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DỰ THẢO

BÁO CÁO
Tổng kết thi hành pháp luật về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Đánh giá việc thực hiện
Trên cơ sở các văn bản quy định pháp luật của Trung ương, tỉnh đã triển khai
thực hiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo trong công
tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nhằm
đảm bảo theo quy định và phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh. UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 Quy định
về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 25/2019/QĐUBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013
phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2015 và định hướng đến năm
2025; Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc quy
định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang (trong đó, có quy định phí vệ sinh); Công văn số
313/UBND-KT ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc tổ chức thu gom và xử lý bao
gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.
Việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị được
thực hiện thông qua hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
thực hiện. Đối với khu vực nông thôn, do không có điều kiện về hạ tầng cho xe
chuyên dùng thu gom rác nên phần lớn rác thải khu vực nông thôn chưa được thu
gom xử lý tập trung, từ đó dẫn đến khó khăn trong công tác thu gom, xử lý; một số
xã thành lập tổ vệ sinh môi trường ở các ấp thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải
rắn sinh hoạt đến nơi tập kết để chuyển giao cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
- Công trình đô thị Hậu Giang xử lý, tuy nhiên số lượng còn rất hạn chế. Trên địa
bàn tỉnh còn 524 ấp, khu vực vẫn còn tuyến đường không có tuyến thu gom của
công trình đô thị.
Tỉnh luôn quan tâm thực hiện lưu chứa, thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói
thuốc bảo vệ thực vật. Tỉnh đã thực hiện xây dựng các bể bê-tông, cốt thép lưu chứa
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, 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. Hàng năm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp
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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; thành phố Ngã Bảy, huyện 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. Tuy nhiên, 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%, đạt rất ít so với lượng phát sinh.
Để nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói
thuốc bảo vệ thực vật nói riêng, Tỉnh đã xây dựng “Đề án Hậu Giang xanh đến năm
2025, định hướng đến năm 2030” và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại
Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020, theo đó đã cụ thể
hóa việc thành lập Tổ vệ sinh môi trường ở ấp, khu vực để tổ chức thu gom chất
thải rắn sinh hoạt (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; 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 định kỳ
nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo mục tiêu, lộ trình đề ra.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và “Đề án
Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các địa phương đã
thành lập Tổ vệ sinh môi trường để tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt đối với
các tuyến đường không có tuyến thu gom của công trình đô thị và thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật để chuyển giao đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý. Tình
hình thành lập và hoạt động của Tổ vệ sinh môi trường như sau:
- Tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt: Đến nay đã có 5 huyện, thị xã, thành phố
thành lập tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt quy mô theo ấp, khu vực hoặc theo xã,
phường thị trấn. Trong đó, một số tổ đã đi vào hoạt động, thực hiện thu gom chất
thải rắn sinh hoạt, vận chuyển, tập kết tại nơi thuận tiện giao thông giao cho công
trình đô thị (Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành): Mỗi tổ
cử 01 người thu gom; chiều dài tuyến đường thu gom của mỗi tổ giao động từ 0,5
– 03 km tương ứng từ 22 – 121 hộ dân, tần suất thu gom từ 02 – 04 ngày/lần (mỗi
lần thu gom khoảng 03 – 08 giờ); hộ dân đóng phí vệ sinh cho tổ bình quân 10.000
– 25.000 đồng/hộ/tháng; số tiền thu nhập bình quân của người thu gom dao động
từ 150.000 – 1.940.000 đồng/người/tháng. Một số tổ chỉ hoạt động thu gom rác, vệ
sinh môi trường công cộng (huyện Châu Thành A): Hàng tuần tổ chức thu gom rác
tồn đọng trên tuyến đường, khu vực công cộng để vận chuyển, tập kết tại nơi thuận
tiện giao thông giao cho công trình đô thị thu gom; tổ hoạt động tự nguyện, không
có kinh phí hoạt động.
Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang
có bố trí công nhân thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng xe
đẩy tay tại một tuyến đường nhỏ, hẻm ở trung tâm nội ô đô thị các huyện, thị xã,
thành phố. Bình quân mỗi công nhân đảm nhận thực hiện thu gom, vận chuyển chất
thải rắn sinh hoạt của 400 hộ với chiều dài tuyến đường khoảng 4 km, tần suất thu
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gom từ 03 ngày/lần (mỗi lần thu gom khoảng 08 giờ), thu nhập lương 6.000.000
đồng/tháng.
(Bảng tổng hợp tình hình hoạt động Tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên
địa bàn tỉnh được đính kèm ở phụ lục)
- Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng:
Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều tổ chức thành lập tổ thu gom
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở các xã, phường, thị trấn sản xuất nông
nghiệp để 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 định kỳ theo
kế hoạch của UBND cấp huyện hoặc theo chương trình do các cơ quan, tổ chức có
liên quan phát động chất thải rắn sinh hoạt (định kỳ khoảng 2 lần/năm); thành viên
mỗi tổ khoảng 5 – 10 người.
Bên cạnh đó, Hội nông dân tỉnh đã phát động thành lập và nhân rộng mô hình
thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật với tổng số 438 tổ được thành lập
(3.216 thành viên). Hoạt động của tổ là thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sự dụng còn tồn đọng trên ruộng, vườn vào các bể lưu chứa, vận chuyển từ bể lưu
chứa đến từ bể chứa đến điểm tập kết giao cho đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý
khi địa phương thực hiện vận chuyển, chuyển giao xử lý.
Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng hoạt động tự nguyện,
địa phương không có kinh phí hỗ trợ cho công tác thu gom, vận chuyển.
2. Đánh giá chất lượng VBQPPL được ban hành
“Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được
HĐND tỉnh thông quan tại Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12
năm 2020. Đề án phù hợp với điều kiện của tỉnh, tập trung quản lý chất thải rắn
sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ
thực vật phát sinh từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, khu vực công cộng; cảnh
quan môi trường trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, nội dung Đề án đã cụ thể hóa việc thành lập Tổ vệ sinh môi
trường ở ấp, khu vực để tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt (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; 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 định kỳ nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo mục
tiêu, lộ trình đề ra. Đồng thời, việc ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ cho Tổ vệ
sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là rất cần thiết, hỗ trợ cho Tổ vệ
sinh môi trường duy trì và hoạt động có hiệu quả.
3. Đánh giá về tác động của pháp luật đối với quản lý nhà nước, phát triển
kinh tế - xã hội
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“Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” làm cơ sở
để các sở, ban, ngành đoàn thể, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức, hộ
gia đình, cá nhân hoạt động, làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh triển khai thực
hiện nhằm 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.
Việc thành lập Tổ vệ sinh môi trường để tổ chức thu gom chất thải rắn sinh
hoạt (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; 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 định kỳ nhằm nâng cao tỷ lệ
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng theo mục tiêu, lộ trình đề ra. Tuy nhiên, để đảm bảo Tổ vệ sinh môi
trường luôn duy trì hoạt động có hiệu quả, cần có chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh
môi trường với đối tượng là người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC
Trên địa bàn tỉnh có 524 ấp, khu vực (trong đó, khu vực đô thị còn 133/134
ấp) vẫn còn các tuyến đường chưa được công trình đô thị thu gom chất thải rắn sinh
hoạt; 511 ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp. Theo “Đề án Hậu Giang xanh đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các xã, phường, thị trấn phải thành lập và
duy trì hoạt động Tổ vệ sinh môi trường để thu gom chất thải rắn sinh hoạt (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; 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 định kỳ.
Đến nay, một số xã, phường, thị trấn đã thành lập tổ thu gom chất thải rắn sinh
hoạt quy mô theo ấp, khu vực hoặc theo xã, phường thị trấn; tất cả các xã, phường,
thị trấn có sản xuất nông nghiệp đều thành lập tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tổ thu gom chất thải rắn sinh
hoạt và tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng không duy trì thường
xuyên hoặc chưa đi vào hoạt động do những nguyên nhân sau:
- Thu nhập từ việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt còn thấp, không
có nguồn kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng, không đủ điều kiện để trang bị bảo hộ lao động.
- Chưa có chính sách chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho người trực tiếp
thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng (như: bảo hiểm; dụng cụ bảo hộ lao động; chế độ bồi dưỡng;…)
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
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Để đảm bảo Tổ vệ sinh môi trường (do địa phương thành lập) luôn duy trì hoạt
động có hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh
hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo mục tiêu “Đề án Hậu Giang
xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, yêu cầu đặt ra cần chính sách đặc
thù của tỉnh để hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Do đó, việc ban hành Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường
ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng là rất cần thiết, làm cơ sở, khung pháp lý để triển khai
trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, PC, CCBVMT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Kim Diệu

Bảng tổng hợp tình hình hoạt động Tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
(Đính kèm theo báo cáo số
/BC-STNMT ngày tháng năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tên tổ
Thành phố Vị Thanh
Tổ 1 Khu vực 2,
phường III
Tổ 2 khu vực 2,
phường III
Tổ khu vực 3,
phường III
Tổ khu vực 4,
phường III
Tổ 1 khu vực 6,
phường III
Tổ 2 khu vực 6,
phường III
Tổ 3 khu vực 6,
phường III
Tổ 1 khu vực 1,
phường V
Tổ 2 khu vực 1,
phường V
âp Mỹ Hiệp 1, Tân
Tiến
âp Mỹ Hiệp 2, Tân
Tiến
âp Mỹ Hiệp 3, Tân
Tiến

Số
người
thu
gom

Số hộ
được
thu
gom

Chiều
dài
tuyến
đường
(km)

Số ngày
thu
gom
trong
tháng

1

70

1,5

20.000

-

1.400.000

1

70

1,1

20.000

-

1

121

1,3

20.000

1

75

0,9

1

70

1

Phí vệ sinh
Tổng phí
Chi phí hỗ
thu hộ dân
thu để
trợ khác
(đồng/tháng
hoạt động
(đồng/tháng)
/hộ
(đồng)

Chi phí

Thu nhập
người thu
gom
(đồng/tháng)

Ghi chú

12

280.000

1.120.000

Chi phí là chi lại
cho CTĐT

1.400.000

12

280.000

1.120.000

-

2.420.000

12

480.000

1.940.000

20.000

-

1.500.000

12

300.000

1.200.000

0,7

20.000

-

1.400.000

12

280.000

1.120.000

80

0,6

20.000

-

1.600.000

12

320.000

1.280.000

1

70

0,8

20.000

-

1.400.000

12

280.000

1.120.000

1

73

0,5

20.000

-

1.460.000

15

260.000

1.200.000

1

71

0,6

20.000

-

1.420.000

15

220.000

1.200.000

1

22

3,0

20.000

-

440.000

12

1

33

1,0

20.000

-

660.000

12

-

660.000

1

36

1,0

20.000

-

720.000

12

80.000

640.000

440.000

2
13
II
1
2
3

III
IV
1
2
3

âp Tư Sáng, Tân
Tiến
Thành phố Ngã Bảy
Tổ 1 KV Xẻo Vong
B, Hiệp Lợi
Tổ 2 KV Xẻo Vong
B, Hiệp Lợi
KV Láng Sen, Hiệp
Lợi
Thị xã Long Mỹ
Chưa thành lập
Huyện
Châu
Thành
Tổ Thị trấn Ngã Sáu
Tổ Thị trấn Mái
Dầm
Tổ xã Đông Thạnh

1

25

1,0

25.000

-

625.000

12

-

625.000

5

20

0,5

-

-

-

8

-

-

5

22

0,5

-

-

-

8

-

-

1

45

1,0

16.500

-

742.500

8

102.500

640.000

Chưa
hđ
2

86

2,0

16.500

-

1.430.000

10

1.430.000

Chưa
hđ
Chưa
hđ
2

260

2,0

16.500

4.290.000

10

3.640.000

325.000

1.400.000
2.805.000

10
10

1.100.000
2.805.000

150.000

1.980.000

30

800.000

590.000

5

Tổ xã Đông Phước
A
Tổ xã Đông Phước

6
7

Tổ xã Phú Hữu
Tổ xã Phú Tân

2
2

140
170

2,1
4,0

10.000
16.500

8

Tổ xã Đông Phú

2

120

1,2

16.500

V
1
2

Huyện Châu Thành A
Tổ TT. Cái Tắc
Tổ TT. Rạch Gòi

4

-

Chi phí là chi lại
cho Hội PN để mua
BH người nghèo

Chi phí là chi lại
cho CTĐT

Chi phí là chi lại
cho CTĐT
Chi phí là chi lại
cho CTĐT
Chi phí là chi lại
cho CTĐT
Mỗi tổ từ 4 - 8
người; Hàng tuần tổ

3
3
4
5
6
7
8

Tổ TT. Một Ngàn
Tổ TT. Bảy Ngàn
Tổ xã Tân Hòa
Tổ xã Trường Long
A
Tổ xã Thạnh Xuân
Tổ xã Trường Long
Tây

VI
1
2

Huyện Long Mỹ
Tổ TT Vĩnh Viễn
Tổ Xã VĨnh Viễn A

3

chức thu gom rác
tồn đọng trên tuyến
đường, khu vực
công cộng để vận
chuyển, tập kết tại
nơi thuận tiện giao
thông giao cho công
trình đô thị thu gom;
tổ hoạt động tự
nguyện, không có
kinh phí hoạt động
1
3

54
64

2,0
2,0

25.000
25.000

1.350.000
1.600.000

8
8

1.350.000
1.600.000

1

32

2,0

15.000

480.000

8

480.000

4

Tổ Xã Vĩnh Thuận
Đông
Tổ Xã Thuận Hưng

3

50

1,0

16.000

800.000

8

800.000

5

Tổ Xã Xà Phiên

4

23

2,0

25.000

575.000

8

575.000

6

Tổ Xã Lương Tâm

2

30

1,5

20.000

600.000

8

600.000

7

Tổ Xã Thuận Hoà

4

2,0

8

4

1,5

8

Tổ Xã Lương Nghĩa
Huyện Phụng Hiệp
Chưa thành lập
VIII Huyện Vị Thủy
Chưa thành lập
8
VII

Đã hỗ trợ 1 chiếc xe
thu gom/tổ; dự kiến
3 tháng năm 2021 sẽ
kiến ra mắt, hoạt
động (trước tiên mỗi
tổ phân công 01
người thu gom); sẽ
mở rộng phạm vi
thu gom trong các
năm tiếp theo.
Riêng Thuận Hòa và
Lương Nghĩa đang
rà soát lại phạm vi
thu gom trong năm
2021

UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-STNMT

Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
I. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
HĐND tỉnh đã thông qua “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030” tại Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm
2020, theo đó đã cụ thể hóa việc thành lập Tổ vệ sinh môi trường ở ấp, khu vực
để tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt (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; 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 định kỳ nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo mục tiêu, lộ
trình đề ra.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và “Đề án
Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đến nay đã có 5
huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt quy mô theo
ấp, khu vực hoặc theo xã, phường thị trấn; tất cả các xã, phường, thị trấn có sản
xuất nông nghiệp đều thành lập tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng; Hội nông dân tỉnh đã phát động thành lập và nhân rộng mô hình thu gom
bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật với tổng số 438 tổ được thành lập (3.216
thành viên). Tuy nhiên, hoạt động của các tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt và tổ
thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong thời gian qua chưa được
duy trì thường xuyên, chưa mang lại hiệu quả theo mục tiêu đề án đề ra, bên cạnh
đó còn một số tổ vẫn chưa đi vào hoạt động, nguyên nhân của những vấn đề này
là do: Các tổ thu gom đang hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, chỉ có
thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành sử dụng mức phí
vệ sinh (đóng góp) thu từ các hộ gia đình (sau khi trừ chi phí) để chi trả cho người
trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt với mức còn thấp (dao động từ
150.000 – 1.940.000 đồng/người/tháng); không có nguồn kinh phí cho hoạt động
thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; không đủ điều
kiện để trang bị bảo hộ lao động; chưa có chính sách chi từ ngân sách nhà nước
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để hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (như: bảo hiểm; dụng cụ bảo hộ lao động; chế
độ bồi dưỡng;…).
Để đảm bảo Tổ vệ sinh môi trường (do địa phương thành lập) luôn duy trì
hoạt động có hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo mục tiêu “Đề án
Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, việc ban hành Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi
trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao
gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là rất cần thiết, làm cơ sở, khung pháp lý
để triển khai trên địa bàn tỉnh.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Mục tiêu tổng thể
Duy trì, năng cao chất lượng và hoạt động có hiệu quả của Tổ vệ sinh môi
trường do địa phương thành lập; 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.
- Mục tiêu cụ thể
Xây dựng mức hỗ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nhằm duy trì, năng cao chất lượng
và hoạt động có hiệu quả của Tổ vệ sinh môi trường do địa phương thành lập;
nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
Ước tính tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phát sinh trong
năm 2020 khoảng 462 tấn/ngày. Trong đó, khu vực đô thị là 243 tấn/ngày, khu
vực nông thôn 219 tấn/ngày. 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 còn 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; ở nông thôn, đa số chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác
thu gom rác nên các phương tiện thu gom rác của Công trình đô thị không đến thu
gom được, hầu hết chất thải sinh hoạt nông thôn được người dân tự thu gom đốt
hoặc chôn lấp tại đất vườn. Do đó, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm
2020 của tỉnh còn thấp (khu vực đô thị tỷ lệ thu gom đạt 86%, khu vực nông thôn
tỷ lệ thu gom đạt khoảng 19%).
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Tổng khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trên địa bàn tỉnh
khoảng 101 tấn/năm. Người dân nhận thức được 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 hoặc chưa thu gom triệt để bao gói thuốc bảo vệ
thực vật vào các bể chứa do địa phương xây dựng; 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 vì người dân không đồng tình tham gia thu gom, vận
chuyển, sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe; hạn chế kinh phí để hỗ trợ, chi trả cho
người thu gom, vận chuyển nên tỷ lệ thu gom, vận chuyển để chuyển giao đơn vị
chức năng xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh hàng
năm thấp, chỉ đạt khoảng 3,8% - 4,18%.
Để nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng, “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030” đã xác định nhiệm vụ, giải pháp là các xã, phường, thị trấn phải thành
lập và duy trì hoạt động Tổ vệ sinh môi trường để thu gom chất thải rắn sinh hoạt
(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;
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 định kỳ.
Hiện nay, các địa phương đã thành lập tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt và
tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để thực hiện thu gom chất
thải rắn sinh hoạt 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; 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 định kỳ nhằm nâng
cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng của địa phương. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tổ thu
gom chất thải rắn sinh hoạt và tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng không duy trì thường xuyên hoặc chưa đi vào hoạt động do những nguyên
nhân sau:
- Thu nhập từ việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt còn thấp,
không có nguồn kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng, không đủ điều kiện để trang bị bảo hộ lao động.
- Chưa có chính sách chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho người trực tiếp
thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng (như: bảo hiểm; dụng cụ bảo hộ lao động; chế độ bồi dưỡng;…).
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Duy trì, năng cao chất lượng và hoạt động có hiệu quả của Tổ vệ sinh môi
trường do địa phương thành lập; nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh
hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
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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.
3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.
- Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chính
sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang”
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.
Mặt tích cực: Tác động đến ngân sách của tỉnh là không lớn.
Mặt tiêu cực: Tổ vệ sinh môi trường đã được thành lập hoạt động không có
hiệu quả, không đảm bảo duy trì hoạt động; thiếu quyết tâm nhân rộng, thành lập
mới Tổ vệ sinh môi trường dẫn đến không nâng cao được tỷ lệ thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;
chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng không được thu
gom triệt để; chất thải rắn sinh hoạt và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sẽ tồn đọng,
gây ô nhiễm môi trường, mất vẽ mỹ quan; cảnh quan môi trường không được cải
thiện và nâng cao; chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới,
nông thôn mới nâng cao và tiêu chí văn minh đô thị không được duy trì và nâng
cao.
b) Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chính
sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang”
Mặt tích cực: Với chính sách này sẽ tạo khung pháp lý, làm cơ sở để triển
khai thực hiện ở địa phương; xác định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Tổ
vệ sinh môi trường (do địa phương thành lập) với đối tượng là người trực tiếp thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp chính quyền địa phương quyết tâm hơn trong
việc nhân rộng, thành lập mới Tổ vệ sinh môi trường; duy trì, năng cao chất lượng
và hoạt động có hiệu quả của Tổ vệ sinh môi trường được thành lập; 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 ngày càng “xanh - sạch- đẹp”.
Mặt tiêu cực: Khi chính sách được ban hành có thể sẽ gây tác động đến ngân
sách của tỉnh, có thể bước đầu gặp khó khăn trong triển khai thực hiện.
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* Tác động về kinh tế
Chi phí:
- Phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thu từ tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong tuyến thu gom của Tổ vệ sinh môi trường (do địa phương thành lập)
được chi trả 100% cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức cuộc họp thỏa thuận giữa Tổ
vệ sinh môi trường và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thống nhất mức phí thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nhưng không được cao hơn mức phí do
cơ quan có thẩm quyền quy định.
- Bên cạnh đó, với chính sách này là định hướng sử dụng ngân sách nhà nước
của địa phương hỗ trợ một phần cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất
thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng của Tổ vệ sinh môi
trường do địa phương thành lập. Do đó, khi chính sách được ban hành có thể tác
động đến chi ngân sách của tỉnh để hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển
chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Các khoảng hỗ
trợ như sau:
+ Hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
Người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được hưởng
chế độ hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt với phạm vi từ 400 hộ trở lên hoặc tuyến đường từ 4 km trở lên ; tần suất
thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu 02 ngày/lần; có cam kết
thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu 01 năm.
▪ Mức hỗ trợ:
Hỗ trợ kinh phí để trang bị đồ bảo hộ lao động (quần, áo, ủng, găng tay,
khẩu trang: 02 bộ/năm): 2.000.000 đồng/năm.
▪

Bồi dưỡng bằng hiện vật có giá trị bằng tiền tương ứng 25.000 đồng/ngày
đối với ngày lao động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
Ước tính tổng kinh phí hỗ trợ:
Tổng kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom chất thải rắn sinh hoạt:
524 ấp, khu vực x 01 người thu gom/ấp, khu vực x [2.000.000 đồng/năm +
25.000 đồng/ngày x 15 ngày/tháng x 12 tháng/năm] = 3.406.000.000
đồng/năm.
+ Hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng
▪ Người trực tiếp 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 được hưởng chế độ hỗ trợ theo ngày thu gom, vận chuyển thực tế.
▪ Mức hỗ trợ:
▪
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Hỗ trợ kinh phí để trang bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang), chi phí
đi lại, ngày công lao động: 151.590 đồng/ngày đối với ngày lao động thu gom,
vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Bồi dưỡng bằng hiện vật có giá trị bằng tiền tương ứng 25.000 đồng/ngày
đối với ngày lao động thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực sau sử
dụng.
▪ Ước tính tổng kinh phí hỗ trợ:
Tổng kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom bao gói thuốc bảo vệ
thực vật: 511 ấp, khu vực x 01 người thu gom/ấp, khu vực x [151.590
đồng/ngày + 25.000 đồng/ngày] x 01 ngày/đợt x 02 đợt/năm = 180.474.980
đồng/năm.
Lợi ích: Người trực tiếp thu gom chất thải rắn sinh hoạt có được khoảng thu
nhập thông qua việc thu phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thu từ tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân trong tuyến thu gom của Tổ vệ sinh môi trường và
thông qua chính sách hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước; duy trì được hoạt
động có hiệu quả của tổ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, nâng cao chất lượng cảnh
quan 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.
* Tác động về xã hội
Khi chính sách được ban hành sẽ nâng cao được tỷ lệ thu gom, vận chuyển
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đáp
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường và
cảnh quan môi trường, 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 tiếp tục được duy
trì và nâng cao.
* Tác động về giới:
Chính sách không ảnh hưởng đến vị trí, vai trò, điều kiện, năng lực thực hiện,
cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính
sách mới được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
* Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính mới.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Để giải quyết những bất cập của vấn đề đã nêu, cần thiết phải xây dựng và
ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chính sách hỗ trợ cho Tổ
vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn
sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang”.
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III. Ý KIẾN THAM VẤN
Dự thảo sẽ được gửi lấy ý kiến của các sở, ngành có liên quan, UBND huyện,
thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chịu sự tác động
của văn bản, đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và gửi Sở Tư pháp thẩm
định chất lượng dự thảo theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện
hành. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, cơ quan soạn thảo tiếp thu và điều chỉnh
toàn bộ, bao gồm cả việc bổ sung các văn bản điện tử, sửa đổi nội dung, hình thức
dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.
Các ý kiến đóng góp sẽ được cơ quan soạn thảo tổng hợp đầy đủ, tiếp thu và
điều chỉnh theo các ý kiến xác đáng và giải trình rõ những ý kiến bảo lưu báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo, đánh giá thực hiện Nghị quyết.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh,
các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết và tham
gia đánh giá thực hiện Nghị quyết.
- Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai
thực hiện chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng theo chức năng nhiệm vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh
để xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện chính sách.
Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá tác
động dự thảo chính sách hỗ trợ hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương
thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, PC, CCBVMT.
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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi
trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt,
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết cơ chế chính sách hỗ trợ
cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất
thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Theo đề án “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm
2030”, các xã, phường, thị trấn phải thành lập và duy trì hoạt động Tổ vệ sinh môi
trường để thu gom chất thải rắn sinh hoạt (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; 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 định kỳ.
Đến nay, một số xã, phường, thị trấn đã thành lập tổ thu gom chất thải rắn
sinh hoạt quy mô theo ấp, khu vực hoặc theo xã, phường thị trấn; tất cả các xã,
phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp đều thành lập tổ thu gom bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng; Hội nông dân tỉnh đã phát động thành lập và nhân
rộng mô hình thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật với tổng số 438 tổ
được thành lập (3.216 thành viên). Tuy nhiên, hoạt động của các tổ thu gom chất
thải rắn sinh hoạt và tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong
thời gian qua chưa được duy trì thường xuyên, chưa mang lại hiệu quả theo mục
tiêu đề án đề ra, bên cạnh đó còn một số tổ vẫn chưa đi vào hoạt động, nguyên
nhân của những vấn đề này là do: Các tổ thu gom đang hoạt động chủ yếu trên
tinh thần tự nguyện, chỉ có thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và huyện
Châu Thành sử dụng mức phí vệ sinh (đóng góp) thu từ các hộ gia đình (sau khi
trừ chi phí) để chi trả cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt
với mức còn thấp (dao động từ 150.000 – 1.940.000 đồng/người/tháng); không
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có nguồn kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng; không đủ điều kiện để trang bị bảo hộ lao động; chưa có chính
sách chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển
chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (như: bảo hiểm;
dụng cụ bảo hộ lao động; chế độ bồi dưỡng;…).
Để đảm bảo Tổ vệ sinh môi trường (do địa phương thành lập) luôn duy trì
hoạt động có hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo mục tiêu “Đề án
Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, yêu cầu đặt ra cần
có chính sách của tỉnh để hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải
rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Do đó, việc ban hành
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi
trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao
gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là rất cần thiết, làm cơ sở, khung pháp lý
để triển khai trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Thông qua chính sách mà nghị quyết quy định sẽ thể hiện sự quan tâm của
Đảng và Nhà nước, xác định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Tổ vệ sinh
môi trường (do địa phương thành lập) với đối tượng là người trực tiếp thu gom,
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Với chính sách này sẽ tạo khung pháp lý, làm cơ sở để triển khai thực hiện
ở địa phương. Qua đó, nhằm duy trì, năng cao chất lượng và hoạt động có hiệu
quả của Tổ vệ sinh môi trường do địa phương thành lập; 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 ngày càng “xanh - sạch- đẹp”.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong “Đề án Hậu Giang
xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
- Giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại về kinh phí hoạt động của Tổ vệ
sinh môi trường do địa phương thành lập thông qua việc sử dụng ngân sách nhà
nước hỗ trợ một phần cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Chính sách được cụ thể hóa theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện
chung của tỉnh Hậu Giang, đảm bảo sự tham gia của người dân.
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III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi của chính sách là cụ thể hóa định mức hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi
trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt,
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2. Đối tượng áp dụng
Người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng thuộc Tổ vệ sinh môi trường do Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thành lập.
Không áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhận hoạt động dịch vụ thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC
HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
Chính sách: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Chính
sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang”
* Mục tiêu của chính sách
Hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao
gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nhằm duy trì, năng cao chất lượng và hoạt
động có hiệu quả của Tổ vệ sinh môi trường do địa phương thành lập; nâng cao
tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
* Nội dung của chính sách
Quy định về chính sách, định mức hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa
phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
* Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp thực hiện chính sách: Hỗ trợ bằng tiền, hiện vật cho người trực
tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật
sau sử dụng của Tổ vệ sinh môi trường do địa phương thành lập. Thực hiện chính
sách trực tiếp bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước.
- Lý do lựa chọn: Đây là giải pháp quan trọng để duy trì, nâng cao chất lượng
và hoạt động có hiệu quả của Tổ vệ sinh môi trường do địa phương thành lập;
nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI
HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
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1. Nguồn nhân lực:
UBND xã, phường, thị trấn kiện toàn, thành lập Tổ vệ sinh môi trường phù
hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để thu gom chất thải rắn sinh hoạt đối với
các tuyến đường không có tuyến thu gom của công trình đô thị và thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật để chuyển giao đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý.
2. Nguồn lực kinh phí:
- Phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thu từ tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong tuyến thu gom của Tổ vệ sinh môi trường (do địa phương thành lập)
được chi trả 100% cho cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức cuộc họp thỏa thuận giữa Tổ
vệ sinh môi trường và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thống nhất mức phí thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nhưng không được cao hơn mức phí do
cơ quan có thẩm quyền quy định; sắp xếp, bố trí người thu hộ phí thu gom, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để trả lại cho người
trực tiếp thu gom, vận chuyển.
- Sử dụng ngân sách nhà nước của địa phương hỗ trợ một phần cho người
trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực
vật sau sử dụng của Tổ vệ sinh môi trường do địa phương thành lập.
+ Hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
Người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được hưởng
chế độ hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt với phạm vi từ 400 hộ trở lên hoặc tuyến đường từ 4 km trở lên; tần suất
thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu 02 ngày/lần; có cam kết
thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu 01 năm.
▪ Mức hỗ trợ:
▪

Hỗ trợ kinh phí để trang bị đồ bảo hộ lao động (quần, áo, ủng, găng tay,
khẩu trang: 02 bộ/năm): 2.000.000 đồng/năm.
Bồi dưỡng bằng hiện vật có giá trị bằng tiền tương ứng 25.000 đồng/ngày
đối với ngày lao động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
▪ Ước tính tổng kinh phí hỗ trợ:
Tổng kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom chất thải rắn sinh hoạt:
524 ấp, khu vực x 01 người thu gom/ấp, khu vực x [2.000.000 đồng/năm +
25.000 đồng/ngày x 15 ngày/tháng x 12 tháng/năm] = 3.406.000.000
đồng/năm.
+ Hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng
Người trực tiếp 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 được hưởng chế độ hỗ trợ theo ngày thu gom, vận chuyển thực tế.
▪ Mức hỗ trợ:
▪
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Hỗ trợ kinh phí để trang bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang), chi phí
đi lại, ngày công lao động: 151.590 đồng/ngày đối với ngày lao động thu gom,
vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Bồi dưỡng bằng hiện vật có giá trị bằng tiền tương ứng 25.000 đồng/ngày
đối với ngày lao động thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực sau sử
dụng.
▪

Ước tính tổng kinh phí hỗ trợ:

Tổng kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom bao gói thuốc bảo vệ
thực vật: 511 ấp, khu vực x 01 người thu gom/ấp, khu vực x [151.590
đồng/ngày + 25.000 đồng/ngày] x 01 ngày/đợt x 02 đợt/năm = 180.474.980
đồng/năm.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Thời gian dự kiến trình HDND thông qua nghị quyết: Quý IV năm 2021
Trên đây là Tờ trình xây dựng Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ cho
Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải
rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Báo cáo Tổng kết thi hành pháp luật về việc thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh
môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt,
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đề cương
chi tiết dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa
phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- Lưu: VT, NCTH.
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TỈNH HẬU GIANG
Số:

/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

tháng

năm 2021

DỰ THẢO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
NGHỊ QUYẾT
Chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ……
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức
thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong
điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6 tháng 01 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Thông qua Đề án Hậu Giang xanh
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày tháng năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ
sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Báo cáo thẩm tra của ……; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại
kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh m ôi t rườn g
ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh h oạt , bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị quyết áp dụng đối với người trực tiếp thu gom, vận chuyển ch ất t hải
rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng thuộc Tổ vệ sin h m ôi

2

trường do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn t rên địa bàn t ỉnh Hậu Giang
thành lập.
Không áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động dịch vụ thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gói t h uốc bảo vệ t h ực vật
sau sử dụng.
Điều 3. Chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa ph ươn g t h ực
hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói th u ốc bảo vệ t h ực
vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:
1. Hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh
hoạt.
a) Người trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được
hưởng chế độ hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt với phạm vi từ 400 h ộ t rở
lên hoặc tuyến đường từ 4 km trở lên.
- Tần suất thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh h oạt t ối t h iểu 02/lần
ngày.
- Có cam kết thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sin h h oạt t ối
thiểu 01 năm.
b) Mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ kinh phí để trang bị đồ bảo hộ lao động (quần, áo, ủng, găng
tay, khẩu trang: 02 bộ/năm): 2.000.000 đồng/năm.
- Bồi dưỡng bằng hiện vật có giá trị bằng tiền tương ứng 25.000
đồng/ngày đối với ngày lao động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
2. Hỗ trợ cho người trực tiếp thu gom, vận chuyển bao gói t h u ốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng
a) Người trực tiếp 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 được hưởng chế độ hỗ trợ theo ngày thu gom, vận chuyển t h ực
tế.
b) Mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ kinh phí để trang bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu tran g), ch i
phí đi lại, ngày công lao động: 151.590 đồng/ngày đối với ngày lao độn g t h u
gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
- Bồi dưỡng bằng hiện vật có giá trị bằng tiền tương ứng 25.000
đồng/ngày đối với ngày lao động thu gom, vận chuyển bao gói t h u ốc bảo vệ
thực sau sử dụng.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước địa ph ươn g (cân đối
trong dự toán kinh phí thường xuyên theo phân cấp ngân sách).

3

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân t ỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ
họp thứ ….. thông qua ngày ...... tháng ........ năm 2021 và có h iệu lực t ừ n gày
...... tháng ....... năm 2021./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

