Đánh giá
+ Trên cơ sở các quy định của Nhà nước về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, tỉnh
Hậu Giang đã có định hướng với mục tiêu cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở ban ngành đã rất quan tâm công tác quản lý chất thải
rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
+ Cơ sở hạ tầng cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
vẫn còn hạn chế như tuyến thu gom còn chưa rộng khắp (đặc biệt ở khu vực nông thôn),
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các trạm trung chuyển rác chưa chính quy, hệ thống xử lý rác chưa hoàn chỉnh như các
bãi chôn lấp CTR đã quá tải, Nhà máy điện rác thì chưa xây dựng đúng tiến độ. Về cơ
bản, việc quản lý chất thải rắn hiện nay còn nhiều hạn chế.
+ Công tác tuyên truyền về chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh chưa
sâu rộng do thiếu tài liệu tuyên truyền và kinh phí; chưa có hạ tầng thu gom, xử lý rác
thải sau phân loại,việc thực hiện xử phạt các hành vi xả rác bừa bãi chưa được thực
hiện nên nhận thức của người dân về chất thải rắn tại nguồn còn hạn chế dẫn đến mất
vẻ mỹ quan môi trường.
+ Nguồn lực về kinh phí cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt còn hạn chế
nên đầu tư cho hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp
ứng yêu cầu thực tế.
2. Thực trạng công tác thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
quy mô hộ gia đình
a) Chất thải chăn nuôi
Theo Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2014, trung bình chất thải rắn phát sinh
của gia cầm là 0,2kg/con/ngày, của cừu là 1,5kg/con/ngày, của heo là 2kg/con/ngày,
của bò là 10kg/con/ngày và của trâu là 15kg/con/ngày. Kết quả ước tính (Bảng 5, Phụ
lục) cho thấy tổng lượng chất thải gia súc, gia cầm toàn tỉnh khoảng 1.189,5 tấn/ngày,
trong số này lượng chất thải gia cầm chiếm tỷ lệ cao nhất (69,6%).
Theo số liệu thống kê các huyện các tháng đầu năm 2020, số hộ xử lý chất thải
chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh môi trường (theo tiêu chí nông thôn mới) trên toàn tỉnh
là 89% (Bảng 6, Phụ lục). Trong đó, chất thải gia súc được xử lý bằng các hình thức
như sản xuất khí sinh học (chiếm 18,3%), ủ phân hữu cơ (chiếm 22,3%), và phần còn
lại là các biện pháp khác. Số hộ xử lý chất thải gia cầm hợp vệ sinh môi trường trên
toàn tỉnh là 79% (Bảng 7, Phụ lục). Trong đó, chất thải chăn nuôi gia cầm được xử lý
bằng các hình thức như sản xuất khí sinh học chiếm (0,3%), ủ phân hữu cơ (chiếm
36,8%) và các biện pháp khác.
b) Chất thải từ nuôi trồng thủy sản
Theo số liệu thống kê của các địa phương các tháng đầu năm 2020, số hộ xử lý
chất thải chăn nuôi thủy sản trong ao, mương hợp vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông
thôn mới trên toàn tỉnh là 64,6% (và số hộ xử lý chất thải chăn nuôi thủy sản trên kênh,
rạch hợp vệ sinh môi trường trên toàn tỉnh là 36,9% (Bảng 8, Phụ lục).
* Đánh giá
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Nhìn chung, tỷ lệ xử lý chất thải từ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường theo
tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cao, đặc biệt ở các xã đã được công
nhận xã nông thôn mới. Tuy nhiên, việc xử lý chất thải chăn nuôi gia súc theo hình thức
xây dựng hệ thống biogas được khuyến cáo áp dụng còn rất thấp. Tỉ lệ xử lý chất thải
từ nuôi trồng thủy sản theo tiêu chí nông thôn mới trên toàn tỉnh còn thấp, đặc biệt đối
với hình thức nuôi thủy sản trên sông rạch. Đây là một tác nhân làm ảnh hưởng lên chất
lượng nước và sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt.
3. Thực trạng thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Theo kết quả điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang năm 2018,
khối lượng bao gói thuốc thuốc bảo vệ thực vật phát sinh do hoạt động trồng lúa trung
bình là 0,94kg/năm/ha, hoạt động trồng cây hàng năm khác là 0,72kg/năm/ha và trồng
cây lâu năm là 0,4 kg/năm/ha (Bảng 9, Phụ lục).
Ngành nông nghiệp thường xuyên tuyên truyền, tập huấn an toàn sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng luôn được lồng
ghép với các cuộc tập huấn nhanh về kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh trên các loại
cây trồng. Hàng năm có 5.000-7.000 lượt nông dân được tham gia. Tình hình sử dụng
phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát, có xu hướng giảm dần nhờ ứng
dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nông
sản và giảm thiểu tác động môi trường với chương trình “3 giảm, 3 tăng”, chương trình
IPM trên lúa, tập huấn kỹ năng ghi chép sổ thực hiện chương trình GAP, chương trình
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng an toàn, hiệu quả. Chuyển giao khoa học kỹ
thuật về các phương thức canh tác áp dụng trong sản xuất nông nghiệp như sử dụng
nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, làm đất, bón phân theo những tiến bộ kỹ thuật mới.
Tỉnh cũng đã thực hiện xây dựng các bể bê-tông, cốt thép lưu chứa bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng, với 669 bể chứa được bố trí ở tất cả các huyện, thị xã,
thành phố, tập trung nhiều ở các huyện có hoạt động nông nghiệp phát triển như Phụng
Hiệp, thành phố Vị Thanh, Vị Thủy và các xã nông thôn mới (Bảng 10, Phụ lục). Các
bể chứa được đặt tại các vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc thu gom bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng; không gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư,
giao thông và mỹ quan nông thôn. Thời gian lưu trữ các bao gói thuốc bảo vệ thực vật
trong bể chứa từ 6 tháng - 12 tháng.
Từ năm 2013, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Trạm Trồng
trọt và bảo vệ thực vật cấp huyện và nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật để tổ chức thu
gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, với số lượng trung
bình từ 1.036 - 1.418 kg/năm. Hàng năm các huyện thị như thành phố Ngã Bảy, huyện
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Châu Thành và huyện Châu Thành A đều tổ chức thu gom, thuê đơn vị chức năng vận
chuyển xử lý từ nguồn ngân sách địa phương với khối lượng khoảng 2.830 kg/năm
(Bảng 10, Phụ lục).
Hội Nông dân tỉnh cũng đã phát động, thành lập 731 tổ, câu lạc bộ ở các huyện để
thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào các bể chứa hiện hữu; đồng
thời, đang thực hiện dự án thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở xã
Thuận Hưng, huyện Long Mỹ và nếu dự án có hiệu quả sẽ đề xuất tiếp tục nhân rộng.
Các địa phương đã thành lập tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở
mỗi ấp khu vực (388/511 ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp) để thu gom từ bể chứa
đến điểm tập kết để chuyển giao vận chuyển xử lý (Bảng 11, Phụ lục). Đa số các Tổ
thu gom hoạt động tự nguyện, địa phương không có kinh phí hỗ trợ cho công tác thu
gom nên hiệu quả trong công tác huy động, hoạt động của tổ chưa cao.
Công tác thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng trong sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua được tỉnh quan tâm thực hiện và
ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại
sau:
- Người dân nhận thức được về tác hại của bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng, hữu ích của việc thu gom, lưu trữ, chuyển giao xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận ý thức chưa cao, còn thói quen vứt
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng ruộng, đem bán phế liệu; để
rác thải sinh hoạt (kính vỡ, mẻ chai, nilon,...) lẫn trong bể chứa bao gói thuốc bảo vệ
thực vật,…
- Số lượng bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh còn
khá ít so với diện tích đất nông nghiệp hiện hữu; vị trí đặt các bể chứa cũng là vấn đề
khó khăn do người dân không đồng ý cho đặt bể chứa trên phạm vi phần đất của gia
đình vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Thiếu nguồn lực tổ chức thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng từ bể chứa để giao cho đơn vị vận chuyển xử lý: Người dân không đồng tình
tham gia thu gom, vận chuyển, sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, (việc thu gom hiện nay
chủ yếu là cán do cán bộ và các đoàn thể địa phương đảm nhiệm); hạn chế kinh phí để
hỗ trợ, chi trả cho người thu gom, vận chuyển; một số vị trí đặt bể lưu chứa không thuận
tiện về đường giao thông nông thôn để xe vào thu gom;...
- Tỷ lệ thu gom, vận chuyển để chuyển giao xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng trên địa bàn tỉnh hàng năm chỉ đạt khoảng 3,8% - 4,18%; người dân chưa
thu gom triệt để bao gói thuốc bảo vệ thực vật vào các bể chứa chung để lưu trữ hoặc
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tự lưu trữ thích hợp; vẫn còn tình trạng người dân tự đem đốt, chôn lấp, vứt bỏ trên
đồng ruộng, bán phế liệu theo thói quen; một số địa phương chưa bố trí kinh phí để thu
gom, vận chuyển, chuyển giao xử lý;…
4. Hiện trạng vệ sinh và cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
a) Hiện trạng vệ sinh môi trường
Ở nông thôn, trong việc thực hiện Chương trình Nông thôn mới, các mô hình về
xử lý rác thải được triển khai trong cộng đồng, xây dựng mô hình liên tuyến tổ nhân
dân tự quản về thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn các ấp, xây dựng tuyến đường
đẹp, tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường bốn màu hoa,... đã góp phần làm thay đổi
cảnh quang môi trường.
Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân về bản
vệ môi trường đã được thực hiện với nhiều hình thức phát động, mittinh, tập huấn, hội
thi, hội diễn, xây dựng mô hình, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài
Phát thanh truyền hình, Báo Hậu Giang hay đài phát thanh huyện, thị, thành phố và đài
phát thanh các xã phường, thị trấn) và các hình thức trực quan như: pano, áp phích, tờ
rơi…
Công tác vệ sinh môi trường còn được gắn với các phong trào, cuộc vận động như
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “5 không
3 sạch”; “Ngày chủ nhật xanh”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”; chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô; tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; các chương trình
tuyên truyền vận động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm
thông qua công tác phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường và các Phòng Tài nguyên
và Môi trường với các đoàn thể cùng cấp.
Trong thời gian qua các cấp, các ngành đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền,
tuy nhiên chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Việc thực thi pháp luật trong trong công
tác bảo vệ cảnh quan môi trường còn hạn chế nên chưa tạo được sự răn đe cần thiết đối
với cộng đồng.
b) Hiện trạng cây xanh tại tuyến giao thông đường bộ
Hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Hậu Giang có bước phát triển vượt bậc trong
những năm qua, phân bố chủ yếu theo Đông Bắc – Tây Nam song song với kênh Xà
No và trục còn lại vuông góc với nó. Một số tuyến giao thông trọng yếu để phát triển
kinh tế - xã hội như: Quốc lộ 61B, quốc lộ 61C, Quản Lộ - Phụng Hiệp, đường Nam
Sông Hậu; Đường tỉnh 925, 926, 927,…
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Quá trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới thì hàng rào, cây xanh ven
trục lộ giao thông được quan tâm, tăng cường. Tổng chiều dài mạng lưới đường bộ
trong toàn tỉnh là 3.642,58 km, trong đó 2.844,35 km có hàng rào cây xanh, cây xanh
ven đường: Quốc lộ, tỉnh lộ 248,65km (có cây xanh ven đường: 246,71km); đường
trong nội ô đô thị 374,19km (cây xanh ven đường: 293,12km) (Bảng 12, Phụ lục);
đường ngoại ô đô thị và nông thôn 3.019,74km (có hàng rào cây xanh, cây xanh ven
đường: 2.304,52km) (Bảng 13, Phụ lục).
Ngoài các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ như trên, tỉnh đang triển khai xây dựng tuyến
đường tỉnh lộ 931 với chiều dài 10km và dự kiến mở rộng thêm tuyến đường tỉnh lộ
927C với chiều dài 15km. Do đó, việc trồng cây xanh tại các tuyến đường mới này cũng
cần được thực hiện trong thời gian tới.
* Đánh giá
Tuyến quốc lộ đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh hầu hết
đều đã được trồng cây xanh dọc toàn bộ tuyến đường, chỉ còn 1,94 km tại tỉnh lộ 925
và 929 chưa có cây xanh ven đường; dọc các tuyến đường trong nội ô đô thị được trồng
cây xanh đạt 78,3% so với tổng chiều dài tuyến đường, trong đó thành phố Vị Thanh
đạt tỷ lệ cao nhất (100%), huyện Châu Thành A đạt tỷ lệ thấp nhất (47%) so với các
huyện, thị xã, thành phố khác; đối với tuyến ngoại ô đô thị và nông thôn có hàng rào
bằng cây xanh, trồng cây xanh đạt 76,3%, trong đó huyện Châu Thành A đạt tỷ lệ cao
nhất (89,9%), thị xã Long Mỹ đạt tỷ lệ thấp nhất (61,7%) so với các huyện, thành phố
khác.
Tỷ lệ cây xanh là một trong những tiêu chí thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an
toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Theo đó, đối với hệ
thống cây xanh (gồm cả cây bóng mát, cây cảnh, hoa và thảm cỏ...) trong các xã nông
thôn mới đảm bảo không gian xanh trong nông thôn mới được gắn kết với nhau bằng
dải cây xanh liên tục trên các đường liên xã, liên ấp và nội đồng, diện tích trồng cây
xanh phải đảm bảo tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 2m2/người; đối với các tuyến đường
trong xóm, ấp phải trên 70% số hộ trong xã đã thực hiện cải tạo vườn chỉnh trang hàng
rào bằng cây xanh hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh; hàng rào bằng
cây phải được cắt tỉa gọn gàng, không gây cản trở giao thông. Thực trạng dọc các tuyến
đường ngoại ô đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh với chiều dài 3.019,74km, trong đó
tỷ lệ bình quân cây xanh ven đường đạt 76,3% so với tổng chiều dài tuyến đường, góp
phần rất quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành và giữ vững tiêu chí về môi trường
và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tuy nhiên, dọc các tuyến
đường ngoại ô đô thị và nông thôn tại một số xã ở các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ
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cây xanh dưới 70% như: Thành phố Vị Thanh (xã Vị Tân: 51,2%); thành phố Ngã Bảy
(xã Đại Thành: 63%); thị xã Long Mỹ (xã Long Bình: 42,9%; xã Long Trị: 40,5%; xã
Long Trị A: 65,6 %); huyện Châu Thành (xã Đông Thạnh: 68,9%; xã Phú Hữu: 69,2%;
xã Phú Tân 69,2%); huyện Phụng Hiệp (xã Hiệp Hưng: 55,4%; xã Hòa An: 63,5%; xã
Tân Bình: 39,8%; xã Thạnh Hòa 62,8%); huyện Vị Thủy (xã Vĩnh Thuận Tây: 49,6%;
xã Vị Đông: 37%). Mặt khác, trong các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao thì tiêu chí
về cảnh quan nơi ở xanh – sạch – đẹp là 95%. Do đó việc tăng cường, nâng cao tỷ lệ
hàng rào cây xanh, cây xanh bóng mát ven các tuyến đường là rất cần thiết, nhất là các
tuyến đường nông thôn, tiến tới góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
nâng cao.
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Chương III: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐẾN NĂM
2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN, SẢN XUẤT NÔNG
NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2030
1. Phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-UBND
ngày 23 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu
Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, chỉ tiêu phát triển đô
thị của tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 có 19 đô thị, trong đó 01 thành phố đô thị loại II,
01 thành phố và 01 thị xã đô thị loại III, 07 đô thị loại IV và 09 thị trấn là đô thị loại V;
dự báo quy mô dân số đến năm 2030 tỉnh có khoảng 891.800 – 911.00 người, trong đó,
dân số toàn đô thị 756.600 – 857.080 người. Như vậy, với sự gia tăng dân số đô thị thì
lượng chất thải rắn sinh hoạt sẽ tăng nhiều trong thời gian tới. Từ đó đòi hỏi phải tăng
tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực đô thị.
Theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đề án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát
triển giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, định
hướng phát triển các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2030: Thỏa mãn được
nhu cầu vận tải và dịch vụ vận tải của tỉnh với chất lượng cao, nhanh chóng, êm thuận,
an toàn; kết nối được với các phương thức vận tải khác, nhất là tại các bến, bãi chuyển
tải hành khách đường dài với vận tải hành khách đô thị; Hoàn thiện và cơ bản hiện đại
hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tiếp tục nâng cấp, mở rộng xây
dựng các đoạn tuyến, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các trục đường vành
đai; mạng lưới đường tỉnh gồm 16 tuyến với tổng chiều dài 368,3 km. Như vậy, bên
cạnh việc mở rộng các tuyến đường giao thông trong thời gian tới thì cảnh quan cây
xanh ở các tuyến đường mới này cũng cần được tăng cường.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1600/QĐ-TTG ngày 16 tháng
8 năm 2016. Theo đó, Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ở khu vực
đồng bằng sông Cửu Long là 51%; Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương phấn đấu có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 70% số xã đạt tiêu chí
số 17 về môi trường. Tính đến hết năm 2019, tỉnh Hậu Giang có 03 đơn vị cấp huyện
được công nhận hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới (Ngã Bảy, Vị Thanh, Châu Thành
A), 29/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 56,86%), 35/51 xã đạt tiêu chí 17 về môi
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trường (đạt 68,6%). Việc phấn đấu tăng số lượng xã nông thôn mới sẽ đồng nghĩa với
việc môi trường ở nông thôn sẽ được cải thiện hơn. Việc quản lý chất thải sản xuất nông
nghiệp cũng như cảnh quan môi trường ở nông thôn cũng sẽ được tăng cường.
2. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Nông - lâm - ngư nghiệp có vị trí rất quan trọng trong quá trình phát triển của Hậu
Giang, với thế mạnh về tự nhiên, nông - lâm - ngư nghiệp được coi là nền tảng cho phát
triển kinh tế tỉnh. Phát triển vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung đẩy mạnh việc áp
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp canh tác có tỷ lệ cơ giới hóa cao
nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu thị
trường trong và ngoài nước.
Theo báo cáo điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang giai
đoạn 2006 – 2020: tỉnh phát huy tối đa thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp, hạn chế
việc chuyển đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác ở các vùng nông nghiệp tập
trung có khả năng thâm canh cao, năng suất cao. Ổn định diện tích đất nông nghiệp đến
năm 2020 khoảng 134.710 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 126.019 ha (đất lúa
77.200 ha, đất trồng cây hàng năm khác 15.419 ha, đất trồng cây lâu năm 33.400 ha).
Hiện nay, đang lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050. Theo đó, (i) những vấn đề cần lưu ý trong quá trình lập quy hoạch có lưu ý
đến nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm, gia súc và thủy sản vẫn là thế mạnh của Tỉnh, chú
trọng phát triển vùng chăn nuôi, nuôi cá da trơn bền vững, đầu tư thích đáng cho hạ
tầng chăn nuôi và thủy sản. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái trên
cơ sở công nghệ 4.0. Lấy Nông nghiệp làm tiền đề cho phát triển Công nghiệp, Dịch
vụ và bảo tồn lực lượng lao động; (ii) Về mục tiêu tổng quát của lập quy hoạch có xác
định quy hoạch Hậu Giang tiếp tục trở thành Tỉnh phát triển đa ngành, đa lĩnh vực bao
gồm Công nghiệp, Dịch vụ, Nông nghiệp, Đô thị và Nông thôn, trong đó Nông nghiệp,
Du lịch, Đô thị và Nông thôn là trọng tâm, Công nghiệp là then chốt. Phấn đấu đến năm
2030, Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển cao về Du lịch Dịch vụ và Nông nghiệp công
nghệ cao với sản phẩm chủ đạo là Du lịch sinh thái, Chăn nuôi gia cầm gia súc và nuôi
trồng Thủy sản theo hướng tập trung với công nghệ kỹ thuật 4.0, có kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, phù hợp với tình hình thực tế và xu thế
phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; (iii) Đồng thời, về phương
hướng phát triển ngành nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghệ cao, phương
hướng phát triển ngành thủy sản, phương hướng phát triển ngành Chăn nuôi của tỉnh
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Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được tích hợp trong Quy
hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 15.
II. DỰ BÁO CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI
RẮN SINH HOẠT, CHẤT THẢI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN 2025,
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT
1. Dự báo các vấn đề môi trường
a) Chất thải rắn sinh hoạt
Lượng chất thải rắn tăng theo thời gian, tuy nhiên tỷ lệ thu gom hiện tại còn hạn
chế (83% ở đô thị và 19% ở nông thôn). Dự báo đến năm 2025, tổng lượng chất thải
rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh là 578 tấn/ngày 16. Theo mục tiêu chung của
quốc gia thì đến năm 2025 có 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các
đô thị và 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung
phải được thu gom. Cũng như sau khi UBND tỉnh ký hợp đồng với Nhà máy điện rác
thì phải đảm bảo lượng chất thải rắn tối thiểu theo yêu cầu (khoảng 400 tấn/ngày) cho
nhà máy hoạt động. Việc mở rộng tuyến thu gom chất thải rắn trong thời gian tới là rất
cần thiết vì hiện tại thu gom khoảng 246 tấn/ngày. Vì vậy, UBND tỉnh cần phân bổ
thêm nguồn kinh phí cho việc thu gom, vận chuyển (bởi đơn vị thu gom và chuyển
CTR) và xử lý (Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang) trong thời gian tới.
Mặc dù tỉnh Hậu Giang đã có kế hoạch quản lý chất thải rắn trong điều kiện lượng
chất thải rắn ngày càng tăng và sức chứa các bãi rác đã quá tải là định hướng xây dựng
Nhà máy điện rác vào năm 2015, tuy nhiên đến nay Nhà máy điện rác chưa được xây
dựng. Do đó, để đảm bảo mục tiêu 90 - 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại
các đô thị và 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn đóng
cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất theo Quyết định 491/QĐ-TTg thì tỉnh Hậu Giang
cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy điện rác để xử lý CTR cho toàn tỉnh. Tỉnh
Hậu Giang cũng đã có kế hoạch đóng cửa và cải tạo các bãi chôn lấp CTR để hình xây
dựng các trạm trung chuyển chính thống để lưu CTR, tuy nhiên đến nay việc cải tạo
các bãi chôn lấp CTR chưa được thực hiện do phải tiếp tục nhận CTR. Do đó, tỉnh Hậu
Giang cần đẩy nhanh tiến độ cải tạo các bãi chôn lấp CTR để hình thành các trạm trung
chuyển chính thống.
b) Chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Tổng hợp trên cơ sở kết quả thu thập thông tin năm 2019 (nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH
tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025)
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Số lượng gia súc, gia cầm không có nhiều biến động qua các năm qua, tuy nhiên
có thay đổi trong hình thức chăn nuôi. Hiện nay mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng
tập trung an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm đang được nhân rộng, đồng
thời phát triển các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung với quy mô lớn, góp
phần nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế. Như vậy có thể dự báo rằng, chăn
nuôi quy mô hộ gia đình trong thời gian tới có xu hướng giảm. Vấn đề là hiện nay chăn
nuôi hộ gia đình chưa được quản lý chặt chẽ nên trong thời gian tới vấn đề này cần
được cải thiện tốt hơn.
Diện tích nuôi trồng thủy sản không có nhiều biến động (chỉ số phát triển giai đoạn
2014 – 2018 dao động từ 95,5 – 108,3%17). Quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh sau
năm 2020 chưa được xây dựng, nhưng có thể thấy hoạt động nuôi trồng thủy sản của
tỉnh đang được quan tâm đầu tư và phát triển, là một trong những thế mạnh kinh tế của
tỉnh. Như vậy có thể dự báo rằng trong thời gian tới quy mô nuôi trồng thủy sản có thể
tăng. Hiện nay vấn đề xử lý chất thải nuôi trồng thủy sản của các hộ chưa được quan
tâm đúng mức. Do đó, trong thời gian tới vấn đề này phải được kiểm soát chặt chẽ hơn.
c) Bao gói thuốc bảo vật thực vật sau sử dụng
Theo kết quả điều tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, khối lượng bao
gói thuốc thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trung bình do hoạt động trồng
lúa là 0,94 kg/năm/ha, hoạt động trồng cây hàng năm khác là 0,72 kg/năm/ha và trồng
cây lâu năm là 0,4 kg/năm/ha. Dự kiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn
ổn định, duy trì đến năm 2030 với diện tích đất trồng lúa 77.200 ha, đất trồng cây hàng
năm khác 15.419 ha, đất trồng cây lâu năm 33.400 ha thì lượng bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng phát sinh trung bình cao nhất khoảng 97.030 kg/năm. Qua đó cho
thấy, lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trên địa bàn tỉnh khá
lớn, nếu không được thu gom, xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi
trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mất mỹ quan môi trường. Việc tăng cường
áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như IPM, 3G3T, 1P5G trên lúa,
GAP trên cây ăn trái…nông nghiệp công nghệ cao thì lượng bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng sẽ có xu hướng giảm, khối lượng sẽ ít hơn so với dự báo.
Theo số liệu thực tế, bể chứa thể tích khoảng 1m3 trung bình chứa được khoảng
15 kg bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng18. Với khối lượng bao gói thuốc bảo
vệ thực vật phát sinh 97.030 kg/năm thì nhu cầu số lượng bể chứa khoảng 6.469 bể

17
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Niên giám thống kê Hậu Giang năm 2018
Kết quả điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018
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(tương đương 01 bể chứa trên diện tích 19,5 ha đất sản xuất nông nghiệp) (Bảng 15,
Phụ lục)
Tùy thuộc vào đặc điểm cây trồng và mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, số
lượng bể chứa phải đảm bảo chứa đựng hết bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
trong vùng đất canh tác. Tuy nhiên, đặc thù của tỉnh Hậu Giang chưa phân vùng, phân
khu đất sản xuất nông nghiệp theo từng loại hình cây trồng (trồng lúa, cây hàng năm
khác, cây lâu năm), hiện nay nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế; mặt khác, theo quy
định về quản lý chất thải nguy hại, việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại nói chung,
bao gói thuốc bảo vệ thực nói riêng phải được thực hiện với tần suất tối thiểu 6 tháng/lần
nên việc xây dựng bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phải phù hợp với
điều kiện thực tế của tỉnh, với nguồn kinh phí đầu tư ít nhất nhưng vẫn đảm bảo lưu trữ
trong thời chờ thu gom, chuyển giao xử lý định kỳ theo quy định (6 tháng/lần). Do đó,
nhu cầu cần thiết phải xây dựng bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên
địa bàn tỉnh với số lượng 3.235 bể là phù hợp (tương đương 01 bể chứa trên diện tích
39 ha đất sản xuất nông nghiệp) (Bảng 16, Phụ lục).
d) Nhu cầu cảnh quan cây xanh gắn với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới
Định hướng đến năm 2030, tỉnh Hậu Giang có 19 đô thị với dân số toàn đô thị
756.600 – 857.080 người19, đồng thời hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa mạng lưới kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tiếp tục nâng cấp, mở rộng xây dựng các đoạn tuyến,
đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các trục đường vành đai20. Mặt khác, trong
quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng, việc phát triển, nâng cấp hạ
tầng giao thông ở trục, tuyến đường nông thôn được tăng cường đáp ứng với tiêu chí
về giao thông. Do đó, việc duy trì, phát triển, chăm sóc và bảo vệ hàng rào cây xanh,
cây xanh ven trục lộ giao thông trên địa bàn tỉnh luôn cần được quan tâm để góp phần
hoàn thiện, đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí về tỷ lệ cây xanh ở đô thị và xây dựng nông thôn
mới.
- Đối với khu vực đô thị: Trồng thêm cây xanh bóng mát tại các tuyến đường hiện
hữu chưa có cây xanh và tại các tuyến đường xây dựng mới đảm bảo 100% tuyến đường
đều có cây xanh bóng mát và tại các khu vực công cộng (đất công viên, vườn hoa, sân
chơi, đảm bảo tiếp cận của người dân) để tăng diện tích cây xanh đô thị nhằm góp phần
đạt tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị (không
bao gồm đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở) theo QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng” được ban hành Thông tư số
19
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Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017
Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2011

23

22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đô thị loại
I và loại II là 6 m2/người, đô thị loại III và IV là 5 m2/người, đô thị loại V là 4 m2/người).
- Đối với khu vực nông thôn: Trồng thêm hàng rào cây xanh, cây xanh bóng mát
tại các tuyến đường hiện hữu chưa có hàng rào cây xanh, cây xanh bóng mát và tại các
tuyến đường được nâng cấp hoặc xây dựng mới đảm bảo 95% tuyến đường (tỉnh lộ, lộ
nông thôn) có hàng rào cây xanh, cây xanh bóng mát nhằm góp phần đạt tiêu chí xây
dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn của tiêu chí về môi trường trong
xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 783/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ
tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 – 2020 (Tỷ lệ hộ có
cảnh quan nơi ở xanh – sạch – đẹp 95%)
2. Các vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nông nghiệp và cảnh
quan môi trường cần ưu tiên giải quyết
a) Chất thải rắn sinh hoạt
Tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt chung vẫn còn thấp, đặc biệt là ở khu vực
nông thôn nên cần mở rộng mạng lưới thu gom ở cả khu vực đô thị và nông thôn để
tăng tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nhằm đảm bảo mục tiêu chung của Quốc gia
và mục tiêu của tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh đó cần nhân rộng mô hình thu gom chất thải
rắn sinh hoạt ở những nơi chưa có hệ thống thu gom để khắc phục thực trạng chất thải
rắn sinh hoạt không được xử lý đảm bảo yêu cầu môi trường;
Các bãi rác hiện hữu đang gây ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện. Vì vậy,
phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cải tạo bãi rác và khắc phục ô nhiễm môi trường bãi
rác Kinh Cùng. Bên cạnh đó, cần đóng cửa và tiến tới khắc phục ô nhiễm môi trường
các bãi rác Tân Tiến, Long Mỹ sau khi Nhà máy điện rác được xây dựng hoàn thành
cho giai đoạn đến năm 2025.
b) Chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Tình trạng chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chưa được xử lý đảm bảo vệ
sinh môi trường vẫn tồn tại đã gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường nước. Tình
trạng nuôi thủy cầm và nuôi thủy sản trên sông, kênh, rạch vẫn còn phổ biến. Đây là
các loại hình chăn nuôi rất khó kiểm soát chất thải. Vì vậy, cần có giải pháp để kiểm
soát các vấn đề này trong thời gian tới.
c) Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh
còn thấp (chỉ đạt 3,8% - 4,18% là do các vấn đề tồn tại sau: (i) ý thức của người dân
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chưa cao: Người dân chưa thật sự quan tâm thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng, còn thói quen vứt bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng
ruộng, đem bán phế liệu; để rác thải sinh hoạt (kính vỡ, mẻ chai, ni lông,...) lẫn trong
bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật…(ii) hạn chế về nguồn lực: Số lượng bể chứa
bao gói thuốc bảo vệ thực vật chưa đáp ứng được với nhu cầu trên tổng diện tích đất
canh tác nông nghiệp hiện hữu; địa phương chưa cân đối để bố trí nguồn kinh phí đáp
ứng cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;
chưa xây dựng được đội ngũ thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật từ bể
chứa để chuyển giao đơn vị chức năng xử. Vì vậy trong thời gian tới cần tăng cường
thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
d) Bảo vệ cảnh quan môi trường
Hàng rào cây xanh, cây xanh ven trục lộ giao thông trên địa bàn tỉnh đạt 78,1%
(2.844,35 km) so với tổng chiều dài đường bộ trong trên địa bàn tỉnh (3.642,58 km);
diện tích khu vực công cộng (đất công viên, vườn hoa, sân chơi, đảm bảo tiếp cận của
người dân) hiện tại khoảng 3.834.100 m2 (Bảng 16, Phụ lục), trong đó nhu cầu cần bổ
sung thêm diện tích bóng mát cây xanh khoảng 10.408 m2 nên cảnh quan cây xanh tại
tuyến giao thông đường bộ, khu vục công cộng hiện nay của tỉnh chưa chưa phải là vấn
đề bức xúc, cấp bách liên quan đến môi trường cần ưu tiên giải quyết. Tuy nhiên, việc
tăng cường duy trì, bảo vệ và phát triển hàng rào cây xanh, cây xanh ven trục lộ giao
thông, khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh luôn cần được quan tâm để góp phần hoàn
thiện, đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí về tỷ lệ cây xanh tương ứng với phát triển đô thị và
xây dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, tình trạng vứt rác bừa bãi trên các tuyến đường giao thông đường bộ và
đường thủy rất phổ biến, gây mất vẻ mỹ quan. Các điểm tập trung rác tự phát vẫn còn
tồn tại trong cộng đồng dân cư khá phổ biến. Vì vậy, vấn đề này cần phải tăng cường
quản lý tốt hơn trong thời gian tới.
III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát:
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ
môi trường;
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải sản xuất
nông nghiệp; nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu
chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và tiêu chí
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văn minh đô thị; cải thiện cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn để hướng đến xây
dựng Hậu Giang “xanh - sạch- đẹp”.
b) Mục tiêu cụ thể:
* Giai đoạn 2021- 2025
- Nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ý thức chấp
hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Phấn đấu 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở đô thị được thu gom và
xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phấn đấu 50% hộ gia đình ở
nội ô đô thị lớn (thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bãy và thị xã Long Mỹ) thực hiện
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
- Phấn đấu 50% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn
được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường;
- Về chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Giải quyết dứt điểm tình trạng chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản tự phát trên sông, kênh, rạch không phù hợp với quy hoạch,
làm cản trở giao thông, dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường; phấn đấu 100% hộ gia
đình có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất
thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường;
- Nâng cao tỷ lệ thu gom, quản lý và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng. Phấn đấu 50% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý
đúng quy định.
- Nâng cao tỷ lệ che phủ cây xanh ở các tuyến đường giao thông tại đô thị và nông
thôn; phấn đấu 100% tuyến đường xã, liên xã được trồng cây xanh. Cải tạo cảnh quan
môi trường trụ sở, cơ quan, trường học, công viên, nơi công cộng khác.
* Đến năm 2030:
- Phấn đấu 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và
xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; duy trì và mở rộng thực hiện
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh
- Phấn đấu 80% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn
được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường;
- Hoàn thành cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Hỏa Tiến - Thành phố
Vị Thanh và bãi rác Long Mỹ - Thị xã Long Mỹ.
- Phấn đấu 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý
đúng quy định.
2. Nhiệm vụ triển khai thực hiện:
a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng
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Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn, trồng và chăm sóc cây xanh.
b. Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
- Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt
+ Mở rộng mạng lưới thu gom ở cả khu vực đô thị và nông thôn để tăng tỷ lệ thu
gom chất thải rắn sinh hoạt nhằm đảm bảo mục tiêu chung của Quốc gia và mục tiêu
của tỉnh Hậu Giang;
+ Hoàn thành cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Kinh Cùng. Đóng
cửa và tiến tới khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác Tân Tiến, Long Mỹ sau khi
Nhà máy điện rác được xây dựng hoàn thành.
- Kiểm soát ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Tăng cường công tác quản lý các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản quy mô hộ
gia đình; di dời các trường hợp nhăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch;
hộ chăn nuôi, nuôi trông thủy sản phải thực hiện các biện pháp quản lý chất thải đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
- Quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
- Tăng cường xây dựng bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đáp
ứng với khối lượng phát sinh tại các khu vực sản xuất nông nghiệp của các xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường hoạt động thu gom, vận chuyển, chuyển giao xử lý bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của pháp luật.
d) Cải thiện cảnh quan môi trường
- Nâng cao mật độ cây xanh ở các tuyến đường mà mật độ cây xanh chưa đạt
100%.
- Cải thiện và nâng cao cảnh quan môi trường tại khu vực công cộng ở đô thị; khu
vực nông thôn, đặc biệt là các xã Nông thôn mới.
3. Giải pháp thực hiện
a) Nhóm giải pháp về tăng cường công tác quản lý
- Ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa
bàn tỉnh; kế hoạch thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung về bảo vệ môi trường trong quy chế, quy
ước cộng đồng ở mỗi xã, phường, thị trấn. Đưa nội dung việc chấp hành quy định của
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pháp luật về bảo vệ môi trường, việc chấp hành quy chế quy ước cộng đồng vào Tiêu
chuẩn gia đình văn hóa, khu vực, ấp văn hoá, văn minh đô thị.
- Xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ cho những người trực tiếp thu gom, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt (nơi chưa có tuyến thu gom của công trình đô thị), bao
gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; cơ chế khen thưởng những tổ chức, cá nhân phát
hiện, phản ánh hành vi vi phạm.
b) Nhóm giải pháp về tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người
dân trong việc: giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường ở nơi công cộng và trong cộng
đồng; phân loại, giao rác cho đơn vị gom rác, đóng phí rác thải; áp dụng các biện pháp
xử lý chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; thu gom, lưu trữ, vận chuyển xử lý
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định; trồng, chăm sóc và bảo
vệ cảnh quan cây xanh ở nơi mình sinh sống, cơ quan/đơn vị và nơi công cộng. Một số
hình thức cụ thể:
+ Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về
bảo vệ môi trường.
+ Phát động, ra quân thực hiện dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh
vào Ngày Thứ bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh và vào các đợt hưởng ứng ngày
môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,...
+ Duy trì và phát triển phong trào thi đua tuyến đường xanh - sạch - đẹp giữa các
tổ, ấp, khu vực ở mỗi xã, phường, thị trấn.
+ Vận động nhân dân sinh sống dọc các tuyến sông, kênh rạch đăng ký thu gom
rác hoặc thực hiện các mô hình xử lý chất thải tại chỗ nhằm hạn chế tình trạng thải bỏ
rác xuống sông, kênh rạch; phát huy vai trò giám sát để kịp thời phát hiện, phê bình tại
các cuộc họp Tổ nhân dân hàng tháng đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường, vi phạm quy chế, quy ước cộng đồng, đồng thời mạnh dạn cung cấp chứng cứ
đến cơ quan chính quyền địa phương đối với trường hợp tái phạm để xử lý vi phạm
theo quy định.
c) Nhóm giải pháp về nguồn lực
- Thành lập Tổ thu gom rác ở ấp, khu vực để tổ chức thu gom đối với các tuyến
đường mà đơn vị thu gom không thu gom được, vận chuyển đến điểm thuận tiện giao
thông để giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý; Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng ở ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp để tổ chức thu gom, vận
chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từ bể chứa đến điểm tập kết giao cho
đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý.
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- Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, khắc phục ô nhiễm bãi rác Kinh Cùng; xây dựng và
triển khai phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến
và bãi rác Long Mỹ; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang.
- Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng cho Tổ thu gom được thành lập ở ấp, khu vực; đầu tư, xây
dựng bổ sung mới bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các khu vực
sản xuất nông nghiệp của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng
với khối lượng phát sinh.
- Tổ chức rà soát, thống kê và cập nhật toàn bộ hiện trạng các hộ chăn nuôi và nuôi
trồng thủy sản để thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: (1) Đối với các trường hợp
không phù hợp quy hoạch (đặc biệt là nằm trong khu dân cư): vận động 100% hộ chăn
nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực hiện lộ trình giảm đàn phù hợp và di dời
ra khỏi khu dân cư, đến nơi phù hợp quy hoạch theo mục tiêu đề ra. Các trường hợp
không thực hiện di dời thì xử lý vi phạm về môi trường theo quy định và buộc ngừng
hoạt động, (2) Đối với các trường hợp phù hợp quy hoạch: hướng dẫn thực hiện đầu tư
nâng cấp, sửa chữa chuồng trại, ao nuôi, xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt quy
chuẩn. Trường hợp không thực hiện việc cải tạo, nâng cấp và xây dựng quy trình chăn
nuôi, xử lý chất thải đạt quy chuẩn thì xử lý vi phạm theo quy định và buộc ngừng hoạt
động.
- Trồng bổ sung cây xanh bóng mát tại các tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh
lộ, tuyến đường trong đô thị, tuyến đường liên xã và khu vực công viên hiện hữu; Lắp
đặt thêm các thùng chứa rác tạo cảnh quan tại những nơi công cộng hiện hữu (tuyến
đường bờ kè, công viên) để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi đường bỏ rác đúng nơi
quy định, hạn chế tình trạng vứt chất thải bừa bãi nơi công cộng. Đối với khu dân cư,
khu thương mại, khu đô thị mới, Chủ đầu tư phải quy hoạch, bố trí diện tích cây xanh
đảm bảo theo quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.
- Duy trì, thành lập bổ sung các Đội tự quản vệ sinh công cộng hoặc Đội tình
nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường để định kỳ hàng tuần vào Ngày Thứ bảy
Tình Nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh phát động, ra quân dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng,
các điểm tập trung rác tự phát, các tuyến kênh, rạch còn đọng rác, lục bình…; đồng thời
kiêm nhiệm công tác tuyên truyền viên để vận động nhân dân tích cực tham gia thực
hiện vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường trong hoạt
động sinh hoạt, sản xuất.
- Tăng cường và phát huy công tác giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc, tổ
chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường liên quan đến rác thải
sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng, cảnh quan môi trường.
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- Rà soát và xử lý các điểm tập trung rác tự phát ở các tuyến đường và khu dân cư;
tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra của cơ quan chức năng ở mỗi xã, phường, thị
trấn đối với các tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng thải bỏ chất
thải không đúng quy định, phát sinh điểm tập trung rác tự phát để kịp thời phát hiện xử
lý vi phạm hành chính, buộc thu gom trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định.
- Xử phạt nghiêm đối với các hành vi vứt rác, xác súc vật,… ra môi trường, nơi
công cộng không đúng quy định khi phát hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hình
ảnh, video của camera công cộng hoặc do người dân cung cấp và các trường hợp vi
phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng
thủy sản.
d) Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ
- Thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
ở khu vực nội ô các đô thị lớn (thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long
Mỹ).
- Thí điểm các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp mới (ủ
phân compost, biogas tập trung hoặc các phương pháp phù hợp khác) đối với những
khu vực không thể thu gom, xử lý tập trung; đánh giá các mô hình triển khai, lựa chọn
mô hình phù hợp và từng bước nhân rộng mô hình.
- Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như IPM,
3G3T, 1P5G trên lúa, GAP trên cây ăn trái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công
nghệ cao… nhằm giảm lượng phát thải bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
e) Nhóm giải pháp về tài chính
- Sử dụng ngân sách nhà nước của địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa (từ cá nhân,
hộ gia đình, tổ chức) cho hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức; thu
gom, xử lý chất thải; khắc phục ô nhiễm môi trường; cải thiện cảnh quang môi trường.
- Đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện cải tạo khắc phục cải tạo, khắc
phục ô nhiễm môi trường các bãi rác tập trung.
- Đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện dự án nhà máy
điện rác; trồng cây xanh và các công trình tạo cảnh quan môi trường tại khu dân cư,
khu thương mại, khu đô thị xây dựng mới theo quy hoạch.
4. Lộ trình thực hiện
a) Giai đoạn 2021-2025:
* Năm 2021:
- Ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; kế hoạch
thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;
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- Mỗi xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung về bảo vệ môi
trường (vệ sinh môi trường công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh ven đường tại nơi
ở, nơi làm việc; công tác xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thu gom, vận
chuyển, chuyển giao xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng) trong quy chế,
quy ước cộng đồng ở địa phương.
- Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ cho hoạt động của Tổ thu gom,
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; cơ chế
biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh hành vi vi phạm;
- Biên soạn liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn sinh hoạt,
chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;
tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền
về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành trong tỉnh; xây dựng bản tin tuyên truyền
về bảo vệ môi trường và phát trên đài phát thanh, truyền hình Hậu Giang, đài truyền
thanh huyện, thị xã, thành phố (4 bản tin);
- Nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác ở ấp, khu vực đối với
ấp, khu vực (mỗi ấp, khu vực ít nhất một tổ) vẫn còn tuyến đường chưa được thu gom
rác của công trình đô thị tại mỗi xã, phường, thị trấn (phấn đấu đạt 50% trong tổng ấp,
khu vực vẫn còn tuyến đường chưa được thu gom rác đơn vị phường, thị trấn; 20% tại
đơn vị xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu
gom được thành lập ở ấp, khu vực;
- Triển khai thí điểm mô hình mới về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất
thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn; đánh giá hiệu quả các mô hình và đề xuất nhân
rộng;
- Hoàn thành cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Kinh Cùng; đẩy
nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang đảm bảo đưa vào hoạt động nhà
máy công suất 300 tấn/ngày năm 2022;
- Tổ chức rà soát, thống kê và cập nhật toàn bộ hiện trạng các hộ chăn nuôi và nuôi
trồng thủy sản trên địa bàn để xây dựng phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng
các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường;
- Thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng ở ấp, khu vực (mỗi ấp, khu vực ít nhất một tổ) có sản xuất nông nghiệp tại mỗi
xã, phường, thị trấn để vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từ bể
chứa đến điểm tập kết chuyển giao vận chuyển, xử lý (phấn đấu đạt 20% trong tổng số
ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao
gói thuốc bảo vệ thực vật cho Tổ thu gom được thành lập ở ấp, khu vực; tổ chức, thu
gom, chuyển giao đơn vị chức năng xử lý đạt 10% khối lượng phát sinh;
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- Sửa chữa, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng đạt 20% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Duy trì hoạt động, thành lập Đội tự quản vệ sinh công cộng hoặc Đội tình nguyện
theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu vực (thành lập mới ở nơi có Đội tự
quản hoặc Đội tình nguyện); phấn đấu đạt 20% trong tổng số Tổ nhân dân của ấp, khu
vực;
- Rà soát hiện trạng và nhu cầu bổ sung thống cây xanh, cảnh quan môi trường tại
các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu; hàng năm tiếp tục phát triển cây xanh
bóng mát, hàng rào cây xanh tại các xã xây dựng nông thôn mới;
- Rà soát và xử lý dứt điểm các điểm tập trung rác tự phát ở các tuyến đường và
khu dân cư;
- Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, tiếp nhận thông tin phản ánh, xử phạt đối
với các hành vi vứt rác, xác súc vật,… ra môi trường, nơi công cộng không đúng quy
định, các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản vi phạm về bảo vệ môi trường. Công tác
này được duy trì thực hiện thường xuyên qua các năm.
* Năm 2022:
- In ấn tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn sinh hoạt,
chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với
số lượng đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền trong năm; cập nhật, hoàn chỉnh bản tin
tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát trên đài phát thanh, truyền hình Hậu Giang,
đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố (4 bản tin); công tác in ấn tài liệu và bản tin
tuyên truyền được duy trì thực hiện thường xuyên qua các năm tiếp theo. Triển khai các
hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân ở mỗi xã,
phường, thị trấn (25% số hộ dân ở xã, phường, thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn đấu đạt
100% trong tổng ấp, khu vực vẫn còn tuyến đường chưa được thu gom rác đơn vị
phường, thị trấn; 40% tại đơn vị xã); Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất
thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực;
- Nhân rộng mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh
hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 15% hộ gia đình ở nội ô đô thị lớn thực hiện phân
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 15% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia
đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường);
- Triển khai thu gom, vận chuyển và giao chất thải rắn sinh hoạt (với khối lượng
thu gom được) để xử lý tại lý nhà máy điện rác Hậu Giang. Hoạt động này tiếp tục thực
hiện hàng năm.
- Triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ thống xử lý chất
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thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt động ít nhất 25% hộ chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch; ít nhất 25% hộ chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 40% trong tổng số ấp, khu vực có sản xuất nông
nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật cho
Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ chức, thu gom, chuyển giao đơn vị
chức năng xử lý đạt 20% khối lượng phát sinh.
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 514 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng đạt 40% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh công cộng
hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu vực; phấn đấu
đạt 40% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh quan
môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây xanh bóng mát
đạt 25% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường 25% đoạn đường bờ kè, khu công cộng);
- Giám sát và kịp thời xử lý việc hình thành mới các điểm tập trung rác tự phát.
Công tác này được duy trì thực hiện thường xuyên qua các năm;
- Sơ kết kết quả 02 năm thực hiện Đề án.
* Năm 2023
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 50% số hộ dân ở xã, phường, thị
trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác ở ấp (phấn
đấu đạt 60% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở mỗi xã); Đầu
tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom được thành
lập mới ở ấp;
- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 30% hộ gia đình ở nội ô đô thị
lớn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 30% lượng rác thải sinh hoạt
phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường);
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ thống xử lý
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chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt động đạt ít nhất 50%
hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch; đạt ít nhất 50% hộ chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo
vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 60% trong tổng số ấp, khu vực có sản xuất nông
nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật cho
Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ chức, thu gom, chuyển giao đơn vị
chức năng xử lý đạt 30% khối lượng phát sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 514 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng đạt 60% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh công cộng
hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu vực; phấn đấu
đạt 60% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh quan
môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây xanh bóng mát
đạt 50% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường 50% đoạn đường bờ kè, khu công cộng).
* Năm 2024:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 75% số hộ dân ở xã, phường, thị
trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn đấu đạt
80% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở mỗi xã); Đầu tư, hỗ trợ
xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom được thành lập mới
ở ấp;
- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (phấn đấu 45% hộ gia đình ở nội ô đô thị
lớn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 45% lượng rác thải sinh hoạt
phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường);
- Hoàn thành xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang giai đoạn 3, nâng tổng công
suất xử lý 600 tấn/ngày đảm bảo có thể hoạt động trong năm 2025;
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ thống xử lý
chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt động đạt ít nhất 75%
hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch; đạt ít nhất 75% hộ chăn
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nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo
vệ môi trường);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 80% trong tổng số ấp, khu vực có sản xuất nông
nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật cho
Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ chức, thu gom, chuyển giao đơn vị
chức năng xử lý đạt 40% khối lượng phát sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng đạt 80% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh công cộng
hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu vực; phấn đấu
đạt 80% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh quan
môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây xanh bóng mát
đạt 75% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường 75% đoạn đường bờ kè, khu công cộng);
- Sơ kết kết quả 04 năm thực hiện Đề án.
* Năm 2025:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách
nhiệm của người dân ở mỗi xã, phường, thị trấn (nâng 100% số hộ dân ở xã, phường,
thị trấn được tiếp cận);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom rác (phấn đấu đạt
100% trong tổng ấp chưa tuyến đường chưa được thu gom rác ở mỗi xã); Đầu tư, hỗ
trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho Tổ thu gom được thành lập
mới ở ấp.
- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và nông thôn (50% hộ gia đình ở nội ô đô thị lớn thực
hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 50% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh
tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường).
- Tiếp tục triển khai phương án di dời hoặc xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy
sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân về kỹ thuật xây dựng các hệ thống xử lý
chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường (di dời hoặc cho ngưng hoạt động đạt ít nhất
100% hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không phù hợp quy hoạch; đạt ít nhất 100% hộ
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu
bảo vệ môi trường);
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- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Tổ thu gom bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng (phấn đấu đạt 100% trong tổng số ấp, khu vực có sản xuất nông
nghiệp); đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật cho
Tổ thu gom được thành lập mới ở ấp, khu vực; tổ chức, thu gom, chuyển giao đơn vị
chức năng xử lý đạt 50% khối lượng phát sinh;
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng bổ sung mới 513 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng đạt 100% so với nhu cầu cần xây dựng bổ sung (2.566 bể);
- Tiếp tục nhân rộng, thành lập và duy trì hoạt động Đội tự quản vệ sinh công cộng
hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân dân hoặc tuyến đường ở mỗi ấp, khu vực; phấn đấu
đạt 100% trong tổ số Tổ nhân dân của ấp, khu vực;
- Triển khai trồng bổ sung cây xanh bóng mát, lắp đặt thùng chứa rác cảnh quan
môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng hiện hữu (trồng cây xanh bóng mát
đạt 100% đoạn đường, khu công cộng còn thiếu cây xanh; lắp đặt thùng chứa rác cảnh
quan môi trường 100% đoạn đường bờ kè, khu công cộng);
- Tổng kết kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, xây dựng định hướng cụ
thể cho giai đoạn 2026 - 2030.
b) Giai đoạn 2026-2030:
- Tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền; duy trì, nhân rộng mô hình phân
loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên trên toàn
địa bàn tỉnh để phấn đấu đến năm 2030 đạt: 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị
phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;
80% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý
tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đúng quy định.
- Triển khai đóng cửa, cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác Tân
Tiến và Long Mỹ, đến năm 2030 hoàn thành xong cải tạo hai bãi rác này.
5. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện đề án
Tổng kinh phí thực hiện đề án: 2.001.686.438 đồng (hai nghìn không trăm lẻ một
tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng). Trong đó:
a) Giai đoạn 2021 - 2025: 1.541.215.780.000 đồng
- Đầu tư phát triển: 6.822.800.000 đồng;
- Sự nghiệp kinh tế: 166.479.600.000 đồng;
- Sự nghiệp môi trường: 11.163.500.000 đồng;
- Xã hội hóa: 1.356.750.000.000 đồng (Doanh nghiệp: 1.320.200.000.000 đồng;
vận động nhân dân đóng góp: 36.550.000.000 đồng).
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b) Giai đoạn 2026 - 2030: 460.470.659.000 đồng
- Đầu tư phát triển: 55.974.244.000 đồng;
- Sự nghiệp kinh tế: 310.572.171.000 đồng;
- Sự nghiệp môi trường: 1.000.000.000 đồng;
- Đề nghị Trung ương hỗ trợ: 55.974.244.000 đồng;
- Xã hội hóa: 36.950.000.000 đồng (Doanh nghiệp: 400.000.000 đồng; vận động
nhân dân đóng góp: 36.550.000.000 đồng).
6. Phân công nhiệm vụ
a) Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện,
thành, thị tổ chức triển khai thực hiện đề án; chủ động tổ chức thực hiện các nội dung,
nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở; hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả
thực hiện đề án của các ngành, các cấp; kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các
giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;
- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn;
kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên
địa bàn tỉnh;
- Xây dựng, in ấn và chuyển giao các tài liệu tuyên truyền, về bảo vệ môi trường;
chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên
các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thí điểm các mô hình mới về phân loại, thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt; đánh giá và chuyển giao nhân rộng mô hình có hiệu quả.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh
trong việc đóng cửa, cải tạo và tái sử dụng đất của các bãi rác hiện hữu.
- Tham mưu xây dựng, trình cơ quan thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách để
hỗ trợ cho hoạt động của Tổ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng; cơ chế khen thưởng những tổ chức, cá nhân phát hiện,
phản ánh hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố và các đơn vị, ban ngành, đoàn
thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân trong việc
dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn
với bảo vệ môi trường, giảm phát thải chất thải và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng vào bể chứa.
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- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các vùng canh tác nông
nghiệp, nhu cầu sử dụng, phát sinh bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các
địa phương; đồng thời, xem xét các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án
có thể lồng ghép vào kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm, gửi Sở Tài nguyên và Môi
trường tổng hợp và phối hợp thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
c) Sở xây dựng
Tham mưu UBND tỉnh về quản lý nhà nước trong quy hoạch xây dựng trạm trung
chuyển chất thải rắn sinh hoạt, kế hoạch mở rộng hệ thống thu gom, vận chuyển và xử
lý chất thải rắn sinh hoạt, quy hoạch hệ thống cây xanh, chiếu sáng tại đô thị trên địa
bàn tỉnh.
d). Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tham mưu UBND tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ xây dựng nhà máy điện rác; cân
đối nguồn vốn đầu tư cho việc xây dựng và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường trong
phạm vi đề án; vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án về bảo vệ
môi trường ở tỉnh.
đ). Sở Tài chính
Cùng với cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp hiện Đề
án theo đúng quy định.
e) Sở Khoa học và Công nghệ
Chuyển giao khoa học, công nghệ mới về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
g) Sở Thông tin truyền thông và các cơ quan báo đài
Tuyên truyền công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phân loại chất thải rắn sinh
hoạt tại nguồn, thu gom xử lý chất thải trong nông nghiệp, trồng và chăm sóc cây xanh
thông qua các chuyên trang, chuyên mục. Phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt,
phê phán những hành vi sai trái gây ảnh hưởng đến môi trường.
h) Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghiên cứu, lồng ghép kiến thức thực tế vào chương trình dạy học các nội dung
nhằm giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh tại nơi ở và công cộng.
i) UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo chức năng; lồng ghép công tác
bảo vệ môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của địa phương;
- Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; thường xuyên phát
động ra quân thực hiện các hành động về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh vào Ngày
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Thứ bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ nhật Xanh và vào các đợt hưởng ứng ngày môi trường
thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn;
- Chỉ đạo UBND cấp xã trong việc thành lập và hoạt động Tổ thu gom, vận chuyển
chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Đội tự quản vệ sinh
công cộng hoặc Đội tình nguyện về bảo vệ môi trường;
- Tổ chức rà soát, thống kê và cập nhật toàn bộ hiện trạng các hộ chăn nuôi và nuôi
trồng thủy sản trên địa bàn để xây dựng phương án và triển khai phương án di dời hoặc
xử lý các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch và hỗ trợ người dân
về kỹ thuật xây dựng các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường;
- Tổ chức triển khai xây dựng bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
và bố trí kinh phí được giao hàng năm để tổ chức thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng trên địa bàn theo quy định;
- Áp dụng, nhân rộng mô hình phân loại, thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt có hiệu quả;
- Rà soát hiện trạng, triển khai thực hiện cải thiện cảnh quan môi trường trục lộ
giao thông và khu vực công cộng trên địa bàn quản lý (trồng bổ sung cây xanh, lắp đặt
thùng chứa rác tại những nơi công cộng, vị trí phù hợp để tăng tỷ lệ diện tích cây xanh,
tạo điều kiện thuận lợi cho người đi đường bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng
vứt chất thải bừa bãi nơi công cộng, nâng cao cảnh quan môi trường);
- Phát triển phong trào thi đua tuyến đường xanh - sạch - đẹp giữa các đơn vị cấp
xã hoặc theo tuyến liên xã.
k) UBND các xã, phường, thị trấn
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung về bảo vệ môi trường (vệ sinh môi trường
công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh ven đường tại nơi ở, nơi làm việc; công tác xử
lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thu gom, vận chuyển, chuyển giao xử lý bao
gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng) trong quy chế, quy ước cộng đồng ở địa phương.
Đưa nội dung việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, việc chấp
hành quy chế quy ước cộng đồng vào Tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu vực, ấp văn
hoá;
- Phát triển phong trào thi đua tuyến đường xanh - sạch - đẹp giữa các tổ, ấp, khu
vực hoặc theo tuyến đường;
- Tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức đoàn thể cùng cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức
và trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường;
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- Thành lập Tổ thu gom rác ở ấp, khu vực đối với ấp, khu vực vẫn còn tuyến đường
chưa được thu gom rác của công trình đô thị; Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng ở ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp;
- Thành lập Đội tự quản vệ sinh công cộng hoặc Đội tình nguyện theo Tổ nhân
dân hoặc tuyến đường thực hiện công tác tình nguyện về phát động, ra quân dọn dẹp vệ
sinh nơi công cộng, các điểm tập trung rác tự phát, các tuyến kênh, rạch còn đọng rác,
lục bình… và kiêm nhiệm công tác tuyên truyền viên để vận động nhân dân về bảo vệ
môi trường, phát quang, khai thông cống, rãnh; trồng mới cây xanh xung quanh nơi ở,
nơi sản xuất; cải tạo vườn tạp, trồng mới các loại cây trồng phù hợp vừa làm kinh tế
tăng thu nhập, vừa tạo cảnh quan môi trường; làm hàng rào bằng cây xanh hoặc trồng
cây loại cây xanh, dây leo phù hợp để tạo mảng xanh bên cạnh hàng rào bê tông;
- Tổ chức rà soát, thống kê và cập nhật toàn bộ hiện trạng các hộ chăn nuôi và nuôi
trồng thủy sản, yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, báo
cáo UBND cấp huyện để có giải pháp di dời đối với trường hợp không phù hợp quy
hoạch;
- Tăng cường công tác kiểm tra, tiếp nhận thông tin phản ánh và chủ động rà soát,
xử lý các điểm tập trung rác tự phát ở các tuyến đường và khu dân cư; xử phạt nghiêm
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vứt rác,
xác súc vật,… ra môi trường, nơi công cộng không đúng quy định, các trường hợp vi
phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng
thủy sản.
l) Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, thị xã, thành phố; Phòng Cảnh sát
môi trường
Theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý theo
thẩm quyền hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường.
m) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp
trong tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng, các địa phương
tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các
quy định về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, bảo vệ cảnh quan môi chấp
hành tốt việc giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp; Tăng cường công tác giám sát, phản
biện đối với công tác bảo vệ môi trường, việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
n) Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân
- Thu gom, đổ chất thải rắn sinh hoạt đúng thời gian và nơi quy định, không vứt
bừa bãi ra môi trường; có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tích cực tham gia
các hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, tổ dân phố, đường làng, ngõ xóm, nơi công
cộng do chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể phát động. Trường hợp phát
40

hiện những vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải thông báo cơ quan
có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đảm
bảo vệ sinh môi trường;
- Phải thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để vào bể chứa chung
của khu vực; để riêng bao gói thuốc bảo vệ thực sau sử dụng với rác thải sinh hoạt và
rác vệ sinh đồng ruộng; không sử dụng bao gói thuốc bảo vệt thực vật sau sử dụng vào
các mục đích khác hoặc bán phế liệu; không tự ý đốt hoặc đem chôn bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng; không được bỏ rác thải khác vào bể chứa báo gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng;
- Xây dựng, cải tạo và nâng cấp cảnh quan môi trường nơi mình ở;
- Phát huy vai trò giám sát để kịp thời phát hiện, phê bình tại các cuộc họp Tổ nhân
dân hàng tháng đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm quy
chế, quy ước cộng đồng; đồng thời, mạnh dạn tố cáo, cung cấp chứng cứ đến cơ quan
chính quyền địa phương đối với trường hợp tái phạm để xử lý vi phạm theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch
UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo
chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình triển khai thực tốt Đề án này.
V. DANH MỤC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN
(Khái toán kinh phí các Nhiệm vụ được đính kèm ở Phụ lục)
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TT

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Giai đoạn 2021 - 2025
1
Chương
Năng
trình
cao
nâng
nhận
cao
thức và
nhận
thay đổi
thức
hành vi
cộng
cộng
đồng về đồng về
quản lý
quản lý
CTRSH, CTRSH,
chất thải chất thải
chăn
chăn
nuôi và
nuôi và
nuôi
nuôi
trồng
trồng
thủy sản
thủy
và bao
sản, bao
gói
gói
thuốc
thuốc
BVTV
BVTV
sau sử
sau sử
dụng,
dụng và
bảo vệ
bảo vệ,
cảnh
cải tạo
quan
cảnh
môi
quan
trường.
môi
trường

Thời gian
thực hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

2021-2025

In ấn tài liệu
tuyên truyền:
336.450 tờ
bướm:
- Tài liệu về quản
lý CTRSH:
202.680 tờ bướm.
- Tài liệu về quản
lý chất thải chăn
nuôi và nuôi
trồng thủy sản,
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng: 133.770 tờ
bướm
Tổ chức 05 tập
huấn nâng cao
kiến thức và kỹ
năng cho cán bộ
làm công tác
tuyên truyền về
bảo vệ môi
trường của các
cấp, các ngành
(01 lớp cho các
sở, ngành,
UBND cấp
huyện, UBND
cấp xã; 01 lớp
cho MTTQ các
cấp; 01 lớp cho
Hội Liên hiệp
phụ nữ các cấp;
01 lớp cho Hội
nông dân các

Sở
TN&MT

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TT&TT, cơ
quan báo,
đài;
- Các Sở,
ngành có
liên quan;
- UBND các
huyện.

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
MT
3.364.500

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)
6.039.500

100.000
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Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời gian
thực hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
MT

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

cấp; 01 lớp cho
Đoàn thành niên
các cấp).

2

3

Mở rộng
hệ thống
thu gom
CTRSH

Nâng
cấp, đầu
tư hạ

Nâng
cao tỉ lệ
thu gom
CTRSH
ở đô thị
và nông
thôn

- Nâng
cao
nhận

2021-2025

2021-2025

Lắp đặt pano
tuyên truyền (1
bảng/ấp,khu vực
x 525 ấp,khu
vực)
Xây dựng bản tin
phát trên các
phương tin thông
tin đại chúng (4
bản tin/năm x 5
năm)
Hỗ trợ xe đẩy tay
thu gom rác (400
lít) cho tổ thu
gom rác:
- Phường/thị trấn:
133 ấp, khu vực x
1 tổ/ấp, khu vực
x 2 xe/tổ= 266
xe.
- Xã: 391 Ấp x
01 tổ/ấp x 2 xe/tổ
= 782 xe.
Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom: 524 Ấp,
khu vực x 1
tổ/ấp, khu vực x
5 năm = 2.620 tổ
Xây dựng bổ
sung bể chứa bao
gói thuốc BVTV

1.575.000

1.000.000

Sở TNMT

- UBND các
huyện, thị
xã, thành
phố;
MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;

3.144.000

34.584.000

31.440.000

UBND
huyện, thị

- Sở
TN&MT;
- Sở

10.264.000

20.328.900
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tiêu

tầng,
nguồn
lực cho
công tác
thu
gom,
lưu trữ,
vận
chuyển,
xử lý
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

thức
người
dân về
thu gom
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng
- Nâng
cao tỷ lệ
thu
gom,
lưu trữ,
vận
chuyển,
xử lý
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

Thời gian
thực hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

sau sử dụng đáp
ứng với khối
lượng phát sinh
tại các khu vực
sản xuất nông
nghiệp của các
xã/phường/thị
trấn trên địa bàn
tỉnh: 2.566 bể
(Tp. Vị Thanh:
97 bể; Tp. Ngã
Bảy: 100 bể; Tx.
Long Mỹ: 257
bể; H. Châu
Thành: 231 bể;
H. Châu Thành
A: 261 bể; H.
Long Mỹ: 456
bể; H. Phụng
Hiệp: 791 bể; H.
Vị Thủy: 373 bể
Đầu tư xe kéo, ke
đẩy tay cho Tổ
thu gom (511 Ấp,
khu vưc x 1
tổ/ấp, khu vực x
1 xe/tổ = 511 xe
Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom để thu
gom, vận chuyển
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng từ bể chứa
đến điểm tập kết
giao vận chuyển

xã, thành
phố

NN&PTNT;
- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể huyện.

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
MT

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

2.044.000

5.110.000
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Tên
nhiệm
vụ

Nâng
cao
cảnh
quan
môi
trường
tại các

Mục
tiêu

Nâng
cao tỷ lệ
thu gom
CTRSH,
cải thiện
và nâng
cấp

Thời gian
thực hiện

2021-2025

Nội dung thực
hiện
xử lý: 511 Ấp,
khu vực x 1
Tổ/ấp, khu vực x
5 người/tổ x 2 lần
thu gom, vận
chuyển/năm x 5
năm = 25.550
lượt người
Thuê xử lý Năm
2021 (đạt 10%
khối lượng phát
sinh): 9.703kg
Thuê xử lý Năm
2022 (đạt 20%
khối lượng phát
sinh):19.406kg
Thuê xử lý Năm
2023 (đạt 30%
khối lượng phát
sinh):29.109kg
Thuê xử lý năm
2024 (đạt 40%
khối lượng phát
sinh): 38.812kg
Thuê xử lý năm
2025 (đạt 50%
khối lượng phát
sinh): 48.515kg
Trồng bổ sung
cây xanh tại đoạn
đường quốc lộ,
tỉnh lộ, nội ô đô
thị chưa có cây
xanh bóng mát
(108 km x

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

2.710.900

UBND
huyện, thị
xã, thành
phố

- Sở
TN&MT;
- Sở
NN&PTNT
- Sở XD;
- Sở GTVT

3.780.000

Sự nghiệp
MT

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

200.000

8.802.880
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5

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

trục
giao
thông và
khu vực
công
cộng

cảnh
quan
môi
trường
khu vực
công
cộng

Hoàn
thành
nhà máy
điện rác

Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
Hậu
Giang

Thời gian
thực hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
MT

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

1.320.000.000

1.320.000.000

10m/01 cây 10.800 cây)

2021-2025

Trồng bổ sung
cây xanh tại đoạn
đường ngoại ô đô
thị, nông thôn
chưa có cây xanh
bóng mát (715,22
km x 01 cây/10m
= 71.522 cây)
Trồng bổ sung
cây xanh trong
khu vực công
cộng còn thiếu
cây xanh bóng
mát (10.408 m2 x
01 cây/20m2) =
520 Cây
Lắp đặt thùng rác
tạo cảnh quan
môi trường tại
trục lộ giao thông
có bờ kè, công
viên ở các trung
tâm đô thị:
132.000m x 1
thùng/100m =
1.320 thừng
Hoàn thành xây
dựng nhà máy
điện rác đảm bảo
đi vào hoạt động
để xử lý CTRSH
của tỉnh

2.860.880

182.000

1.980.000

Chủ đầu tư

- Các sở,
ngành có
liên quan;
- UBND
huyện
Phụng Hiệp
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6

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời gian
thực hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

Xử lý
CTRSH
tại nhà
máy
điện rác

Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
đáp ứng
yêu cầu
BVMT

2022-2025

Năm 2022: 254
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
92.710 tấn
Năm 2023: 259
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
94.535 tấn
Năm 2024: 264
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
96.725 tấn
Năm 2025: 271
tấn/ngày x 365
ngày/năm =
98.915 tấn
Tổng giai đoạn 2021 - 2025

UBND
huyện, thị
xã, thành
phố

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

- Sở
TN&MT;
- Sở TC;
- Sở XD

6.822.880

Sự nghiệp
kinh tế
151.460.500

Sự nghiệp
MT

166.479.600

11.163.500

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)
151.460.500

1.356.750.000

1.541.215.780

Giai đoạn 2026-2030
1

Tuyên
truyền
về bảo
vệ môi
trường
trên
phương
tin
thông
tin đại
chúng

Nâng
cao
nhận
thức và
trách
nhiệm
bảo vệ
môi
trường
của
người
dân

20262030

Xây dựng bản tin
phát trên các
phương tin thông
tin đại chúng (4
bản tin/năm x 5
năm) = 20 bản tin

Sở
TN&MT

2

Thu
gom
CTRSH
ở nơi
chưa

Duy trì
hoạt
động Tổ
thu gom
CTRSH

20262030

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom: 524 Ấp,
khu vực x 1

UBND
huyện, thị
xã, thành
phố

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TT&TT, cơ
quan báo,
đài;
- Các Sở,
ngành có
liên quan;
- UBND các
huyện
- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;

1.000.000

1.000.000

31.440.000

31.440.000
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3

Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

được
thu gom
bởi đơn
vị thu
gom
Xử lý
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

để thu
gom
CTRSH

Duy trì
hoạt
động Tổ
thu gom
để thu
gom,
vận
chuyển
bao gói
thuốc
BVTV
sau sử
dụng

Thời gian
thực hiện

Nội dung thực
hiện

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

tổ/ấp, khu vực x
5 năm = 2.620 tổ

20262030

Hỗ trợ kinh phí
hoạt động cho Tổ
thu gom để thu
gom, vận chuyển
bao gói thuốc
BVTV sau sử
dụng từ bể chứa
đến điểm tập kết
giao vận chuyển
xử lý: 511 Ấp,
khu vực x 1
Tổ/ấp, khu vực x
5 người/tổ x 2 lần
thu gom, vận
chuyển/năm x 5
năm = 25.550
lượt người
Thuê xử lý Năm
2026 (đạt 60%
khối lượng phát
sinh): 9.703kg
Thuê xử lý Năm
2027 (đạt 70%
khối lượng phát
sinh):19.406kg
Thuê xử lý Năm
2028 (đạt 80%
khối lượng phát
sinh):29.109kg
Thuê xử lý năm
2029 (đạt 90%

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
MT

Trung
ương

Xã hội hóa

Tổng
(Nghìn
đồng)

- Sở
TN&MT

UBND
huyện, thị
xã, thành
phố

- MTTQVN
& các tổ
chức đoàn
thể tỉnh;
- Sở
TN&MT;
- Sở
NN&PTNT

5.110.000

7.362.400

12.872.400

400.000
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Tên
nhiệm
vụ

Mục
tiêu

Thời gian
thực hiện

4

Xử lý
CTRSH
tại nhà
máy
điện rác

Xử lý
CTRSH
trên địa
bàn tỉnh
yêu cầu
BVMT

20262030

5

Cải tạo
bãi rác
Tân
Tiến và
Bãi rác
Long
Mỹ

Khắc
phục ô
nhiễm
bãi rác
Tân
Tiến và
Bãi rác
Long
Mỹ

2026-2030

Nội dung thực
hiện
khối lượng phát
sinh): 38.812kg
Thuê xử lý năm
2030 (đạt 100%
khối lượng phát
sinh): 48.515kg
Xử lý CTRSH tại
nhà máy điện rác
từ năm 2026 2030: 420
tấn/ngày x 365
ngày/năm x 5
năm = 766.550
tấn
Thực hiện các
hạng mục đóng
cửa, cải tạo, khắc
phục ô nhiễm 02
bãi rác

Tổng giai đoạn 2026 - 2030

Cơ quan
chủ trì
thực hiện

Cơ quan
phối hợp
thực hiện

UBND
huyện, thị
xã, thành
phố

- Sở
TN&MT;
- Sở TC;
- Sở XD

Chủ đầu tư

-Sở
TN&MT;
- Sở XD;
- Sở
KH&ĐT;
- Sở TC.

Nguồn kinh phí (nghìn đồng)
Đầu tư
phát triển

Sự nghiệp
kinh tế

Sự nghiệp
MT

Trung
ương

Xã hội hóa

303.209.771

Tổng
(Nghìn
đồng)

303.209.771

55.974.244

55.974.244
111.948.488

55.974.244

310.572.171

1.000.000

55.974.244

36.950.000

460.470.659

49

Chương IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
Để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất
thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đồng thời cải thiện cảnh quan môi trường, góp
phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh tiến tới
xây dựng Hậu Giang “xanh - sạch - đẹp”, “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” đã được xây dựng. Đề án đã phân tích hiện trạng điều kiện tự
nhiên, kinh tế-xã hội và hiện trạng môi trường của tình những năm gần đây. Qua đó đã
nhận dạng được những tồn tại trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật và cảnh quan môi
trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở đã nhận dạng ra các
tồn tại, Đề án đã xác định được các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý chất thải
rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật
và cảnh quan môi trường cần ưu tiên giải quyết cho giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn
đến năm 2030.
Đề án đã xác định được quan điểm, mục tiêu (tổng quát và cụ thể), nhiệm vụ
trọng tâm và các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành các
mục tiêu đề ra. Thêm vào đó, Đề án đã đưa ra được lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của
Đề án, phân công trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành, các quận/huyện, các xã/thị trấn,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và cộng đồng/người
dân và đề xuất các Nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện và phân công trách nhiệm để đảm
bảo các các nội dung của Đề án được triển khai khả thi.
II. KIẾN NGHỊ
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề
án, kiến nghị:
Hội đồng Nhân dân Tỉnh xem xét và phê duyệt Đề án;
Trung ương bố trí kinh phí để cải tạo bãi chôn lấp rác Tân Tiến và Long Mỹ.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường;
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý
chất thải và phế liệu;
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử
phạt hành chánh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội;
phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;
Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 Về
việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 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;
Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban
hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn-Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển
và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Quyết định số 1022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 19 tháng 6 năm 2013
V/v phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm
2015 và định hướng đến năm 2025
Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hậu Giang về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030)
Quyết định số 1725/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 28 tháng 10 năm 2011
về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định số 193/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ngày 29 tháng 01
năm 2016 về Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 20162020
1

Quyết định số 915/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 14 tháng 6 năm 2019 về điều chỉnh
Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016; Khoản 2
Điều 1 Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016; Khoản 3, 5, 6 Điều
2 Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu
Giang
Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
2050
Báo cáo chuyên đề môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang
Báo cáo Kế hoạch triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
đến năm 2025
Báo cáo Quy hoạch CTR trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2015 và định hướng đến
năm 2025
Báo cáo số 06/BC-VPĐPNTM của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 25 tháng 02 năm 2020
về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 và
phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Báo cáo Số 1718/BC-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 23 tháng 07 năm 2019
về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018.
Tổng điều tra dân số và nhà ở đến 1/4/2019. NXB Thống kê, tháng 7/2019
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PHỤ LỤC
1. LUẬN CỨ CÁC CHỈ TIÊU
Chỉ tiêu

Luận cứ

Giai đoạn 2021-2015
Phấn đấu 90% lượng CTRSH
phát sinh ở đô thị được thu
gom và xử lý đảm bảo quy
định pháp luật về bảo vệ môi
trường; phấn đấu 50% hộ gia
đình ở nội ô đô thị lớn (thành
phố Vị Thanh, thành phố Ngã
Bãy và thị xã Long Mỹ) thực
hiện phân loại CTRSH hoạt tại
nguồn.

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 trong 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:
Về chất thải rắn sinh hoạt đô thị:
+ Tất cả các đô thị loại đặc biệt và loại I có công trình tái chế chất
thải rắn phù hợp với việc phân loại tại hộ gia đình; 85% các đô thị
còn lại có công trình tái chế chất thải rắn phù hợp với việc phân
loại tại hộ gia đình;
+ 90% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị
được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; tăng
cường khả năng tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng
lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ; phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh
hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp đạt tỷ lệ dưới 30%
so với lượng chất thải được thu gom;
- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn thải sinh hoạt đô thị hiện nay của tỉnh
là 83%; chưa triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
Nhằm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, do đó, chọn mục tiêu
đến 2025: Phấn đấu 90% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
ở đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo quy định pháp luật về bảo
vệ môi trường; phấn đấu 50% hộ gia đình ở nội ô đô thị lớn thực
hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Phấn đấu 100% hộ gia đình có
hoạt động chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản thực hiện các
biện pháp xử lý chất thải chăn
nuôi, nuôi trồng thủy sản đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường;

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 trong 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: 80% chất thải phát sinh từ hoạt
động chăn nuôi, gia súc, gia cầm phải được thu gom, tái sử dụng,
tái chế làm phân compost, biogas và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường;
- Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông
thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 – 2020: Tỷ lệ
hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải, nước thải được
xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn theo quy định 100%
Để tiến tới hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đo đó chọn mục tiêu đến 2025:
phấn đấu 100% hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng
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thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường;
- Phấn đấu 50% lượng
CTRSH phát sinh tại hộ gia
đình ở nông thôn được thu
gom, xử lý tập trung hoặc tự
xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường;

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 trong 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:
Về chất thải rắn sinh hoạt nông thôn:
+ 80% lượng 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; tận dụng tối đa lượng
chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost hoặc tự
xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử dụng tại chỗ;
- Tỷ lệ thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường chất
thải rắn thải sinh hoạt nông thôn hiện nay của tỉnh là 19%.
Nhằm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, do đó, chọn mục tiêu
đến 2025: Phấn đấu 50% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự
xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Phấn đấu 50% bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng
được thu gom, xử lý đúng quy
định.

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 trong 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: 100% các bao bì đựng hóa chất,
thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp phải được thu gom,
lưu giữ và được xử lý theo quy định của pháp luật;
- Tình hình thực tế của tỉnh hiện nay chỉ thu gom, vận chuyển, thuê
xử lý chỉ đạt 3,8 – 4,18% so với khối lượng phát sinh do tồn tại về
số lượng bể thu gom, tổ chức nguồn lực thu gom, kinh phí thuê xử
lý,…
Nhằm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, do đó, chọn mục tiêu
đến 2025: 50 % bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được
thu gom, xử lý đúng quy định.

Phấn đấu 100% tuyến đường
xã, liên xã được trồng cây
xanh. Cải tạo cảnh quan môi
trường trụ sở, cơ quan, trường
học, công viên, nơi công cộng
khác.

- Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông
thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 – 2020: Tỷ lệ
hộ có cảnh quan nơi ở xanh – sạch – đẹp 95%

Giai đoạn 2026 - 2030
- Phấn đấu 100% lượng
CTRSH đô thị phát sinh được
thu gom và xử lý đảm bảo quy
định pháp luật về bảo vệ môi

- Kế thừa và phát triển trên cơ sở các mục tiêu của giai đoạn 20212025.
- Theo 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
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trường; duy trì và mở rộng tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
thực hiện phân loại CTRSH 2050: Phấn đấu tới năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh
đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công
tại nguồn trên địa bàn tỉnh
- Phấn đấu 80% lượng nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện
CTRSH tại hộ gia đình ở nông thực tế của từng địa phương, hạn chế khối lượng chất thải rắn phải
thôn được thu gom, xử lý tập chôn lấp đến mức thấp nhất.
trung hoặc tự xử lý đáp ứng
yêu cầu bảo vệ môi trường;
- Phấn đấu 100% bao gói
thuốc BVTV sau sử dụng
được thu gom, xử lý đúng quy
định.
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2. KHÁI TOÁN KINH PHÍ CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN
TT

Tên nhiệm vụ

Giai đoạn 2021 – 2025
1 Chương trình nâng cao
nhận thức cộng đồng về
quản lý CTRSH, chất
thải chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản và bao
gói thuốc BVTV sau sử
dụng, bảo vệ cảnh quan
môi trường

Nội dung thực hiện

In ấn tài liệu tuyên truyền:
336.450 tờ bướm:
- Tài liệu về quản lý
CTRSH: 202.680 tờ bướm.
- Tài liệu về quản lý chất
thải chăn nuôi, nuôi trồng
thủy sản, bao gói thuốc
BVTV sau sử dụng:
133.770 tờ bướm
Tổ chức 05 tập huấn nâng
cao kiến thức và kỹ năng
cho cán bộ làm công tác
tuyên truyền về bảo vệ môi
trường của các cấp, các
ngành (01 lớp cho các sở,
ngành, UBND cấp huyện,
UBND cấp xã; 01 lớp cho
MTTQ các cấp; 01 lớp cho
Hội Liên hiệp phụ nữ các
cấp; 01 lớp cho Hội nông
dân các cấp; 01 lớp cho
Đoàn thành niên các cấp)
Lắp đặt pano tuyên truyền
(1 bảng/ấp, khu vực x 525
ấp,khu vực)
Xây dựng bản tin phát trên
các phương tin thông tin
đại chúng (4 bản tin/năm x
5 năm)

Số lượng

Đơn giá
(ngàn đồng)

Thành tiền
(nghìn đồng)

336.450

10

3.364.500

5

20.000

100.000

525

3.000

1.575.000

20

50.000

1.000.000

Tổng (nghìn
đồng)
7.439.500

Ghi chú

Tổng số hộ dân của tỉnh: 202.680
hộ. Nông nghiệp, nông thôn chiếm
66% dân số toàn tình.
Chi phí in ấn tờ bướm: 336.450 tờ
x 10.000đ/tờ (giá thực tế) =
3.364.500.000đ
Nguồn vốn: Sự nghiệp môi
trường.
Kinh phí tập huấn thực tế cho 1
lớp 100 người khoảng
20.000.000đ (gồm: hỗ trợ địa biểu
tham dự tập huấn 100.000đ/người;
nước uống 10.000đ/người; báo
cáo viên: 500.000đ; in ấn tài liệu:
50.000đ/quyển; thuê hội trường:
1.500.000đ; thuê âm thanh, máy
chiếu và mu dụng cụ hỗ trợ tập
huấn (bút, viết…): 1.000.000đ;
hoạt động tổ chức tập huấn,...).
Nguồn vốn: Sự nghiệp môi
trường.
Giá thực tế: 3.000.000đ/pano.
Nguồn vốn: Sự nghiệp môi
trường.
Giá thực tế: 50.000.000đ/bản tin
từ 10 đến 12 phút, phát 3 lần.
Nguồn vốn: Sự nghiệp môi
trường.
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2

3

Mở rộng hệ thống thu
gom CTRSH

Nâng cấp, đầu tư hạ
tầng, nguồn lực cho
công tác thu gom, lưu
trữ, vận chuyển, xử lý
bao gói thuốc BVTV
sau sử dụng.

Hỗ trợ xe đẩy tay thu gom
rác (400 lít) cho tổ thu
gom rác:
- Phường, thị trấn: 133 ấp,
khu vực x 1 tổ/ấp, khu vực
x 2 xe/tổ= 266 xe.
- Xã: 391 Ấp x 01 tổ/ấp x
2 xe/tổ = 782 xe
Hỗ trợ kinh phí hoạt động
cho Tổ thu gom: 524 Ấp,
khu vực x 1 tổ/ấp, khu vực
x 5 năm = 2.620 tổ
Xây dựng bổ sung bể chứa
bao gói thuốc BVTV sau
sử dụng đáp ứng với khối
lượng phát sinh tại các khu
vực sản xuất nông nghiệp
của các xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh:
2.566 bể (Tp. Vị Thanh:
97 bể; Tp. Ngã Bảy: 100
bể; Tx. Long Mỹ: 257 bể;
H. Châu Thành: 231 bể; H.
Châu Thành A: 261 bể; H.
Long Mỹ: 456 bể; H.
Phụng Hiệp: 791 bể; H. Vị
Thủy: 373 bể
Đầu tư xe kéo, ke đẩy tay
cho Tổ thu gom (511 Ấp,
khu vưc x 1 tổ/ấp, khu vực
x 1 xe/tổ = 511 xe

1.048

3.000

3.144.000

2.620

12.000

31.440.000

2.566

4.000

10.264.000

511

4.000

2.044.000

34.584.000

20.328.900

- Đơn giá xe đẩy tay thu gom rác
theo giá thực tế;
- Nguồn vốn: Sự nghiệp môi
trường.

- Kinh phí hoạt động của mỗi tổ
trung bình 12.000.000đ/năm;
- Nguồn vốn: vận động nhân dân
đóng góp
Giá thực tế xây dựng:
4.000.000đ/bể
Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế

Giá xe kéo, ke đẩy tay:
4.000.000đ/xe.
Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế
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4

Nâng cao cảnh quan môi
trường tại các trục giao
thông và khu vực công
cộng

Hỗ trợ kinh phí hoạt động
cho Tổ thu gom để thu
gom, vận chuyển bao gói
thuốc BVTV sau sử dụng
từ bể chứa đến điểm tập
kết giao vận chuyển xử lý:
511 Ấp, khu vực x 1
Tổ/ấp, khu vực x 5
người/tổ x 2 lần thu gom,
vận chuyển/năm x 5 năm =
25.550 lượt người

25.550

200

5.110.000

Thuê xử lý năm 2021 (đạt
10% khối lượng phát sinh):
9.703kg
Thuê xử lý năm 2022 (đạt
20% khối lượng phát
sinh):19.406kg
Thuê xử lý năm 2023 (đạt
30% khối lượng phát
sinh):29.109kg
Thuê xử lý năm 2024 (đạt
40% khối lượng phát sinh):
38.812kg
Thuê xử lý năm 2025 (đạt
50% khối lượng phát sinh):
48.515kg
Trồng bổ sung cây xanh tại
đoạn đường quốc lộ, tỉnh
lộ, nội ô đô thị chưa có cây
xanh bóng mát (108 km x
10m/01 cây - 10.800 cây)
Trồng bổ sung cây xanh tại
đoạn đường ngoại ô đô thị,
nông thôn chưa có cây
xanh bóng mát (715,22 km
x 01 cây/10m = 71.522
cây)

9.703

20

194.060

19.406

20

388.120

29.109

20

582.180

38.812

20

776.240

48.515

20

970.300

10.800

350

3.780.000

71.522

40

2.860.880

Ngày công lao động bình quân
thực tế: 200.000/người/ngày.
Nguồn vốn: vận động người dân
có sản xuất nông nghiệp đóng
góp.

- Khối lượng bao gói thuốc BVTV
sau sử dụng phát sinh: 97.030
kg/năm.
- Chi phí thuê xử lý theo giá thực
tế: 20.000đ/kg.
- Nguồn vốn:
+ Phối hợp nhà sản xuất để thu hồi
bao gói thuốc BVTV sau sử dụng:
2000kg/năm x 5 năm x
20.000đ/kg = 200.000.000đ
+ Sự nghiệp kinh tế:
2.710.900.000đ

8.802.880

Giá thực tế loại cây bóng mát
(Bằng Lăng, Sao, Dầu,…) đường
kính góc 10cm: 350.000đ/cây
Nguồn vốn: Đầu tư phát triển
Giá thực tế cây giống loại cây
bóng mát (Bằng Lăng, Sao,
Dầu,…) cao 1,2m: 40.000đ/cây
Nguồn vốn: Đầu tư phát triển
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6

Hoàn thành nhà máy
điện rác

Xử lý CTRSH tại nhà
máy điện rác

Trồng bổ sung cây xanh
trong khu vực công cộng
còn thiếu cây xanh bóng
mát (10.408 m2 x 01
cây/20m2) = 520 Cây
Lắp đặt thùng rác tạo cảnh
quan môi trường tại trục lộ
giao thông có bờ kè, công
viên ở các trung tâm đô thị:
132.000m x 1 thùng/100m
= 1.320 thừng
Hoàn thành xây dựng nhà
máy điện rác đảm bảo đi
vào hoạt động để xử lý
CTRSH của tỉnh

Giá thực tế loại cây bóng mát
(Bằng Lăng, Sao, Dầu,…) đường
kính góc 10cm: 350.000đ/cây
Nguồn vốn: Đầu tư phát triển

520

350

182.000

1.320

1.500

1.980.000

1

1.320.000.000

1.320.000.000

1.320.000.000

Quyết định số 915/QĐ-UBND
ngày 14/6/2019
Nguồn vốn: Chủ đầu tư là Công ty
TNHH Green city Hậu Giang

Năm 2022: 254 tấn/ngày x
365 ngày/năm = 92.710 tấn

92.710

396

36.673.944

151.460.500

Năm 2023: 259 tấn/ngày x
365 ngày/năm = 94.535 tấn

94.535

396

37.395.872

Năm 2024: 264
365 ngày/năm
tấn
Năm 2025: 271
365 ngày/năm
tấn

tấn/ngày x
= 96.725

96.725

396

38.262.185

tấn/ngày x
= 98.915

98.915

396

39.128.499

- Nhà máy điện rác giai đoạn 2
công suất 300 tấn/ngày; giai đoạn
3 nâng công suất lên 600 tấn/ngày;
70% rác thải sinh hoạt, 30% chất
thải rắn công nghiệp thông
thường; cuối năm 2021 hoàn
thành nhà máy công suất 300
tấn/ngày; cuối năm 2024 hoàn
thánh, nâng công suất lên 600
tấn/ngày.
- Tỷ lệ thu gom rác 6 tháng đầu
năm 2020 đạt 85%, khối lượng thu
gom được 240 tấn/ngày; ước cuối
năm đạt tỷ lệ thu gom 86%; kế
hoạch tăng 2%/năm.
- Đơn giá xử lý rác được tính theo
CV số 1577/UBND-KT ngày
29/9/2016: 395.577 đ/tấn
- Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh
tế tỉnh (100%)

Tổng giai đoạn 2021 – 2025

Giá thực tế thùng rác 70 lít:
1.500.000đ/thùng.
Nguồn vốn: Sự nghiệp môi trường

1.541.215.780

1.541.215.780

Đơn giá

Thành tiền

Tổng

(ngàn đồng)

(nghìn đông)

(Nghìn đồng)

Giai đoạn 2026-2030
TT

Tên nhiệm vụ

Nội dung

Số lượng

Ghi chú
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1

Tuyên truyền về bảo vệ
môi trường trên phương
tin thông tin đại chúng

Xây dựng bản tin phát trên
các phương tin thông tin
đại chúng (4 bản tin/năm x
5 năm) = 20 bản tin

20

50.000

1.000.000

1.000.000

Giá thực tế: 50.000.000đ/bản tin
từ 10 đến 12 phút, phát 3 lần.
Nguồn vốn: Sự nghiệp môi
trường.

2

Thu gom CTRSH ở nơi
chưa được thu gom bởi
đơn vị thu gom

2.620

12.000

31.440.000

31.440.000

3

Xử lý bao gói thuốc
BVTV sau sử dụng

Hỗ trợ kinh phí hoạt động
cho Tổ thu gom: 524 Ấp,
khu vực x 1 tổ/ấp, khu vực
x 5 năm = 2.620 tổ
Hỗ trợ kinh phí hoạt động
cho Tổ thu gom để thu
gom, vận chuyển bao gói
thuốc BVTV sau sử dụng
từ bể chứa đến điểm tập
kết giao vận chuyển xử lý:
511 Ấp, khu vực x 1
Tổ/ấp, khu vực x 5
người/tổ x 2 lần thu gom,
vận chuyển/năm x 5 năm =
25.550 lượt người
Thuê xử lý năm 2026 (đạt
60% khối lượng phát sinh):
9.703kg

200

5.110.000

12.872.400

- Kinh phí hoạt động của mỗi tổ
trung bình 12.000.000đ/năm;
- Nguồn vốn: vận động nhân dân
đóng góp
Ngày công lao động bình quân
thực tế: 200.000/người/ngày.
Nguồn vốn: vận động người dân
có sản xuất nông nghiệp đóng
góp.

58.218

20

1.164.360

67.921

20

1.358.420

77.624

20

1.552.480

87.327

20

1.746.540

97.030

20

1.940.600

Thuê xử lý năm 2027 (đạt
70% khối lượng phát
sinh):19.406kg
Thuê xử lý năm 2028 (đạt
80% khối lượng phát
sinh):29.109kg
Thuê xử lý năm 2029 (đạt
90% khối lượng phát sinh):
38.812kg
Thuê xử lý năm 2030 (đạt
100% khối lượng phát
sinh): 48.515kg

25.550

- Khối lượng bao gói thuốc BVTV
sau sử dụng phát sinh: 97.030
kg/năm.
- Chi phí thuê xử lý theo giá thực
tế: 20.000đ/kg.
- Nguồn vốn:
+ Phấn đấu phối hợp nhà sản xuất
để thu hồi bao gói BVTV sau sử
dụng: 4000kg/năm x 5 năm x
20.000đ/kg = 400.000.000đ
+ Sự nghiệp kinh tế:
7.362.400.000đ

10

4

5

Xử lý CTRSH tại nhà
máy điện rác

Xử lý CTRSH tại nhà máy
điện rác từ năm 2026 2030: 420 tấn/ngày x 365
ngày/năm x 5 năm =
766.550 tấn

Cải tạo bãi rác Tân Tiến
và Bãi rác Long Mỹ

Thực hiện các hạng mục
đóng cửa, cải tạo, khắc
phục ô nhiễm 02 bãi rác

Tổng giai đoạn 2026 - 2030

766.500

395,577

303.209.771

303.209.771

2

55.974.244

111.948.488

111.948.488

460.470.659

460.470.659

- Nhà máy điện rác giai đoạn 2
công suất 300 tấn/ngày; giai đoạn
3 nâng công suất lên 600 tấn/ngày;
70% rác thải sinh hoạt, 30% chất
thải rắn công nghiệp thông
thường;
- Đơn giá xử lý rác được tính theo
CV số 1577/UBND-KT ngày
29/9/2016: 395.577 đ/tấn
- Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh
tế tỉnh (100%)
Đơn giá dựa trên đơn giá cải tạo
bãi rác Kinh Cùng (16.420m2) là
55.974.244.000đ. Diện tích bãi rác
Tân Tiến và Long mỹ lần lượt là
11.152m2 và 13.349m2. Tạm tính
cho cải tạo mỗi bãi rác là 56 tỷ
(mặc dù diện tích nhỏ hơn, nhưng
bù vào trượt giá theo thời gian).
Nguồn vốn: Đề nghị Trung ương
hỗ trợ 50%; ngân sách địa phương
50% từ vốn đầu tư phát triển.
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3. DANH SÁCH HÌNH

Hình 1: Bản đồ hành chính tỉnh Hậu Giang

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018
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Hình 2: Biểu đồ nhiệt trong những năm gần đây của tỉnh Hậu Giang

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018

Hình 3: Số giờ nắng trung bình trong những năm gần đây của tỉnh

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018

Hình 4: Độ ẩm trung bình trong những năm gần đây của tỉnh Hậu Giang
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018

Hình 5: Cơ cấu kinh tế Hậu Giang trong những năm gần đây

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018

Hình 6: Diện tích, năng suất lúa trong những năm gần đây
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Nguồn:
Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018

Hình 7: Diện tích một số cây trồng khác trong những năm gần đây

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018

Hình 8: Diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản trong những năm gần đây
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Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2018

Hình 9: Đặc điểm dân số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2018
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Ghi chú: KK01-Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp – đường Võ Văn Kiệt; KK02-Cách xí nghiệp đường
Vị Thanh 50m; KK03-Ngã 3 Cái Tắc - TT Cái Tắc; KK04-Trước cổng Khu CN Tân Phú Thạnh;
KK05-Ngã ba QL1A - Chợ Ngã Bảy; KK06-Làng nghề sản xuất than, xã Tân Thành, Tx. Ngã Bảy;
KK07-Trước cổng UBND huyện Phụng Hiệp; KK08-Gần bãi rác Tân Long; KK09-Khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Phương Bình; KK10-Vòng xoay gần Cầu Mới Long Mỹ; KK11Trước cổng Bưu điện huyện Vị Thủy; KK12-Trung tâm xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

Hình 10: Bản đồ bố trí điểm quan trắc không khí tỉnh Hậu Giang năm 2019
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Ghi chú: Số liệu tính toán được quan trắc vào tháng 3 (giai đoạn hầu hết các thông số chất lượng
không khí cao nhất trong năm) các năm 2015-2019

Hình 11: Diễn biến các thông số chất lượng không khí giai đoạn 2015-2019
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Ghi chú: NM1- Kênh xáng Xà No, gần NMN Vị Thanh; NM2- Vàm Rạch Gốc, cách NMĐ Vị Thanh
50m; NM3- Phà Cái Tư - xã Tân Tiến; NM5- Ngã tư Kênh Xáng Nàng Mau, TT Nàng Mau; NM6Kênh Xáng Xà No, gần UBND xã Vị Thanh; NM7- Kênh Xáng Nàng Mau, chợ xã Vĩnh Tường;
NM8- Ngã 3 kênh Xáng Nàng Mau – sông Cái Lớn, chợ xã Vĩnh Thuận Tây; NM9- Ngã 4 sông Ba
Láng – rạch Cái Tắc – kênh Xáng Bồ, chợ Cái Tắc, TT Cái Tắc; NM10- Nhánh sông Ba Láng, bến
đò số 10, xã Tân Phú Thạnh; NM11- Nhánh sông Ba Láng, chợ Rạch Gòi – TT Rạch Gòi; NM12Nhánh kênh Xáng Xà No, gần chợ Một Ngàn – TT. Một Ngàn; NM13- Nhánh kênh Xáng Xà No chợ
Bảy Ngàn - xã Tân Hòa; NM14- Ngã 3 sông Cái Răng và kênh Xà No, xã Nhơn Nghĩa A; NM15Ngã 6, TT Ngã Sáu; NM17- Vàm Cái Cui, xã Đông Phú; NM18- Vàm Cái Dầu, TT. Mái Dầm;
NM19- Vàm Mái Dầm, TT. Mái Dầm; NM20- Vàm Cái Côn, TT. Mái Dầm; NM21- Kênh Cái Côn,
gần nhà lồng chợ Ngã Bảy; NM22- Kênh Ba Ngàn – kênh Cái Côn; NM23- Kênh Búng Tàu, gần
NMĐ Phụng Hiệp, phường Hiệp Thành; NM24- Kênh Mang Cá – Phụng Hiệp, phường Hiệp Thành;
NM25- Ngã 4 kênh Lái Hiếu, gần chợ Cây Dương, TT Cây Dương; NM26-(Gần) Ngã 3 kênh Lái
Hiếu và kênh Cái Cao, xã Phương Bình; NM27- Gần chợ Kinh Cùng, TT Kinh Cùng, gần bãi rác
Kinh Cùng; NM28- Gần Chợ Cầu Trắng Lớn, xã Tân Long; NM29- Ngã tư kênh Xáng Nàng Mau –
kênh Đông Lợi; NM31- Cạnh Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Phương Bình; NM32Sông Cái Lớn, gần nhà máy đường Cồn Long Mỹ Phát; NM33- Ngã 3 sông Nước Trong - kênh Hậu
Giang 3; NM34- Nhánh kênh Ngan Dừa chảy từ Bạc Liêu, xã Xà Phiên; NM35- Kênh Xẻo Xu, TT
Trà Lồng; NM42- Cảng KCN Tân Phú Thạnh; NM53- Kênh Xẻo Môn -Kênh Lộ Đá, xã Hòa An;
NM55- Kênh HG3 - Kênh Thầy Năm, xã Long Trị; NM58- Sông Cái Lớn - kênh Hội Đồng, xã Thuận
Hưng.

Hình 12: Bản đồ bố trí điểm quan trắc nước mặt tỉnh Hậu Giang năm 2019
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Ghi chú:
Khoảng giá
trị WQI

Chất lượng
nước

Phù hợp với mục đích sử dụng

Màu sắc

91 - 100

Rất tốt

76 - 90

Tốt

Sử dụng cho mục đích cấp nước
sinh hoạt nhưng cần các biện
pháp xử lý phù hợp

Xanh lá cây

0;228;0

51 - 75

Trung bình

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu
và các mục đích tương đương
khác

Vàng

255;255;0

26 - 50

Xấu

Sử dụng cho giao thông thủy và
các mục đích tương đương khác

Da cam

255;126;0

10 - 25

Kém

Nước ô nhiễm nặng, cần các biện
pháp xử lý trong tương lai

Đỏ

255;0;0

< 10

Ô nhiễm rất
nặng

Nước nhiễm độc, cần có biện
pháp khắc phục, xử lý

Nâu

126;0;35

Sử dụng tốt cho mục đích cấp Xanh nước biển
nước sinh hoạt

Mã màu
RGB
51;51;255

Hình 13: Bản đồ kết quả WQI của các điểm quan trắc nước mặt năm 2019
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Hình 14: Diễn biến các thông số chất lượng nước giai đoạn 2015-2019 (Số liệu thu
thập từ kết của quan trắc lượng nước vào tháng 3, thời điểm hấu hết các thông số chất
lượng nước cao nhất trong năm)
21

Ghi chú: ĐNN 03- Đất trồng lúa xã Vĩnh Thuận Đông, Tx. Long Mỹ; ĐNN 04- Đất trồng kết hợp
lúa (lúa - màu, lúa - thủy sản) xã Vị Bình, huyện Vị Thủy; ĐNN 06- Đất trồng bưởi xã Phú Hữu, H.
Châu Thành; ĐNN 07- Đất trồng khóm xã Hỏa Tiến; ĐNN 08- Đất trồng mía xã Phương Bình;
ĐNN 09- Đất nuôi trồng thủy sản xã Hiệp Hưng; ĐNN 10- Đất nuôi trồng thủy sản xã Đại Thành;
ĐNN 11- Đất đô thị phường 5, Tp.Vị Thanh.; ĐCN 15- Đất KCN Tân Phú Thạnh; ĐBR 17- Đất bãi
rác Tân Long.

Hình 15: Bản đồ bố trí điểm quan trắc đất mặt tỉnh Hậu Giang năm 2019

22

Hình 16: Diễn biến các thông số kim loại nặng trong đất giai đoạn 2015-2019 (chỉ
quan trắc 1 lần/năm)
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3. DANH SÁCH BẢNG
Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hậu Giang năm 2018
Tên loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

I

Đất nông nghiệp

141.083

87,00

1

Đất sản xuất nông nghiệp

135.875

83,79

1a

Đất trồng cây hàng năm

93.016

57,36

Đất trồng lúa

79.013

48,72

Đất trồng cây hàng năm khác

14.003

8,63

1b

Đất trồng cây lâu năm

42.859

26,43

2

Đất lâm nghiệp có rừng

4.313

2,66

Đất rừng sản xuất

1.581

0,97

Đất rừng đặc dụng

2.731

1,68

872

0,54

23

0,01

21.051

12,98

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

4

Đất nông nghiệp khác

II

Nhóm đất phi nông nghiệp

1

Đất ở

4.492

2,77

1a

Đất ở đô thị

1.181

0,73

1b

Đất ở nông thôn

3.311

2,04

2

Đất chuyên dùng

11.235

6,93

3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

95

0,06

4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

145

0,09

5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

5.082

3,13

6

Đất phi nông nghiệp khác

2

0,00

III

Đất chưa sử dụng

36

0,02

Đất bằng chưa sử dụng

36

0,02

162.170

100

Tổng diện tích

Nguồn: Niên giám thống kê Hậu Giang năm 2018
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Bảng 2: Diễn biến số lượng gia súc, gia cầm ở Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2018
Toàn tỉnh

Năm
2014

2015

2016

2017

2018

1.Gia súc (con)
Trâu

1553

1539

1518

1570

1522

Bò

1724

2241

2903

3906

3611

Cừu

181

259

629

648

2752

Heo

124.587

126.906

144.100

149.002

149.328

Tổng gia súc

128.045

130.945

149.150

155.126

157.213

2. Gia cầm (gà, vịt)
(ngàn con)

3.739,20

3.694,14

3.926,35

4.058,00

4.139,14

Nguồn: Niên giám thống kê Hậu Giang năm 2018
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Bảng 3: Tình hình thành lập tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại nơi chưa có
tuyến thu gom của công trình đô thị
TT

1
2
3
4
5

6
7
8

Huyện/thị
xã/thành
phố

Thành phố
Vị Thanh
Thành phố
Ngã Bảy
Thị xã Long
Mỹ
Huyện
Châu Thành
Huyện
Châu Thành
A
Huyện
Long Mỹ
Huyện
Phụng Hiệp
Huyện Vị
Thủy
Tổng

Số ấp, khu
Số ấp/khu
vực vẫn còn
vực chưa
đoạn đường
thành lập Tổ
chưa thu gom thu gom rác
của công
thải sinh hoạt
trình đô thị
25
17

Ấp/khu vực đã thành lập Tổ thu gom rác sinh hoạt
Số ấp/khu
vực đã
thành lập
tổ
8

28

28

0

16

16

0

12

8

4

26

13

13

7

7

0

14

14

5

5

Bình
Kinh phí hoạt
Nguồn
quân
động của tổ
kinh phí
người
(triệu
hoạt động
trong tổ đồng/năm/tổ)
4 9,6 - 15
nhân dân
đóng góp

4
5 8 - 10

Hoạt động
Đoàn thể
nhân dân
đóng góp

0

133
108
25
Nguồn: Số liệu thống kê từ các báo cáo của các huyện/thị xã/thành phố
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Bảng 4: Thông tin về cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tính đến tháng 5 năm 2019)
TT Tên bãi
chôn lấp
chất thải
rắn

Địa điểm,
diện tích

Phạm vi tiếp Công suất Công
Thời Khối lượng
nhận
thiết
nghệ xử gian bắt tiếp nhận
kế/công
lý
đầu vận (tấn/ngày)
suất thực
hành
tế

Tình trạng
hoạt động

1 Bãi rác - Địa điểm:
Tân Tiến Ấp Mỹ Hiệp
1, Xã Tân
Tiến,
thành
phố Vị Thanh,
- Diện tích:
11.152m2

Tiếp
nhận
rác trên địa
bàn thành phố
Vị
Thanh,
huyện Châu
Thành A và
01
phần
huyện
Vị
Thủy

Công
Chôn lấp
suất thực
tế 266,5
m3/ngày

1998

15

Theo thiết kế
Bãi rác sẽ đóng
cửa vào cuối
năm 2012; đã
ngưng tiếp nhận
rác từ tháng
6/2019 đang lập
thủ tục đóng cửa
bãi rác

2 Bãi rác- Địa chỉ: khu
Long Mỹ vực
Bình
Thạnh
B,
phường Bình
Thạnh, thị xã
Long Mỹ, tỉnh
Hậu Giang
- Diện tích:
13.349m2

Tiếp nhận rác
từ
huyện
Long Mỹ, thị
xã Long Mỹ,
huyện Châu
Thành và 01
phần huyện
Vị Thủy

Công
Chôn lấp
suất thực
tế
99
m3/ngày

2000

62

Theo thiết kế
Bãi rác sẽ đóng
cửa vào cuối
năm
2012
nhưng vẫn đang
hoạt động do địa
phương chưa có
nơi xử lý rác
thải sinh hoạt

3 Bãi rác - Địa chỉ: ấp Kinh
Hòa Phụng B,
Cùng
thị trấn Kinh
Cùng, huyện
Phụng Hiệp
- Diện tích:
15.441m2
4 Bãi Hòa xã Hòa An, Tiếp nhận rác
An
huyện Phụng từ thị xã Ngã
Hiệp
Bảy, huyện
Phụng Hiệp,
thành phố Vị
Thanh, huyện
Châu Thành
A

116,5
Bãi
lộ Trước ngừng tiếp Đã ngừng tiếp
3
m /ngày thiên
2004
nhận
nhận rác từ
tháng 6/2019;
đang thực hiện
cải tạo, khắc
phục ô nhiễm
môi trường
Chôn lấp 6/2019

80

Đang đỗ tạm
chờ Nhà máy
điện rác Hậu
Giang

Nguồn: Báo cáo Số 1718/BC-UBND ngày 23/07/2019 và từ Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang
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Bảng 5: Khối lượng chất thải chăn nuôi ước tính năm 2018 cho từng địa phương
Huyện/Thị xã/Thành phố

Sản lượng chất thải (tấn/ngày)
Gia súc

Gia cầm

Tổng

TP. Vị Thanh

16.3

29,8

46,1

TP. Ngã Bảy

11.9

48,2

60,1

Châu Thành A

24.4

91,6

116,0

Châu Thành

22.9

47,6

70,5

Phụng Hiệp

73.3

148,7

222,0

Vị Thủy

40.6

129,3

169,9

Long Mỹ

92.5

239,5

332,0

TX. Long Mỹ

79.8

93,1

172,9

361.7

827,8

1.189,5

Tổng
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Bảng 6: Hiện trạng xử lý chất thải gia súc trên địa bàn tỉnh
S Huyện/
tt Thị xã

Số hộ chăn nuôi gia
súc
Heo

Trâu, Khác
bò

Tổng số vật nuôi

Số hộ xử lý chất thải
chăn nuôi gia súc
hợp VSMT

Heo

Trâu,
bò

Khác

Heo

Trâu,
bò

Biện pháp xử lý

Khác Biogas

ủ
Khác
phân

1

Huyện
Châu
Thành
A

518

41

21

4743

188

1039

518

41

21

176

62

342

2

Huyện
Phụng
Hiệp

1398

212

36

22698

935

407

1220

188

135

94

1020

431

3

Thành
phố
Ngã
Bảy

201

49

387

2138

121

8301

196

49

374

87

24

383

4

Huyện
Long
Mỹ

1077

238

0

15749

953

0

882

236

39

350

103

703

5

Thành
phố Vị
Thanh

277

93

17

2702

473

296

259

80

16

130

36

193

6

Huyện
Châu
Thành

162

83

35

1596

316

279

162

83

35

54

83

143

7

Thị xã
Long
Mỹ

822

237

0

11863

676

0

378

231

10

158

66

396

8

Huyện
Vị
Thủy

599

131

1152

4756

368

66954

505

113

1152

217

147

1414

Toàn
tỉnh

5054

1084

1648 66245

4030

77276 4120

1021

1782

1266

1541 4005

Nguồn: Số liệu được thống kê từ báo cáo của UBND các huyện, thị, thành phố
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Bảng 7: Hiện trạng xử lý chất thải gia cầm trên địa bàn tỉnh
S Huyện
t
/
t Thị xã

Số hộ chăn nuôi gia
cầm

Tổng số vật
nuôi

Số hộ xử lý chất thải
chăn nuôi gia cầm hợp
VSMT

Thủy
cầm

Khá
c

Gà

Thủy
cầm

Khác

1 Huyện 3492
Châu
Thành
A

1568

0

10424
9

18720
1

0

2 Huyện 8200
Phụng
Hiệp

4871

4

31461
8

44773
4

3 Thành 1568
phố
Ngã
Bảy

711

215

49191

4 Huyện 3464
Long
Mỹ

2739

0

5 Thành 2477
phố
Vị
Thanh

1009

6 Huyện 2959
Châu
Thành

Gà

Thủy
cầm

ủ
Khác
phân

Khác

Biogas

3492 1568

0

0

854

6640 3479

4

6

8993 1118

7552

544

1668

215

50

985

65

20310
1

54381
9

0

2527 1925

0

0

353

4109

5

46095

139.93

96

1431

325

5

0

83

1678

1034

0

89563

20411

0

63

0

4714

63

0

4714

7 Thị xã 2448
Long
Mỹ

1676

0

11865
4

21372
0

0

1208

562

40

0

69

1744

8 Huyện 3300
Vị
Thủy

1732

0

93038

26882
9

0

2427 1245

168

0

2157 1580

224

10185
09

18291
96

1494

1945 9801
6

5146

119

1265 1500
0
8

Toàn tỉnh 2790 15313
8

Gà

Biện pháp xử lý

697

10

0

Nguồn: Số liệu được thống kê từ báo cáo của UBND các huyện, thị, thành phố

30

Bảng 8: Hiện trạng xử lý chất thải từ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh
T Huyện/Thị xã
T

1

Huyện Châu
Thành A

2 Huyện Phụng
Hiệp

Số hộ
Tổng
Số hộ xử lý
nuôi diện tích chất thải nuôi
thủy
mặt
thủy sản hợp
sản
nước
VSMT
trong
(ha)
ao,
mươn
g

Số hộ nuôi
thủy sản
trên sông,
kênh, rạch

Tổng
diện
tích
mặt
nước
(ha)

Số hộ xử lý chất
thải
nuôi thủy sản
hợp VSMT

26

13.78

0

0

0

0

6655

917.49

2029

559

58.832

325

3

Thành phố
Ngã Bảy

181

203.39

154

129

76.6

125

4

Huyện Long
Mỹ

4568

404.32

4568

522

0.32

0

5 Thành phố Vị
Thanh

532

46.34

90

37

0.003

0

6

Huyện Châu
Thành

1989

76.29

376

4

5184

0

7

Thị xã Long
Mỹ

3339

454.98

3339

117

0.26703

0

8

Huyện Vị
Thủy

2207

15778.6
7

2032

95

60.3675

90

Tổng

19497

17895.2
6

12588

1463

5380.38
95

540

Nguồn: Số liệu được thống kê từ báo cáo của UBND các huyện, thị, thành phố
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Bảng 9: Khối lượng bao gói thuốc thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trong
hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
STT

Tên loại đất

Định mức Khối lượng
bao gói thuốc BVTV
sau sử dụng
(kg/năm/ha)

Diện tích
(ha)

Khối lượng bao
gói thuốc BVTV
sau sử dụng
(kg/năm )

1

Đất trồng lúa

0,94

79.013

74.272

2

Đất trồng cây hàng
năm khác

0,72

14.003

10.082

3

Đất trồng cây lâu năm

0,4

42.859

17.144

135.875

101.498

Tổng

Bảng 10: Tình hình xây dựng bể chứa và tổ chức thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố.
Stt

Huyện/thị xã/thành phố

Số lượng bể
chứa đã xây
dựng

Bình quân khối lượng thu gom, xử lý
hàng năm từ nguồn kinh phí địa
phương (kg/năm)

1

Thành phố Vị Thanh

121

-

2

Thành phố Ngã Bảy

54

380

3

Thị xã Long Mỹ

53

1.100

4

Huyện Châu Thành

35

1.350

5

Huyện Châu Thành A

69

-

6

Huyện Long Mỹ

83

-

7

Huyện Phụng Hiệp

144

-

8

Huyện Vị Thủy

110

-

Tổng

669

2.830

Nguồn: Số liệu đưrợc thống kê từ báo cáo của các UBND các huyện/thị xã/thành phố
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Bảng 11: Tình hình thành lập Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Tổng số
ấp/khu
vực

Tổng số
ấp/khu
vực có sản
xuất nông
nghiệp

Huyện/thị
TT xã/thành
phố

Tổ thu gom, vận chuyển bao gói thuốc BVTV do địa phương thành
lập
Số lượng
ấp/khu
vực đã
thành lập
tổ

Bình
quân số
thành
viên
trong tổ
(người)

Phương pháp thu
gom, vận chuyển
từ bể chứa đến nơi
chuyển giao

1

Thành phố
Vị Thanh

53

47

42

2

Thành phố
Ngã Bảy

40

36

26

7 x

3

Thị xã Long
Mỹ
Huyện Châu
Thành
Huyện Châu
Thành A

42

38

11

5 x

0 Tự nguyện

58

58

44

4 x

Tự nguyện

79

79

62

6 x

Huyện Long
Mỹ
Huyện
Phụng Hiệp
Huyện Vị
Thủy
Tổng

50

50

0

x

0 Tự nguyện

128

128

128

5 x

0 Tự nguyện

75

75

75

4 x

0 Tự nguyện

525

511

388

5

6
7
8

x
(Đại
thành;
Tân
Thành)

Nguồn kinh
phí hoạt
động

Xe mô
tô
6
x

4

Xe thùng

Kinh
phí
hoạt
động
của tổ
(triệu
đồng/
năm/tổ)

0,5-0,8

x (Một
Ngàn,
Bảy
ngàn,
Tân Hòa,
Thạnh
Xuân,
Tân Phú
Thạnh)

nhân dân
đóng góp:
11 tổ; Tổ tự
nguyện: 31
tổ
0 Tự nguyện

0 Tự nguyện

Nguồn: Số liệu đưrợc thống kê từ báo cáo của các UBND các huyện/thị xã/thành phố
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Bảng 12: Tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Stt

Tên tuyến
đường giao
thông

Chiều dài tuyến
đường giao thông
qua địa phận tỉnh
(km)

Chiều dài tuyến đường giao
thông đã có cây xanh ven
đường (km)

tỷ lệ (%)

1

Quốc lộ 61B

15,30

15,30

2

Quốc lộ 61C

37,15

37,15

100,0

3

Tỉnh lộ 925

19,30

17,80

92,2

4

Tỉnh lộ 925B

2,80

2,80

100,0

5

Tỉnh lộ 926

16,90

16,90

100,0

6

Tỉnh lộ 927

22,00

22,00

100,0

7

Tỉnh lộ 927B

5,40

5,40

100,0

8

Tỉnh lộ 928

25,10

25,10

100,0

9

Tỉnh lộ 928B

39,20

39,20

100,0

10

Tỉnh lộ 929

15,80

15,36

97,2

11

Tỉnh lộ 930

14,20

14,20

100,0

12

Tỉnh lộ 930B

7,90

7,90

100,0

13

Tỉnh lộ 931B

27,60

27,60

100,0

248,65

246,71

99,2

Tổng

100,0

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải
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Bảng 13: Tuyến giao thông trong nội ô đô thị và ngoại ô đô thị, nông thôn tại các
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Stt

Huyện/thị xã/thành
phố

Tuyến đường giao thông
trong nội ô đô thị

Tuyến đường giao thông ngoại ô
đô thị, nông thôn

Chiều
dài
(km)

Chiều dài
tuyến
đường có
cây xanh
ven
đường
(km)

Tỷ lệ
(%)

Chiều
dài (km)

Chiều dài
tuyến đường
có hàng rào
cây xanh, cây
xanh ven
đường (km)

Tỷ lệ
(%)

1

Thành phố Vị Thanh

107,19

107,19

100,0

290,93

249,06

85,6

2

Thành phố Ngã Bảy

123,20

103,20

83,8

121,80

91,80

75,4

3

Thị xã Long Mỹ

84,95

44,14

52,0

183,70

113,30

61,7

4

Huyện Châu Thành

22,00

16,00

72,7

475,99

345,00

72,5

5

Huyện Châu Thành A

12,05

5,67

47,0

325,10

292,25

89,9

6

Huyện Long Mỹ

7,03

4,92

70,0

602,97

428,65

71,1

7

Huyện Phụng Hiệp

12,56

9,00

71,7

695,35

551,56

79,3

8

Huyện Vị Thủy

5,20

3,00

57,7

323,90

232,90

71,9

374,19

293,12

78,3

3.019,74

2.304,52

76,3

Tổng

Nguồn: Số liệu đưrợc thống kê từ báo cáo của các UBND các huyện/thị xã/thành phố

35

Bảng 14: Khối lượng bao gói thuốc thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trong
hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
STT

Tên loại đất

Định mức Khối
lượng bao gói thuốc
BVTV sau sử dụng
(kg/năm/ha)

Diện tích
duy trì đến 2030
(ha)

Khối lượng bao gói
thuốc BVTV sau sử
dụng (kg/năm )

1

Đất trồng lúa

0,94

77.200

72.568

2

Đất trồng cây hàng
năm khác

0,72

15.419

11.102

3

Đất trồng cây lâu
năm

0,4

33.400

13.360

126.019

97.030

Tổng

Bảng 15: Tình hình và nhu cầu bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực sau sử dụng
STT

Huyện/thị xã/thành
phố

Thành phố Vị Thanh
Thành phố Ngã Bảy
Thị xã Long Mỹ
Huyện Châu Thành
Huyện Châu Thành A
Huyện Long Mỹ
Huyện Phụng Hiệp
Huyện Vị Thủy
Tổng
* Ghi chú: 01 bể chứa/39 ha.
1
2
3
4
5
6
7
8

Diện tích đất sản
xuất nông
nghiệp (ha)

Nhu cầu bể
chứa (bể)*

8.475
5.995
12.068
10.357
12.835
21.024
36.451
18.813
126.019

218
154
310
266
330
539
935
483
3235

Bể chứa đã xây
dựng (bể)

121
54
53
35
69
83
144
110
669

Nhu cầu bổ
sung bể chứa
(bể)
97
100
257
231
261
456
791
373
2.566
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Bảng 16: Tình hình khu vực công cộng
Chiều dài tuyến
đường trong khu
Huyện/thị xã/thành phố
công cộng, đường
Diện tích đất
Nhu cầu bổ sung diện tích
bờ kè có vĩa hè
2
công cộng (m )*
cây xanh bóng mát (m2)
(km)
1
Thành phố Vị Thanh
203.286
1.208
15
2
Thành phố Ngã Bảy
9.700
0
11
3
Thị xã Long Mỹ
384.221
0
6
4
Huyện Châu Thành
34.960
5.000
27
5
Huyện Châu Thành A
3.098.000
0
6
6
Huyện Long Mỹ
24
0
7
7
Huyện Phụng Hiệp
0
0
5
8
Huyện Vị Thủy
103.909
4.200
56
Tổng
3.834.100
10.408
132
Ghi chú: (*) Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị là đất công viên, vườn hoa, sân chơi, đảm
bảo tiếp cận của người dân

TT

Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị
hiện hữu
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