
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       TỈNH CÀ MAU                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

    Số:         /KH-HĐND                          Cà Mau, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phiên họp giải trình một số vấn đề về tình hình thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau  
  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; 

Thực hiện Chương trình số 10/CTr-HĐND ngày 28/12/2022 về giám sát của 

Thường trực HĐND tỉnh năm 2023 và Chương trình số 03/CTr-HĐND ngày 

18/01/2023 về hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023; 

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình một 

số vấn đề về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban và đại 

biểu HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng giám sát. 

- Thông qua phiên giải trình, đánh giá đúng thực trạng tình hình; hạn chế, 

vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức có liên 

quan trong việc thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt 

và việc áp dụng đơn giá chi phí xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đề ra giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để kiến nghị UBND tỉnh và cơ quan liên quan 

thực hiện. 

2. Yêu cầu 

Phiên giải trình phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, thực hiện đảm bảo 

đúng quy trình, quy định của pháp luật. Qua phiên giải trình kiến nghị được những 

giải pháp thiết thực trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và việc áp 

dụng đơn giá chi phí xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau phù hợp, đạt 

hiệu quả hơn. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG GIẢI TRÌNH 

1. Nội dung 

Một số vấn đề về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau.  
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2. Phạm vi giải trình 

Thực trạng tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà mau; việc áp dụng đơn giá thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau (áp dụng đơn giá từ năm 2015). 

Số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022. 

3. Đối tượng giải trình, tham gia giải trình 

- Đối tượng giải trình: UBND tỉnh Cà Mau.  

- Tham gia giải trình: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở 

Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố Cà Mau. 

4. Đề cương báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đối tượng giải trình (UBND tỉnh) trên cơ sở 

tổng hợp báo cáo của các đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo phục vụ phiên họp 

giải trình, với một số nội dung như sau:  

a) Về tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt  

- Tình hình, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn việc phân 

loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.  

- Tình hình thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; 

trong đó, nêu rõ về công tác tổ chức vận hành, kết quả thực hiện và đánh giá tính 

hiệu quả, nhất là từ khi Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau xin tạm ngưng 

tiếp nhận rác để bảo trì thiết bị, như: 

+ Tình hình, kết quả thực hiện, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện thu gom, 

vận chuyển rác thải từ các khu dân cư tập trung, khu chợ, khu vực nông thôn, Hợp tác 

xã Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau và từ các địa phương về 

điểm xử lý rác tập trung.  

+ Công tác chuẩn bị các bãi tập kết rác tạm thời của các địa phương đủ điều 

kiện tiếp nhận rác. Có bao nhiêu điểm xử lý rác tập trung tại các địa phương ? Quy 

trình và công nghệ xử lý rác như thế nào? Việc bố trí quỹ đất để xây dựng các bãi 

chôn lấp rác tạm thời và hướng dẫn quy trình kỹ thuật đào hố chôn lấp rác thải tại 

các địa phương.  

+ Việc xác định khối lượng rác thải thu gom, xử lý rác thải. Đánh giá tỷ lệ % rác 

thu gom, vận chuyển về được xử lý và chưa được xử lý; % rác chưa được thu gom, 

xử lý, còn xả thải ra môi trường không đúng quy định? Chi phí xử lý rác và nguồn 

kinh phí?  

+ Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị có liên quan. Công tác 

kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng trong việc đào hố chôn lấp và xử lý rác 

thải tại các bãi chôn lấp rác tạm thời. 
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- Đánh giá hiệu quả việc thu tiền thu gom, xử lý rác trong nhân dân. Tình hình 

hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; 

trong đó, nêu rõ việc hỗ trợ các địa phương trong xây dựng các bãi chôn lấp rác tạm 

thời và xử lý rác. 

- Tình hình quy hoạch công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của các 

huyện, thành phố; nêu một số nội dung chính của quy hoạch (quy mô, công nghệ, 

chi phí, giải pháp thực hiện, thời gian thực hiện,...). 

- Công tác phối hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc hỗ trợ, đề xuất 

cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những khó khăn, hạn chế về tình hình 

thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. 

- Đánh giá hiệu quả tình hình thu gom, xử lý rác thải của các địa phương thời 

gian qua, có đảm bảo đúng theo quy định? Công tác xử lý rác thải có đáp ứng yêu 

cầu, điều kiện về phương tiện, trang thiết bị, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ,… theo 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020? Mức độ ô nhiễm môi trường khi thực hiện việc 

chôn lấp rác thải thế nào? Ngoài ra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã 

Hưng Thịnh, khả năng nhân rộng mô hình này trong thời gian tới ra sao? 

- Tình hình kiểm tra, xử lý các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm trong 

việc phân loại rác thải và xả thải gây ô nhiễm môi trường. 

- Nêu rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. 

- Đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian tới. 

b) Về đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy 

- Về tình hình áp dụng đơn giá vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà 

máy xử lý rác thành phố Cà Mau trong thời gian qua như thế nào? Theo văn bản 

nào? Căn cứ pháp lý, phương pháp để xác định đơn giá vận chuyển, đơn giá xử lý 

rác thải… 

- Tình hình xác định khối lượng rác thải sinh hoạt khi đưa vào nhà máy xử lý; 

việc thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác xử lý rác thải sinh hoạt 

của nhà máy trong thời gian qua. 

- Về cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh để khuyến khích việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước 

hàng năm cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng đơn giá vận chuyển và xử 

lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau từ năm 2015 đến nay. 

Việc đề xuất cấp thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Nhà máy xử 

lý rác thành phố Cà Mau trong thời gian qua như thế nào?  

- Tình hình xây dựng và trình phê duyệt định mức và giá dịch vụ xử lý rác 

thải tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau theo quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. Nguyên nhân vì sao chưa ban hành định mức, giá dịch vụ xử 

lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau? 
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- Nêu rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc khác. 

- Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để khắc phục. 

* Lưu ý: Ngoài ra, có thể báo cáo thêm những vấn đề xét thấy cần thiết liên 

quan đến nội dung giải trình mà đề cương gợi ý chưa đề cập. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN GIẢI TRÌNH 

1. Chủ trì tổ chức phiên giải trình: Thường trực HĐND tỉnh. 

2. Chủ tọa điều hành phiên giải trình: Chủ tịch HĐND tỉnh. 

3. Đại biểu mời dự 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Tổ trưởng hoặc Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- Giám đốc các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Khoa 

học và Công nghệ; 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn 

phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác HĐND; 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Quản lý đô thị; 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau; Công ty 

TNHH XD-TM-DV Công Lý; Hợp tác xã Hưng Thịnh (phường 5); 

- Phóng viên Ðài PT-TH Cà Mau, Báo Cà Mau, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Cà Mau đến dự và đưa tin. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Một ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 17 tháng 3 năm 2023. 

2. Địa điểm: Hội trường trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

V. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN NỘI DUNG PHIÊN GIẢI TRÌNH 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự phiên họp giải trình; 

2. Chủ tọa nêu nội dung yêu cầu giải trình, người có trách nhiệm giải trình; 

3. Người giải trình báo cáo tóm tắt về nội dung giải trình; các cơ quan, đơn vị 

có liên quan báo cáo bổ sung và đề xuất, kiến nghị (nếu có); 

4. Thành viên Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tham dự nêu yêu 

cầu giải trình; 
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5. Người giải trình có trách nhiệm giải trình những vấn đề được yêu cầu;  

6. Đại diện các cơ quan, tổ chức được mời tham dự phát biểu ý kiến; 

7. Kết thúc phiên họp, Chủ tọa tóm tắt nội dung phiên giải trình, dự kiến kết 

luận vấn đề được giải trình; 

8. Sau phiên giải trình, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với 

các Ban HĐND tỉnh hoàn chỉnh ý kiến kết luận, thông qua Thường trực HĐND tỉnh 

ký, ban hành theo quy định. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm 

thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề cương gợi ý báo cáo, gửi các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chậm nhất 10 ngày trước ngày diễn ra phiên họp giải trình. 

- Chỉ đạo lãnh đạo các Ban, Văn phòng nghiên cứu nội dung, yêu cầu và hồ sơ, 

tài liệu liên quan đến nội dung giải trình. 

- Chỉ đạo tổ chức phiên họp giải trình theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Các Ban HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban, Văn phòng 

nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, tổ chức khảo sát thực tế (nếu thấy cần thiết) tham 

mưu Thường trực HĐND tỉnh thực hiện và kết luận phiên giải trình.  

Lãnh đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và nắm tình 

hình thực tế tại địa phương ứng cử, địa bàn sinh hoạt để có ý kiến phát biểu phản 

ánh, yêu cầu giải trình tại phiên họp.  

3. Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở có liên quan, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố Cà Mau 

Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung  

gợi ý tại mục 4, phần II Kế hoạch này; tham dự và trực tiếp giải trình các nội dung 

liên quan theo quy định. Báo cáo phục vụ phiên giải trình gửi về Thường trực HĐND 

tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) trước ngày 14 tháng 03 năm 

2023. 

Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học 

và Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo xây dựng báo 

cáo bằng văn bản theo yêu cầu của UBND tỉnh (nếu có); chuẩn bị nội dung có liên 

quan trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách tham dự phiên họp, báo cáo bổ sung nội dung 

và tham gia giải trình khi cần thiết.  

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

Chuẩn bị các điều kiện tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 

phiên họp giải trình.  
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình một số vấn đề về tình hình 

thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thường trực HĐND tỉnh 

đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện tốt nội dung Kế hoạch 

này./. 

 

 Nơi nhận:                                                                
- Như mục III; 

- Phòng Tổng hợp; Phòng HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, TP.                                      

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Huỳnh Khải 
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