
 

UBND TàNH CÀ MAU 
Sâ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯àNG 

Số:          /BC-STNMT 

CàNG HÒA XÃ HàI CHþ NGHĨA VIÞT NAM 

Đác lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cà Mau, ngày     tháng  12  năm 2022 
 

BÁO CÁO 
Công tác chuẩn bị ph°¡ng án thu gom, vận chuyển và xử lý  

rác thải sinh hoạt cÿa các huyßn trong thái gian Nhà máy xử lý 
rác thải thành phß Cà Mau ng°ng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa chữa  

 

 

Thực hißn ý kiến chá đạo cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tánh tại Công văn 
số 8345/UBND-NNTN ngày 06/12/2022 về vißc xử lý các nội dung liên quan đến 
vißc Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, 
sửa chữa. Qua rà soát, tổng hợp báo cáo cāa các huyßn và đơn vị liên quan, Sở 
Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo như sau: 

1. H°ßng dẫn các huyßn thực hißn xử lý rác thải đảm bảo đúng quy 
trình, quy định 

- Vißc hướng dẫn thực hißn công tác bảo vß môi trường đối với bãi chôn 
lấp rác thải tạm thời trên địa bàn các huyßn đã được Sở Tài nguyên và Môi 
trường triển khai hướng dẫn tại cuộc họp ngày 05/12/2022 gồm: Sở Xây dựng, 
Sở Khoa học và Công nghß, đại dißn Āy ban nhân dân các huyßn và thành phố Cà 
Mau (trừ huyện Ngọc Hiển). Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 
các quy định về vißc lựa chọn địa điểm thực hißn bãi chôn lấp rác; các bißn pháp 
để hạn chế sự thẩm thấu cāa nước rá rác vào môi trường đất, nước ngầm (lót bạt ở 

đáy các khu vực chứa rác, phủ bề mặt khi chôn lấp rác); sử dÿng chế phẩm, 
thuốc chuyên dùng để giảm mùi, dißt ruồi; theo dõi diễn biến chất lượng môi 
trường khu vực xung quanh bãi chôn lấp rác,… 

- Về phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn các huyßn: 
Trên cơ sở báo cáo cāa Āy ban nhân dân các huyßn (đến ngày 14/12/2022, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã nhận đầy đủ báo cáo của các huyện), Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã tổng hợp phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 
hoạt cāa các huyßn trong thời gian Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau 
ngưng tiếp nhận rác để thực hißn bảo trì, sửa chữa. Theo đó, có 03 huyßn: Cái 
Nước, Thới Bình, Năm Căn đā điều kißn tiếp nhận rác từ ngày 16/12/2022; 04 
huyßn còn lại là: Đầm Dơi, Phú Tân, U Minh và Trần Văn Thời chưa đā điều 
kißn để xử lý rác và đề xuất vận chuyển về hố chôn lấp rác thải cāa thành phố Cà 
Mau để xử lý, lý do: trên địa bàn huyßn chưa bố trí được quỹ đất để xây dựng bãi 
chôn lấp rác thải tạm thời, riêng huyßn Trần Văn Thời đã có quỹ đất nhưng 
đường dẫn vào bãi chôn lấp rác chưa đảm bảo cần có thời gian để nâng cấp, sửa 
chữa (chi tiết kèm theo phụ lục). Ngoài báo cáo công tác chuẩn bị hố chôn lấp 
rác, các huyßn còn đề nghị Tánh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hố chôn lấp rác 
phÿc vÿ cho vißc xử lý rác thải trên địa bàn huyßn.  
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Để có đā cơ sở, điều kißn cho các huyßn thực hißn công tác thu gom, xử lý 
rác thải trong thời gian Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng tiếp 
nhận rác, Sở Tài nguyên và Môi trường xin đề xuất, kiến nghị Āy ban nhân dân 
tánh như sau: 

- Thống nhất cho 04 huyßn (Đầm Dơi, U Minh, Phú Tân và Trần Văn 
Thời) tiếp tÿc vận chuyển rác về bãi chôn lấp rác do Công ty Cổ phần Môi trường 
đô thị Cà Mau quản lý đến hết ngày 30/12/2022. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ 
phối hợp với các ngành, UBND 04 huyßn khảo sát, đánh giá điều kißn tiếp nhận, 
xử lý rác và báo cáo, đề xuất UBND tánh trước ngày 30/12/2022. 

- Chá đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau rà soát lại khối 
lượng rác thải cāa 04 huyßn (Đầm Dơi, U Minh, Phú Tân và Trần Văn Thời) và 
thành phố Cà Mau; tính toán khả năng tiếp nhận, xử lý cāa hố chôn lấp rác thải 
thành phố Cà Mau làm cơ sở xem xét đề nghị cāa các địa phương nêu trên.  

- Chá đạo Āy ban nhân dân thành phố Cà Mau phối hợp với Công ty Cổ 
phần Môi trường Đô thị Cà Mau triển khai thực hißn giai đoạn 2 (xây dựng bổ 
sung các hố chôn lấp rác) để dự phòng trong trường hợp Nhà máy xử lý rác thải 
thành phố Cà Mau tiếp tÿc ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa chữa.  

- Chá đạo Āy ban nhân dân các huyßn khẩn trương chọn vị trí phù hợp để 
đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vß sinh nhằm tiếp nhận, xử lý rác trong thời 
gian Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau bảo trì, sửa chữa và dự phòng cho 
những năm tiếp theo.  

- Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hißn vißc thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác thải cāa các huyßn, Sở Tài nguyên và Môi trường xét thấy đây 
là vấn đề cần thiết và cấp bách nhằm hỗ trợ các địa phương thực hißn xử lý rác 
thải đảm bảo quy định về bảo vß môi trường. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi 
trường xin kiến nghị Āy ban nhân dân tánh chá đạo Āy ban nhân dân các huyßn 
(U Minh, Trần Văn Thời và Năm Căn) rà soát, lập dự toán chi tiết đối với các nội 
dung cần hỗ trợ và gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu Āy ban nhân dân tánh 
cân đối ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho các huyßn thực hißn. 

2. Kiểm tra trực tiếp tại Nhà máy xử lý rác thải thành phß Cà Mau 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ Công tác kiểm tra, giám sát 
quá trình bảo trì máy móc thiết bị cāa Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau 
tại Quyết định số 853/QĐ-STNMT ngày 08/12/2022. Sở Tài nguyên và Môi 
trường sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghß, Công an tánh, 
Āy ban nhân dân thành phố Cà Mau tổ chức kiểm tra thực tế và báo cáo Āy ban 
nhân dân tánh xem xét, quyết định. 

3. Nghiên cứu, rà soát, xác định khßi l°ợng rác thải thu gom và giá xử 
lý rác cÿa Công ty Cổ phần Môi tr°áng đô thị Cà Mau 

- Vißc xác định khối lượng rác thải thu gom: Sở Tài nguyên và Môi trường 
đề xuất thực hißn theo phương án tính khối lượng bình quân cāa Công ty Cổ phần 
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Môi trường Đô thị Cà Mau đề xuất tại Báo cáo số 95/BC-MTĐT ngày 
12/12/2022 (phương án này đã áp dụng khi Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà 

Mau bảo trì, sửa chữa năm 2018). 
 - Về giá xử lý rác thải: Kiến nghị Āy ban nhân dân tánh giao Sở Tài chính 

chā trì, xem xét đơn giá xử lý rác thải theo đề xuất cāa Công ty Cổ phần Môi 
trường đô thị Cà Mau tại Báo cáo số 95/BC-MTĐT ngày 12/12/2022. 
 Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo công tác chuẩn bị phương án thu 
gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cāa các huyßn trong thời gian Nhà máy 
xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa chữa đến Āy 
ban nhân dân tánh xem xét, chá đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Āy ban nhân dân tánh; 
- UBND các huyßn, TP.Cà Mau; 
- Cty CP MT Đô thị Cà Mau; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, P.BVMT (Long). 

KT.GIÁM ĐÞC 
PHÓ GIÁM ĐÞC 

 
 

 
 
 

Đß Quang H°ng 

 



Phÿ lÿc 
TỔNG HþP PH¯¡NG ÁN THU GOM, VẬN CHUYàN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT 

CĀA CÁC HUYÞN TRONG THỜI GIAN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI THÀNH PHÞ CÀ MAU 
NG¯NG TIẾP NHẬN RÁC Đà THỰC HIÞN BẢO TRÌ, SỬA CHỮA 

(Kèm theo Báo cáo số 613 /BC-STNMT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Tên huyßn 
Khßi l°ÿng rác 

tấn/ngày) 
Ph°¢ng án đß xuất Ghi chú 

1 Cái Nước 12 
Sử dụng bãi rác tạm thị trấn Cái 

Nước 

- Phần diện tích đất chưa sử dụng của bãi 

rác là 877m2. 

- Có thể tiếp nhận rác của huyện trong thời 

gian tối đa 60 ngày. 

2 Thới Bình 8 
Sử dụng bãi tập kết rác tại ấp 6, xã 

Thới Bình   

- Phần diện tích đất sử dụng để chứa rác: 

412,5m2. 

- Có thể tiếp nhận rác của huyện tối đa là 60 
ngày (sức chứa khoảng 600 tấn). 

- Đề xuất hướng dẫn cách tính giá vận 

chuyển và xác định khối lượng rác để làm 

cơ sở thanh toán. 

3 Năm Căn 12 

Sử dụng khu đất tại khóm Cái Nai, 

thị trấn Năm Căn để xây dựng bãi 

chôn lấp rác tạm thời (khu đất này 

đã được sử dụng để tiếp nhận rác 

năm 2018 khi Nhà máy rác thành 
phố Cà Mau bảo trì). 

- Thể tích hố chôn lấp, xử lý rác: 2.125m3 

- Đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện: 

500.000.000 đồng 

4 
Trần Văn 

Thời 
15 

Các xã, thị trấn đều có bố trí quỹ 

đất để xây dựng bãi chôn lấp rác 

tạm thời (trừ thị trấn Sông Đốc) 

- Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn 

Trần Văn Thời để xây dựng hố chôn lấp rác 

và mua sắm, sửa chữa trang thiết bị thu 
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STT Tên huyßn 
Khßi l°ÿng rác 

tấn/ngày) 
Ph°¢ng án đß xuất Ghi chú 

gom, vận chuyển rác. 

- Đề xuất cho chuyển rác trên địa bàn thị 
trấn Sông Đốc về 02 hố chôn lấp rác thải dự 

phòng của thành phố Cà Mau do thị trấn 

Sông Đốc không có bãi chôn lấp rác. 

5 Phú Tân 6 

Vận chuyển rác về 02 hố chôn lấp 

rác thải dự phòng của thành phố Cà 

Mau. 

 

6 U Minh 6 

Vận chuyển rác về 02 hố chôn lấp 

rác thải dự phòng của thành phố Cà 

Mau.  

Đề xuất Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 
Cà Mau tiếp tục thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn huyện theo hợp 

đồng đã ký kết. 

7 Đầm Dơi 12 

- Phương án 1 (ưu tiên): Vận 

chuyển rác về 02 hố chôn lấp rác 

thải dự phòng của thành phố Cà 

Mau. 

- Phương án 2: Thuê đất của Công 

ty TNHH xây dựng Thiên Phát để 

làm bãi rác tạm.   

- Diện tích khu đất dự kiến thuê của Công ty 

Thiên Phát: 3.500m2; kinh phí: 

1.490.000.000 đồng. 

- Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để 

huyện lựa chọn mua đất ở vị trí khác làm bãi 

rác tạm trong thời gian tới. 

 

 


