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BÁO CÁO 

Kết quả xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý về việc ngưng nhận rác  

để bảo trì thiết bị tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

8267/UBND-NNTN ngày 05/12/2022 về việc tham mưu giải quyết kiến nghị của 

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý về ngưng nhận rác để 

bảo trì Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau; trong đó, giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy 

ban nhân dân thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu 

nội dung đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý 

tại Tờ trình số 48/TTr-CL ngày 29/11/2022. 

Ngày 05/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với Sở 

Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà 

Mau (trừ huyện Ngọc Hiển), các đơn vị có liên quan và đại diện lãnh đạo Công ty 

TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (sau đây viết tắt là Công ty 

Công Lý), Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau. Sau khi trao đổi, tổng hợp 

ý kiến của các đại diện tham dự cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo 

cáo kết quả như sau: 

 - Việc Công ty Công Lý thông báo kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị và tạm ngưng tiếp nhận rác trong thời gian ngắn (Tờ trình gửi 

Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29/11/2022, đến hết ngày 04/12/2022 Công ty Công Lý 

đã ngưng tiếp nhận rác thải tại Nhà máy) đã gây khó khăn cho Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố Cà Mau trong việc chuẩn bị các phương án thu gom, xử lý 

rác thải trên địa bàn. Tại cuộc họp, đại diện các huyện và thành phố Cà Mau đề 

nghị Công ty Công Lý tiếp tục tiếp nhận, xử lý rác đến hết ngày 15/12/2022 để các 

địa phương có thêm thời gian chuẩn bị, bố trí bãi chôn lấp rác thải đảm bảo theo 

yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty Công Lý không thống 

nhất với đề nghị nêu trên. Lý do: hiện tại, máy móc, thiết bị, lò đốt rác và công 

trình hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy đã bị xuống cấp, cần thực hiện ngay 

việc bảo trì, bảo dưỡng, nếu tiếp tục vận hành sẽ không an toàn cho công nhân của 

Nhà máy. 

 - Theo báo cáo của UBND các huyện, hiện tại chỉ có huyện Trần Văn Thời 

và huyện Thới Bình còn bãi chứa rác tạm; các huyện còn lại chỉ có đất hoặc thuê 

đất, đường giao thông vào bãi chứa rác không đảm bảo và chưa có hạ tầng để tiếp 

nhận, xử lý rác (xử lý bằng biện pháp chôn lấp). 

 - Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau, hiện tại 

thành phố Cà Mau có 02 (hai) hố chôn lấp rác thải dự phòng với quy mô chứa là 

28.135 m3 (tương đương 21.066 tấn rác). Với khối lượng rác thải phát sinh của 
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thành phố Cà Mau trung bình là 140 tấn/ngày thì 02 hố chôn lấp rác thải dự phòng 

đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận rác của thành phố Cà Mau trong thời gian Công ty 

Công Lý xin bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị (90 ngày), nếu tiếp nhận rác thải 

từ các huyện thì không đảm bảo sức chứa. Ngoài ra, đơn vị báo cáo hiện tại 02 hố 

chứa rác dự phòng chưa thể tiếp nhận chứa rác ngay bởi vì hố đang chứa một 

lượng nước lớn, cần thời gian từ 2 đến 3 ngày bơm tát nước. 

 Từ thực trạng nêu trên, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các huyện trong thời 

gian Nhà máy thực hiện việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, Sở 

Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các 

nội dung công việc như sau: 

- Thống nhất cho các huyện thu gom, vận chuyển rác đưa về hố chôn lấp rác 

thải thành phố Cà Mau (do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau quản lý) 

xử lý đến hết ngày 15/12/2022 để Ủy ban nhân dân các huyện chuẩn bị phương án 

thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn. Sau ngày 15/12/2022 UBND các 

huyện đảm bảo lượng rác phát sinh trên địa bàn phải được xử lý đúng qui định tại 

các bãi rác tạm của các huyện. 

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau khẩn trương bơm 

nước tại các hố chôn lấp để tiếp nhận rác; đồng thời, chuẩn bị phương tiện, máy 

móc, thiết bị, chế phẩm sinh học, thuốc, hóa chất,… phục vụ quá trình tiếp nhận, 

xử lý rác, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm môi trường. 

- Yêu cầu Công ty Công Lý sắp xếp, tập trung nguồn lực, có kế hoạch phù 

hợp nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị hoàn thành trước 

Tết Nguyên Đán năm 2023. Đồng thời, xem xét hỗ trợ trong việc xác định khối 

lượng rác (cân rác) trước khi đưa vào các hố chôn lấp (do Công ty Cổ phần Môi 

trường Đô thị Cà Mau quản lý) làm cơ sở chi trả chi phí xử lý.  

- Thành lập Tổ công tác để kiểm tra, giám sát quá trình bảo trì máy móc, 

thiết bị của Nhà máy rác thành phố Cà Mau và hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố Cà Mau thu gom, xử lý rác trong thời gian Nhà máy rác 

thành phố Cà Mau thực hiện việc bảo trì. Thành phần Tổ công tác bao gồm: Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả việc 

xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch 

Công Lý về việc ngưng nhận rác để bảo trì thiết bị tại Nhà máy xử lý rác thải thành 

phố Cà Mau./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- UBND các huyện, TPCM; 

- Công ty Công Lý; 

- Cty CP MT Đô thị CM; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, P.BVMT (Long). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Đỗ Quang Hưng 
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