
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /STNMT-BVMT 

V/v hướng dẫn thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường tại các bãi rác 

trên địa bàn tỉnh  
 

Cà Mau, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

                           

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; 

- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau. 
 

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

số 8714/UBND-NNTN ngày 19/12/2022 về việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt của các huyện trong thời gian Nhà máy xử lý rác thải thành phố 

Cà Mau ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa chữa; trong đó, giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quy 

trình kỹ thuật đào hố chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt tạm thời trong thời gian 

Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng tiếp nhận rác để bảo trì, sửa 

chữa đảm bảo theo quy định.  

Để đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, Sở Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà 

Mau các biện pháp bảo vệ môi trường đối với bãi rác tạm như sau: 

1. Áp dụng phương pháp trải bạt trên toàn bộ bề mặt diện tích đáy và 

thành của hố chôn lấp rác để ngăn ngừa nước rỉ từ bãi chôn lấp thấm vào môi 

trường đất và nước dưới đất khu vực xung quanh, bên dưới bãi chôn lấp.  

Hàng ngày phun xịt chế phẩm, thuốc chuyên dùng được phép sử dụng để 

giảm thiểu mùi hôi, diệt ruồi. Do tính chất chứa tạm nên tạm thời chưa yêu cầu 

thu gom nước rỉ rác về hệ thống xử lý nhưng cần có biện pháp xử lý sơ bộ (bằng 

chế phẩm vi sinh,…), giảm thiểu lượng nước từ bãi rác chảy tràn ra xung quanh, 

nhất là khu vực nguồn lấy nước để nuôi thủy sản.   

Sau khi bãi chôn lấp đã tiếp nhận lượng chất thải đạt đến dung tích lớn 

nhất như thiết kế hoặc không còn tiếp nhận chất thải, phải có lớp đất phủ trên 

cùng hoặc lớp bạt phủ bề mặt nhằm ngăn ngừa các tác động bất lợi từ hố chôn 

lấp đến môi trường xung quanh và từ bên ngoài vào hố chôn lấp. 

2. Theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường khu vực xung 

quanh bãi rác, đặc biệt là chất lượng nước mặt, mùi hôi,…để có biện pháp xử lý 

phù hợp, kịp thời. 

3. Báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc về biện pháp bảo vệ môi 

trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, phối hợp xử lý.   
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Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về biện pháp 

bảo vệ môi trường đối với các bãi rác tạm, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố Cà Mau, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau thực hiện đúng 

theo nội dung hướng dẫn tại Công văn này (kèm theo Công văn số 8714/UBND-

NNTN ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, P.BVMT (Long). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

Đỗ Quang Hưng 
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