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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021 -2025” năm 2022 và Kế hoạch 

thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng xã Hà Kỳ

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-ĐGS ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ban 
kinh tế xã hội đoàn giám sát của HĐND huyện Tứ Kỳ về việc xây dựng báo cáo 
kết quả triển khai thực hiện Đề án" Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025" năm 2022 và Kế hoạch thu gom, xử lý 
bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND xã Hà Kỳ xây dựng Báo cáo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án" 
Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 
2021-2025" năm 2022 và Kế hoạch thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật 
sau sử dụng trên địa bàn xã như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Xã Hà Kỳ được định hướng là xã nông nghiệp của huyện Tứ Kỳ. Chủ yếu 

là trồng cây lúa nước và cây rau màu theo mùa vụ. Xã Hà Kỳ nằm ở phía Nam  
huyện Tứ Kỳ, cách trung tâm hành chính của huyện khoảng 18 km. Xã có diện 
tích  952,21 ha,  Dân số  9.076 người, với 2.675 hộ gia đình. Xã gồm 03 thôn: 
Đại Hà, Trạch Lộ và thôn Hà Hải, các thôn được phân bố đều trên toàn bộ diện 
tích của xã. Trên địa bàn xã hiện có 03 bãi rác thải của 03 thôn (trong đó bãi rác 
ở  thôn Trạch Lộ là bãi rác tập trung của xã) và nhận cấp nước sạch của nhà  
máy Hà Thanh xử lý và cung cấp nước sạch cho toàn bộ nhân dân trong xã với 
công suất 1500m3/ngày đêm.

Cùng với việc phát triển của xã hội, xã Hà Kỳ từng bước phấn đấu 
bắt nhịp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính vì vậy việc 
lạm dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chất kích thích sinh 
trưởng để tăng năng suất, sản lượng cây trồng; việc xử lý các chất thải trong 
chăn nuôi và nước thải trong nuôi trồng thủy sản chưa triệt để đã và đang làm 
gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cộng đồng 
cũng như sự phát triển bền vững của ngành đặc biệt là việc phát thải bao gói 
thuốc bảo vệ môi trường gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và gây 
mất mỹ quan do đó cần có biện pháp thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV 
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phát sinh. 
Từ thực tế trên, UBND xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch Thu 
gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các vùng sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn xã đạt những kết quả tích cực.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
Việc quán triệt, triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/3/2021 của 

UBND huyện thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 22/12/2021 của UBND 
huyện về triển khai thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường nông thôn giai đoạn 2021 -2025” năm 2022 được cụ thể hóa thành các đề 
án, kế hoạch thực hiện cụ thể và tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân.

Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo 
thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho từng thành viên Ban chỉ đạo, sâu sát nắm tình hình, báo cáo kịp thời các vụ 
việc vi phạm về môi trường ngay từ ban đầu; đồng thời chỉ đạo, đốn đốc UBND 
xã thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường 
theo quy định của pháp luật, chính vì vậy số vụ việc vi phạm về môi trường rất ít 
và được xử lý dứt điểm. Cụ thể như sau:

Hàng tháng Đảng ủy xã đã có Nghị quyết chỉ đạo UBND xã tổng hợp các 
trường hợp vi phạm về môi trường trên địa bàn xã của tháng trước và giải quyết 
dứt điểm các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến 
môi trường nói chung và hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật nói riêng.

Đảng ủy xã đã chủ động đề xuất mời Ban Thường vụ Huyện ủy và các 
phòng, ban chuyên môn của huyện về làm việc để cho ý kiến giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quản lý đất đai, xây dựng, giao 
thông thủy lợi, đồng thời định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai 
đoạn 2020- 2025.

Đảng ủy xã đã luôn chủ động tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo UBND 
và các cá nhân cán bộ, đảng viên có liên quan thông qua Nghị quyết hàng tháng 
của Đảng ủy, công văn chuyển đơn và công văn đôn đốc thực hiện các văn bản 
chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; đồng thời, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể 
phối hợp cùng UBND xã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân 
nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước về môi trường.
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UBND xã căn cứ Đề án của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện và 
Nghị Quyết của Đảng ủy đã chủ động xây dựng: 

- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc thực 
hiện Đề án" Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn 
giai đoạn 2021-2025" năm 2022; 

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 về việc thu 
gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xứ đồng sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn xã; 

- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16  tháng 5 năm 2022 về việc triển 
khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã.

Xã Hà Kỳ đã thành lập 03 tổ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa 
bàn xã (sau đây gọi là tổ thu gom) từ những năm 2009. Tổ thu gom hoạt động 
tốt theo quy chế và dưới sự quản lý của UBND xã.

Hàng tháng UBND xã phối hợp với trung tâm nước sạch VSMT Hải 
Dương phối hợp với UBND xã Hà Thanh kiểm tra chất lượng nước của nhà máy 
nước sạch Hà Thanh bằng phiếu kiểm định.

2. Kết quả đạt được
2.1. Kết quả thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021 -2025” năm 2022.
Sau khi nhận được Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 22/12/2021 của 

UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021 -2025” năm 2022; 

UBND xã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 10/01/2022  về việc 
Kiện toàn Ban chỉ đạo và Xây dựng Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2022 
phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa 
bàn xã.  

UBND xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi qua Đài truyền thanh xã, qua các 
hội nghị, cuộc họp của xã, thôn về lợi ích của việc bảo vệ môi trường nói chung 
và thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình nói riêng.

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn đã tích 
cực vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân và đoàn viên, hội viên 
tích cực hưởng ứng tham gia việc bảo vệ môi trường. 

Các trường học đã tích cực tuyên truyền, phát động học sinh thực hiện các 
mô hình bảo vệ môi trường. Trường Tiểu học xây dựng mô hình "Trường em 
xanh– sạch – đẹp", qua đó học sinh biết thu gom rác trong khuôn viên nhà 
trường và tác hại của việc xả rác bừa bãi, rác thải nhựa độc hại, nguy hiểm cho 
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môi trường đất, nước, không khí nếu không được xử lý đúng cách; tác hại của 
Pin khi vứt xuống môi trường đất và nước với sức khỏe và tính mạng của con 
người; tái chế các loại rác thải nhựa đã qua sử dụng để làm vật dụng  trang trí,... 
Trường THCS tuyên tuyền và phát động các em học sinh thực hiện việc phân 
loại và xử lý chất thải tại gia đình, thu gon các rác thải như chai nhựa, lon bia,... 
để gây dựng quỹ đội.

UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ 
tại hộ gia đình trên địa bàn xã. Việc tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện 
phân loại rác sinh hoạt tại gia đình; tận dụng rác phân hủy làm phân hữu cơ,... để 
giảm lượng rác thải sinh hoạt phải xử lý, bước đầu đạt kết quả tích cực, lượng 
rác thải sinh hoạt đã giảm.

Trong các hội nghị của thôn, của hội đoàn thể triển khai thực hiện phòng trào 
“Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử 
dụng 01 lần” và các phong trào khác trên địa bàn xã.

Xây dựng quy chế quản lý, hương ước, quy ước nhằm huy động sự tham 
gia của cộng đồng trong quản lý chất thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn. Đưa nội 
dung về bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước làng, khu dân cư văn hóa.

Rà soát bổ sung quy quy hoạch chung xây dựng xã; đăng ký quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất để mở rộng hoặc xây dựng bãi chôn lấp mới. 

+ Thực hiện việc chỉnh trang hoàn thiện các bãi chứa để đảm bảo hợp vệ sinh.
+ Thực hiện việc xử lý chế phẩm sinh học định kỳ hàng tuần tại 06 bãi rác tại 

06 thôn  tuy nhiên vẫn còn tình trạng đốt rác tại các bãi rác thải.
Trên địa bàn xã chủ yếu là rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình cá nhân 

không có công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ nên việc xả thải, khói bụi gây ô 
nhiễm không có và đã xóa bỏ 02 điểm vứt rác thải tự phát tại nơi công cộng.

Năm 2021 thực hiện kế hoạch của UBND huyện về xây dựng các tuyến 
đường hoa trên địa bàn xã. UBND xã đã giao cho Hội phụ nữ xã xây dựng kế 
hoạch trồng và chăm sóc được trên 5 km đường hoa góp phần không nhỏ trong 
việc cải tạo môi trường xanh trên địa bàn các thôn và đã được UBND huyện 
kiểm tra thực tế và đánh giá tuyến đường hoa của xã đảm bảo về hình thức cũng 
như chất lượng và duy trì cắt tỉa thường xuyên vào ngày 25 hàng tháng.

Kinh phí hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, chế phẩm sinh học phục vụ công tác thu 
gom, vận chuyển và chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt từ nguồn xã hội hóa từ nhân 
dân (kinh phí đóng góp theo nhân khẩu tại địa phương) và phần hỗ trợ từ cấp trên.

(Có kế hoạch kèm theo)
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2.2. Kết quả thực hiện Kế hoạch thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật 
sau sử dụng 

Năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 UBND xã đã nhận hỗ trợ của 
UBND huyện 45 thùng đựng vỏ bao bì thuốc trừ sâu, 24 thùng chế phẩm sinh 
học, 06 đôi ủng, 12 đôi găng tay, quần áo bảo hộ lao động .... và UBND xã đã 
cấp cho các thôn: 

+ Thôn Đại Hà: 15 thùng đựng vỏ bao bì thuốc trừ sâu, 08 chế phẩm sinh 
học, 02 đôi ủng, 02 đôi găng tay, 02 bộ quần áo bảo hộ lao động.

+ Thôn Trạch Lộ: 15 thùng đựng vỏ bao bì thuốc trừ sâu, 08 chế phẩm 
sinh học, 02 đôi ủng, 02 đôi găng tay, 02 bộ quần áo bảo hộ lao động.

+ Thôn Hà Hải: 06 thùng đựng vỏ bao bì thuốc trừ sâu, 08 chế phẩm sinh 
học, 02 đôi ủng, 02 đôi găng tay, 02 bộ quần áo bảo hộ lao động.

UBND xã đã trích nguồn ngân sách chi hỗ trợ cho thôn Đại Hà và thôn 
Hà Hải 15 triệu đồng để xử lý chôn lấp rác thải tại bãi rác thải của thôn. 

Sau khi các thôn nhận thùng chứa, các thôn đã đặt thùng chứa vào vị trí 
theo đúng kế hoach đề ra. Việc lắp đặt ở những điểm đã xây dựng phù hợp, 
thuận lợi cho người dân; người dân đã thực hiện nghiêm túc việc bỏ các vỏ 
thuốc bao bì thuốc vào thùng. Tuy nhiên, hiện nay các thùng đã đầy, địa phương 
đã báo cáo về phòng TNMT xin ý kiến chỉ đạo xử lý bao gói thuốc BVTV sau 
sử dụng. Hiện tại địa phương chưa bố trí xây dựng điểm tập kết trung chuyển rác 
thải bao gói thuốc BVTV sau sử dụng mà giao cho các thôn quản lý, bảo quản 
thùng chứa bao gói thuốc BVTV, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành 
việc để bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định, không vứt ra môi 
trường và thực hiện quy định về báo cáo định kỳ với UBND huyện.

(Có kế hoạch kèm theo)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, kết quả đạt được 
Trong thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đã được quan tâm, đầu tư, tổ chức thực 
hiện đạt được kết quả cao. UBND xã đã tranh thủ sự giúp đỡ của ngân sách cấp 
trên hỗ trợ cho đầu tư bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, hỗ trợ phương tiện vận 
chuyển góp phần thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh 
hoạt, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nguồn lực đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đã 
được tăng cường; phương tiện thu gom, vận chuyển, thiết bị xử lý rác thải đã 
được đầu tư kịp thời.
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Nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung, 
công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng  nói 
riêng đã được nâng lên; Đã hình thành được hệ thống thu gom, vận chuyển và 
xử lý rác thải trên địa bàn toàn xã;

2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
2.1. Hạn chế, yếu kém
Các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn vẫn còn tình trạng đốt rác, 

mặc dù đã phun thuốc xử lý định kỳ nhưng vẫn có mùi khó chịu, ảnh hưởng đến 
việc sản xuất của nhân dân tại khu vực liền kề các bãi chôn lấp. Các bãi rác chưa 
được đầu tư kinh phí cho công tác quản lý, nên đặc biệt bãi rác thôn Phương 
Quất có tình trạng đổ trộm rác thải, đổ không đúng vị trí (đổ xuống kênh mương 
cạnh bãi rác).

Công tác tuyên truyền về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn còn hạn 
chế, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của 
người dân. Một bộ phận nhân dân chưa chấp hành nghiêm việc đóng góp kinh 
phí trả cho hoạt động thu gom xử lý rác thải sinh hoạt.

Các thùng chứa đã đầy, chưa có phương án xử lý hiệu quả.
Phương tiện, trang thiết bị và lực lượng tham gia công tác thu gom, vận 

chuyển còn thiếu, chưa đảm bảo nhu cầu.
2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
Rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng đa dạng về số lượng và chủng loại, 

xuất hiện ngày càng nhiều loại khó xử lý, trong khi công tác phân loại, thu gom, 
vận chuyển, xử lý còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng xả rác 
thải sinh hoạt ra các hệ thống kênh mương và sông Cầu Đòng vẫn còn diễn ra 
gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. 

Do nguồn kinh phí của xã còn hạn hẹp nên việc đầu tư cho công tác thu 
gom, xử lý rác thải, bao gói thuốc BVTV còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chưa có kinh phí  hỗ trợ công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, hiện 
nay các hoạt động đầu tư thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu dựa vào số 
tiền thu theo nhân khẩu của nhân dân.

Nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường và thu gom, xử 
lý rác thải sinh hoạt tuy đã được nâng lên nhưng chưa tạo được sự chuyển biến 
mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa áp dụng 
các biện pháp ngăn chặn,  xử lý vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường.

3. Giải pháp trong thời gian tới.
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UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung sát với thực tế để tổ 
chức thực hiện có hiệu quả, phân công cụ thể cho các thành viên, chủ động 
tuyên truyền bằng nhiều hình thức về luật và các nghị định có liên quan. Tăng 
cường công tác nắm bắt tình hình phát hiện vi phạm và xử lý kịp thời. Từng 
bước giải quyết các vi phạm tồn tại từ những năm trước đây.

Chỉ đạo các ngành, cơ sở thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
thường xuyên hướng dẫn về công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, bao gói 
thuốc BVTV trên đài truyền thanh của xã để nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động của nhân dân; nâng cao ý 
thức tự giác thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà, đổ rác thải sinh hoạt 
đúng giờ, đúng nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương tiện, người thực 
hiện thu gom. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ, cơ sở thôn chịu trách nhiệm về 
các vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường.

Quản lý hiệu quả công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đặc biệt sử 
dụng có hiệu quả các bãi rác thải hiện có trên địa bàn;

Xây dựng quy chế hoạt động; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
quản lý, điều hành để công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bao gói thuốc 
BVTV sau sử dụng đạt mục tiêu đề ra.  

Tiếp tục đề nghị hỗ trợ ngân sách từ cấp trên và các nguồn vốn hợp pháp 
khác của xã để thực hiện đầu tư, nâng cấp, mở rộng các bãi thải chôn lấp hiện có 
đảm bảo công tác thu gom rác thải trên địa bàn. 

 Nguồn vốn thực hiện ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mức 
được phê duyệt cần thực hiện đa dạng các nguồn vốn và phương thức đầu tư trên 
nguyên tắc xã hội hóa; trong đó tập trung vào các nguồn vốn về đầu tư cho công 
tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải, tranh thủ các nguồn vốn của Chương 
trình mục tiêu quốc gia, các nguồn lực của xã để tổ chức thực hiện Đề án, theo 
quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 27/03/2020 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương.

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững về thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt đến năm 2025, góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới nâng cao đến năm 2025;

Phấn đấu đến năm 2024 xây dựng điểm tập kết tập trung gom vỏ bao bì 
BVTV sau sử dụng do thùng chứa vỏ bao bì BVTV sau sử dụng hiện tại đã đầy 
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báo cáo UBND huyện có kế hoạch thu gom đi tiêu hủy theo đúng quy định 
Đồng thời quản lý, xử lý hiệu quả các bãi thải tại các thôn để đảm bảo được lâu 
dài và hiệu quả cao trong những năm tiếp theo.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Đề nghị UBND tỉnh tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ về môi trường đối với các công chức làm công tác quản 
lý nhà nước về môi trường, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng công tác 
tham mưu, nhất là ở cấp xã; Quan tâm công tác quản lý nhà nước về môi trường 
ở cấp huyện, cấp xã, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
môi trường theo quy định pháp luật; Chỉ đạo việc sử dụng kinh phí sự nghiệp 
môi trường ở cấp huyện, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; Nghiên cứu có giải 
pháp thu hút nguồn lực xã hội hóa đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành 
tích trong công tác bảo vệ môi trường; Có giải pháp quản lý và sử dụng có hiệu 
quả Quỹ bảo vệ môi trường.

Đề nghị huyện tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua sắm vật tư, phương tiện, sinh 
phẩm để phụcc vụ cho việc vận chuyển thu gom và sử lý rác thải; khi có báo cáo 
của cơ sở về lượng rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã đầy đề 
nghị huyện thông tin cho đơn vị chung chuyển kịp thời tránh việc quá tải gây ô 
nhiễm; đề nghị huyện hỗ trợ nắp đậy bể rác thải hữu cơ tại hộ gia đình theo Kế 
hoạch 241/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực 
hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn 
giai đoạn 2021 -2025” năm 2022 và Kế hoạch thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn xã Hà Kỳ./.
Nơi nhận :
- Đoàn giám sát UĐND huyện Tứ Kỳ;
- BTV Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;                                                                               
- Lưu: VP.                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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BIỂU MẪU 
Kết quả thực hiện Kế hoạch hiện Đề án “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021 -2025” năm 2022 và Kế hoạch 

thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 
1. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện 

TT Cơ quan ban 
hành

Ký hiệu 
văn bản

Ngày, 
tháng ban 

hành

Nội dung văn bản

01 Đảng  ủy xã Đề án 03-
ĐA/ĐU

11/12/2021 Thu gom và xử lý rác thải sinh 
hoạt tập trung giai đoạn 2021-
2025

02 UBND xã Quyết định 
02/QĐ- 
UBND

10/01/2022 Kiện toàn Ban chỉ đạo thực 
hiện Đề án trên.

Kế hoạch 
02/KH-
UBND

10/01/2022
Phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên Ban chỉ đạo thực 
hiện Đề án trên.

Kế hoạch 
04/KH-
UBND

24/01/2022
Kế hoạch thực hiện Đề án 
trên. 

Kế hoạch 
06/KH-
UBND

26/01/2022
Thu gom, xử lý bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật sau sử dụng,

03 UBND xã

Kế hoạch 
22/KH-
UBND

25/5/2022
Triển khai phân loại, xử lý rác 
thải hữu cơ tại hộ gia đình trên 
địa bàn xã Hà Kỳ

04 Hội Phụ Nữ Kế hoạch 
03/KH-

BTV 

10/02/2022 Triển khai kế hoạch “thu gom, 
xử lý bao gói thuốc bảo vệ 
thực vật sau sử dụng trên địa 
bàn xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ” 
năm 2022

05 Hội Phụ Nữ Kế hoạch 
04/KH-

BTV

02/06/2022 kế hoạch “Chăm sóc và duy trì 
đường hoa, đường cây đường 
hoa địa bàn xã Hà Kỳ,” năm 
2022

06 Hội Nông Dân      Kế hoạch   
     03/KH-

BTV

    10/02/2022 Triển khai kế hoạch “thu gom, 
xử lý bao gói thuốc bảo vệ 
thực vật sau sử dụng trên địa 
bàn xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ” 
năm 2022
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2. Công tác thông tin, truyền thông 

STT Công tác thông tin, truyền thông Số lượng

1 Hội nghị, cuộc họp (Đảng ủy, UBND, MTTQ, các đoàn thể, 
các chi bộ, thôn, khu dân cư…) 

32

2 Phát thanh loa, đài (tin/bài tuyên truyền) 28

3 Hình thức khác (Pano, ap phích, băng zôn, khẩu hiệu…) 16
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