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KEHOACI[NAM2O2O 
Trin khai phân 1oi chat thai i4n sinh hoit tii ngun 

trên d!a bàn thành ph DàNàng 

Thxc hiên Nghi quy& 204/NQ..HI3NTJ ngày 19/12/2018 ci'ia Hi dông nhân 
dan thânh phô ye quán 1 chat thai rAn sinh hoat tren dja bàn thành phô, ngày 
11/4/2019, IJBND thành pho ban hành Quyet djnh so 1577/QD-TJBND ye vic 
triên khai kë hoach pbân loai chat thai r.n sinE hôat tai nguôn den nAm 2025. 
Nhàm tiêp tiic thirc hin hiu qua mic tiêu phân loai chat thai ran sinE hoat trên 
dja bàn thành phô, UBND thành ph6 tong hop, dánh giánh&ng mt dat dirçxc, 
ton tai han chê trong nàm 2019 và xây dung ké hoach triên khai nàm 2020 vài 
các ni dung nhu sau: 

I. TONG HO1 KET QUA TRE KE[AJ NAM2019 
1. Kt qua hot dng 

a) Cong tác tuyen truyn, nflng ca nhân thá'c trong t5 chá'c, cong dông: 

- 100% quân, huyên dâ ban hành k hoach trin khai t?i dja phuang, xây 
drng ni dung hoat dng và nhu cau trang thiêt bi, diing ci, tài 1iu thc hin 
phân loai rae theo phrnng thi'rc chung cüa thành phô. UBND các qun, huyên dã 
to chirç các hoat dng phong phii nhu các hôi thi, Ngày hi thu dôi chat thai tài 
nguyen, thu hut sir quan tam cia t chic, cong dong tIch circ tham gia phân loai 
rác thai tai nguôn. 

- 100% can b dai diên to dan phô, khu dan cu cüa56/56 phithng, xã duçc 
truyên thông, t.p huân trrc tiêp ye phân loai rác tai nguôn do UBND các qu.n, 
huyn, các hi, doàn the triên khai; 

- 100% can bô LTBMTTQ các c.p cüa thành ph& 100% can b Hi ciru 
chiên binh thanh phô, Hôi Phu n cac cap cua thanh phô dã duac tap huân 
chuyên de ye trien khai phân loai rae thai tai ngun, chU timmg thc hin phân 
loai rác thai tai nguon. 

- Tren 200 tin, bài, phóng sr lien quan dn hoat dng phân loai C1SH tai 
nguôn, gop phân vào cong tác tuyen truyn den cong dông, ngui dan. 

b) Tài 1iu, ding c, thilt bj thu'c hiên, sr /iätro' trong và ngoài rnthc 
Trong nAm 2019, vi ngân sách thànli. pM và qun, huyn, dâ trin khai thI 

diem trang bj các tài 1iu, ding cu thixc hiên tai h gia dinh'. BOng thi, huy 

Ci th: (1) O 
Hãi Châu: Cung cp 2.000 Sã tay hrong dn phâij lo?i rae thai ti h gia dinh; 750 cun s ghi chép theo döi cong tác phân Ioai rae tai nguyen cho t trixong tdân.j,; 44.000 t& den phân 1oi rae dành cho 

hc gia dinh; (2) C) 1-faa Vang: Cung cp 1.100 thOng rae cho các h dan d thirc hin phân lo?i rae vô c và hthi 
cci hO trçx 30 thOng rác qoai 1201) cac màu xanh, yang, den thirc hin phân loai rác tài nguyen, rác sixth hot và 
rác nguy hi, phân b ye 05 tnr&ng Tiu h9c; (3) C) Thanh Khé: T chirc cp phát 3500 t0i dvng rae tài nguyen 
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dng mOt  s doanh nghip dja phtrcrng dã tham gia h trçY, tài trq hoat dng 
tu,yên truyen phân 1oti rae a cap thánh phô, hcTn 05 to chirc quôc tê quan tam den 
ké hoch triên khai phn 1oi rác cUa thành phô, Phong trào chong rae thai nhira, 
nhu: JICA, UNDP và WWF, IDE, IUCN, Plymouth,... 

Tti 02 phu6ng thI dim Hái Châu 1 và Hôa Cuèng Nam, UBND qu.n Hãi 
Châu d chinh trang 02 kho chüa rae tài nguyen (ti Tram tp kêt Ngô Gia Tçr 
30 m2  và Lê Thanh Ngh 60 m2); LJBND qun h trç Xi nghip Môi trithng Hãi 
Châu si'ra chtta 08 xc và dóng mói 01 xe thu gom rae tài nguyen có gàn ba phát 
thanh dê to chire cong táe thu gom rae tài nguyen sau phân l°ai  và ehi trã nhàn 
cong thu gom rae tài nguyen (vâi tan suât 02 lânituân: thir tu va chU nht); cap 
7.000 tii drng rác tài nguyen sau phân 1oi va 04 thiing chüa rae nguy hai  bô trI 

tai tn1 sa UBND 02 phumg; cap phát 3.300 t(ii dirng rác tài nguyen den hO gia 
dinh tti phu?mg Thach Thang và Thun Phuâc. 

c) K& qua thirc hien phân loai rae thai tai  ngun 

Nm 2019, UBND Quan  Hãi Châu dà trin khai cong tác phân loai rae ti 
13 phuàng. Tai  eáe phuOng dà thirc hien các mO hbnh eii the nhu sau: 

- MO hInh thu gom rác tài nguyen do the th chirc hOi  doãn th tai  dja bàn 
triên khai: Ap diing tai  các phu&ng Thun Phithc, Thch Thang và mQt sO dja 
bàn khu dan cu thuOc the phithng con 1i. 

- Mo hInh thu gom rae tài nguyen do Xi nghip Môi trumg Hài Châu phi 
hçp (theo ljeh trinh cit the tai  the khu dan cu): Ap dcing ti hai phuOng thI diem 
Hái Châu 1 và HOa CuOng Nam. 

Trong 10 tháng näm 2019, kt qua thu due trén 288 thn rae tài nguyen, thu 
ye khoãng 980 triu dông. Kët qua diêu tra xä hOi  trén dja bàn qun Hài Châu 
eho thây: 80% hO gia dInh nàm rO chü tnrang eüa thành phô dang triên khai 
PLCTRSH hO gia dinh thành 03 loai: rae tài nguyen, rác nguy hi, rae eOn lti. 
DOi vâi rae nguy hi: 86,6 % h gia dInh biêt phân loai rae nuy hi ra khOi rae 
sinh hot; tuy nhien ehua có thiing km ehira và vj trI t.p kêt dë thire hien. Ye ket 
qua diêu tra phixong thirc thu gom sau phân 1oui hin ti trên dja bàn qu.n Hài 
Châu: 31,7 % hO gia dInh dong gop vao qu5 hott dOng ph(ic igi ti khu vire; 
52,1 % h gia dlnh phân loai, luu ehira va tr ban cho don v thu mua phé lieu; 

11,9 % cho cong nhan v sinh mOi tru&ng. 

TInh hlnh thirc hien  the mO hInh thI dim cáe qun, huyn: UBND qun 
Thanh Khê tiep ttic triên khai Mo hlnh thu gom rae tài nguyen ti 06 phung do 
Dr in Dir an "Quãn 1' chat thai r.n nhm thüc day phân loi và tái chë trên dja 
bàn thành phô Dà Nng" do JICA và Dir an "f)i ducing khOng nhra tài trçi. 
UBND huyn HOa Yang trien khai Mo hmnh thüng rae hthi co' tti mOt so dja bàn 

xâ. UBND Quan  Cam L trien khai Mo hlnh thu,  gom rae tài nguyen tai  01 khu 
chung cu Phong Bäc. Nhu vy, näm 2019, hâu hët UBND eác qun, huyen  chua 
triên khai dOng bO cong tao phân loi rae tai  nguOn. 

2. lJánh giá 

d&i các h gia dlrih; (4) Scm Trà: Du tu 56 thüng rác phân 1oi 02 ngàn; 30 pano tuyn truyn cho the truäng 
hçc (mm non, tiu hçc, trung hQe e sO). 
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a) K& qua dt du?c 

- Sau khi thânh ph ban hành k hoach, UBND cáo cpdà ci thhóa thành 
cáo k hoach dia phi.rcng, sm thi.rc hiên cong tác tuyen truyên, tp huân cho cn 

nOng cot cáo cap vâ ngui dan vi nhieu birth thirc da dang. T?i cáo qun Hái 
Châu, Tha.ah Khê, vic triên khai thuc hin phán loai chat thai rn trong nàm 
2019 thuân Ion nh có sir chuân bi, ké thra tr cáo hot dng thI dim truàc day. 
• - COng tao tuyên truyn, hu&ng dn thirc hin phân loai rae dâ nhn duçc 
sir quan tam kjp thi cüa UBMTTQ Vit Nam thànli pho; sr tham gia tIch c1ro 
cüa cáo tO chirc chInh tr - x hi, môt s s, ngãnh, doanh nghip. Qua do, dà 
huy dng duc sr tham gia cüa oác to chrc, doanh nghiep, cong dông, dà hlnh 
thãnh mt so phong trào, mô hinh, hot dng vó'i si1 tham gia tIch crc cüa cQng 
dông dan Cu, nguoni dan thành phô v thirc hin phân loi rác thai t?i nguOn, 
brr6c dâu t?o si.'rc lan tOa nhanh và dt hiu qua nht djnh. 
• - COng tác tuyêntruyn, huOng dn cáo ht gia dlnh duqe UBND cáo 
phuing, xã chü tr9ng, lông ghép vão cáo hot dtng nen thay duçyc hiu qua. 

b) Nhng tn tai, hn ch cn kho phrc, câi thin 

- T' 1 chi ngun thai, h gia dinh tham gia cOng tao phan °?i rae ti 
nguon chua cao (chü yêu mO'i triên khai t?i Hài Châu dt80% dôi tuçin h gia 
dinh, cáo qun, huyn con l?i thirc hin o quy mô thI diem), do do khôi luçng 
thu gom rae tái chê trên toàn thành phô mâi d?t t l a mire thp (uac d?t mi.'rc 
dix6i 5%), chua triên khai dông b den dOi tung là cáo con sâ cOng nghip, kinh 
doanh, djch vu thrc hin. 

- Vic mua sam, cung cp trang thit bj, diing clr thirc hin phan loi 
CTRSH ehm, chuadãm bão tiên d. Do dO, cáo qun, huyn cOn bj dng, chua 
chir dOng to chirc trin khai cáo ho?t dng theo kê hoach nàm 2019. 

- COn thiu sir chun bj, kt ni doath nghiép thu gom ráo tái ch d lam 
tot quy trinh to chirc t& phán loi ti nguOn den thu gom, van chuyen và tái chê, 
tái sir dicing ráo thai hiu qua. Chua thu hut, t?o thrcic mng hrài cáo con sâ tái che 
chat thai trên dja bàn thânh phô. 

- Sir tham gia cüa Cong ty C phn MOi trung do thj trong cong tao t 
chiro thu gom rae tài nguyen chua rO net (& phm vi thI diem ti 02 phithng, kinh 
phI thu duçc tr ban rae tái ch chua dübü dp kinh phi du tix phixonng tin, vat 

ing và nhân cOng), do do Mo hlnh thu gom tp trung rae tâi nuen van hàth 
chira thre sir hiu qua. 

II. ICE HOCR NAM 2020 

Tip tiic trin khai chi ti& Quyt dinh s6 1577/QD-UBNTJ ngãy 11/4/2019 
cüa IJBND thành phO, kê hoch näm 2020 gm cac ni dung nhu sau: 
1. Mic tiêu cii th 

- trung, trin khai dng b v phãn loai cht thai rn sinh hot ti 
nguOn theo phirnng thirc chung cüa thành phO ti Quyêt djnh 1577/QD-IJBND 
ngày 11/04/2019. 
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- 100% cac h gia dInh, t chrc, CY s& san xut, kinh doanh, djch vv dixçc 

tuyen truyên, huo'ng dn thc hin phân 1oi chat thai rn sinh hot ti nguôn; 

- Dam bão dt t3 lê ch.t thai rn sinh hott duçc tái scr ding, tái ch dt It 
nhât 12% theo Nghj quyêt so 204/NQ-HDND ngày 19/12/2018 cüa Hi dong 
nhân dan thành phô ye quân i chat thai r.n sinh hot. 

2. Phirong thñc t chfrc phâll 1oi, thu gom chat thai rn sinh hot 

Chá thich: 
MIL 
RTNJ - HDT: 
RTN2 - DN: 

RiVHI - 
DCD. 
RNH2 - 
WMT: 
MHRXDI - 
UBND P/X.• 
MEl RKD2 - 
DN: 

MóhInh 
Mo hInh thu gom Rác tài nguyen do Ht5i, doàn the tqi djaphwo'ng t1c hin. 

MO hlnh thu gom Rác tài nguyen do Doii vj/Doanh nghip thu goin dttcrc 

chpn thuc hiçn. 
MO hInh thu gom Rác nguy hgi tcii diem cJ dlnh. 

MO hInh thu gom Rác nguy hçii do Xi nghip mOi tru-àng thtc hin. 

Mo hInh thu gom Rác xOy dmg, rác kIch Ca lan do UBND Phtaig/xä trie1n 

khai. 
MO hInh thu gom Rác xdy dyizg, rác kIch cö' ian do Doanh nghip thtc hiqn. 
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a ) Nhóm cht thai rn sinE hoat tái ch (RTN): 

Thy thuôc diu kiên trin khai tai mi khu viic dan cu, UBND các qun, 
huyén quyêt djnh phucng thi'rc to chirc phân 1oi, thu gom CTRSH ti ngun 
theo &ng dja bàn phu&ng, xâ vo'i cac mô hInh khuyen khIch lira ch9n nhu sau: 

- Mo hInh RTN1 - JIPT (Hi, doàn th tii dla phu'ong): (1) Chü ngun 
thai/HO gia dInh th?c hin phân 1oi, km giit - (2) Hi doàn the tai dja phuong t 
chirc thu gom dinE k' (tôi thiêu 1 lãnituân) - (3) Doanh nghip/To chirc thu mua 
rác tài nguyen duçyc chn thirc hin thu gom djnh ks'. 

E)i vâi mô hInh nay, UBND các qun, huyn quy djnh ci th v dja dim, 
thi gian to chüc thu gom ti mi khu virc dan ci!; can bô tn khu virc tap kêt 
RTN trong cac khu virc dan ci.r phü hcp (kêt hçp vOi diem cong cong, nhà sinE 
hoat cOng dông), to chuc ra soat, lua chon cac doanh nghiêp du diêu kiên hoat 
dng thu mua, van chuyen doi vâi RTN, hrnng den to ch(rc chuyén dOi mô hinh 
hot dng cüa cac c s& thu mua phê 1iu không dam bão ye v sinE môi tnrông, 
an toàn trong khu virc dan cu. 

- Mo hInh RTN2 - DN (Diro'c doanh nghip hoc don vjl t chfrc thu 
gom du'oc chon): (1) Chü nguôn thãi/Hô gia dinh thirc hin phân 1oi, km giü - 
(2) Doanh nghiep,'Dan vj to chcrc thu gom RTN dc ch9n thrc hin thu gom 
(tách riêng hoãn toàn vói rae sinE hoat con 1i, tan sut thu gom It nhát 1 
lân!thân) - (3) Don vj tO chirc thu gom hp dong mua ban rae tài nguyen vi 
doanh nghip thu mualvân chuyen tái chê. 

Di vói mô hIrih nay, UBND các qun, huyen quy dnh cii th v thai gian 
to chirc thu gom, yeu câu don vj tO chi'rc thu gom RNT bô tn vat ding, pinwng 
tin thu gom phü h; bô trI kinh phi dja phuong cho don vj thu gom dë trien 
khai cong tác phân loai rae. 

Luu : D6i vól cac trrnng hçp chU ngun thai! h gia dinh chua tham gia 
phãn loai rae tài nguyen, hoc dà có thc hin phán loai và cho cong nhân v 
sinh môi tn.thng, giao UBND các cap tuyên truyên, van dng tham gia vào các 
mO hInh RTN thrçyc quyêt djnh trén dja bàn mInh. 

b) Nbóm chit thai rn sinh hot nguy hai (RNH): 

UBND qun, huyn trin khai dng th?yi theo 02 mô hInh RNH ti trng dja 
bàn nhu sau: 

- Mo hInh RNH1 - DCD Bim thu gom RNII c dlnh ti mi dja bàn 
phung, xä): (1) H gia dInE thirc hin phân lo?i, 1uu gilt RNH phü hcip - (2) 
Djnh k mang RNI{ den các dim có bô trI thling chi'ra chuyên diing dôi vai 
RNH cüa xà, phuong dä duqc quy dinh - (3) Don vj thirc hin v sinh môi 
trtx?mg dja phuong tiên hành van chuyën, xur 1 theo quy djnh RNH. 

D6i vài mô hinh nay, UBND cac qun, huyn quy djnh, thông báo cuu th 
các dja diem bô tn cô djnh các thüng chura RNH. Ti khu vrc dê thüng chura 
RNH, 1p dt bng hiu huâng dan, quy dinh vi don vj thuxc hin v sinh mOi 
tru?mg dja phucing tien hânh van chuyn, xU 1 theo quy djnh tàn xuât van 
chuyen). 

- MO hInh RNH2-XNMT (RNII do don vj v sinh môi tru'&ng thurc 
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hin): K& hcip thu gom càng v9i nhóm RT'N nu cüng là don vj thu gom và có 
chIrc näng thu gorn RNH: (1) H gia dInh thi.xc hin phân loi, luu giü RNH phü 
hcp - (2) Don vj to chirc thu gom RN}I duçie ch9n thirc hin thu gom và luu trci 
theo ljch trInh RTN - (3) Don vj thirc hin v sinh môi tnring dja phuong tiên 
hành vn chuyên, xir 1 theo quy djnE RNIH. 

c) Nlhóm ch&t thai r.n sinh hoat cOn 1i 

Quy trmnhthirc hin thu gom cht thai rn sinh hot theo Phixung an thu 
gom, vn chuyên rác thai duçic UBND qun, huyn phê duyt. 

d) Nhóm cht thai rn xay drng và cht thai rk kIch thrc 1n, cng knh 
(gçi tat làRXD) 

Can cr theo nhu cu phát sinh, UBND các qun, huyn xác djnh các vj trI 
tp kêt dôi vci RXD, huy dng s1r tham gia cüa các doanh nghip, triên khai 
dong th?yi theo 02 mô hlnh RXD ti trng dja bàn nhu sau: 

- Mo hInh RXD1 — UBNIJP/X: (1) UBND các xa, phng thông báo djnh 
k ye thôi gian, dja diem vic th chirc thu gom RXD và là dâu môi triên khai - 
(2) Xi nghip djch vi v sinh môi truOng/dcm vj djch vi có chirc näng thrçic 
UBND qun huyn lra chn thrc hin thu gom, vn chuyën và x1t 1). 

- Mo hInh RXD2 - DN: (1) Chü ngun thãiJH gia dInh lien h tnrc tip 
vài Xi nghip djch viii v sinh môi truO'ng/don v djch vi có chi'rc nng dlr9'c 
UBND Qun, huyn lira chçn dê thxc hin thu gom, vn chuyên và xr1 theo 
quy djnh - (2) Xi nghip/don vj thi.xc hin vn chuyên ye khu vrc tp kêt dé tái 
si'r dingJxr 1. 

Di vói các mO hInh nay, UBND qun, huyn th chirc kêu gui, huy dng 
èác doanh nghip có nhu càu dau lit san xuât tái ché dOi vOi RXD dê triên khai; 
quy djnh, thông báo cii the ye t chrc hot dng thu gorn, dam bão v sixth môi 
trixô'ng khu vi1c tp kêt, thông tin rng rài den chü nguOn thãiIh gia dmnh thirc 
hin. 

3. Các nhóm nhiêm vi1 trin khai 

a) Xây drng Quy trInh chi ti& thirc hin thu gom CTHSH sau khi phân 
1oti: CTRSH tái chê (RTN), CTRSH nguy hai (RNH), CTR xay dçrng và rae 
kIch ci 16'n, cong kénh (RXD) 

- Don vj chü trI thrc hin: UEND các qun, huyn; 

- Don vj phi hcp: S Tài nguyen và Môi tri±ng, S Xây drng, BQLKCN 
cao và các KCN (thue dja bàn), COng ty Co phân Môi trung do thj Ba Näng. 

- Thôi gian hoân thành: Tháng 5/2020; 

- Các nhim v cii th& (1) T chirc khào sat, xác djnh các dja dim tp k& 
thu gom các nhóm CTRSH (tái ché, nguy hai, cOn lai, CTR xây dtrng và chat 
thai ran cOng keith); (2) TO chfrc xây drng, cong bô Quy trinh chi tiêt thirc hin 
thu gom các 1oi chat thai r.n sinh boat sau khi phan loi trén da bàn (theo tirng 
phuing, xà). 

b) Cong tác tuyên truyn, huàng dn vic phân loai CTRSH t?i nguôn 
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bi) UBND các qun, huyn chü trl 

- T chirc tp hun v quy trmnh chi tiEt thrc hin phân loi, thu gorn 
CTRSH sau phân loi cCia môi phuông, x den tüng To truyng To dan phô, 
Tnr&ng thôn, BI thu Chi bô, Tnrâng ban Cong tác mt trn, các hi doàn the dja 
phixcrng. Thôi gian: xuyên suOt trong nàm 2020. 

- Chi dto UBND các phu?ng, xa th chüc noi chuyên, tuyen truyn, huóng 
dan phán loai CTRSH cüa mi dja bàn den tmg hQ dan, chü nguôn thai thuc 
dja bàn; tuyên truyên trén ba, tram truyên thanh; Cong thông tin din tt:r cia 
UBND qun, huyen, phung, xa; tO chi.'rc h9p to dan phô, nOi chuyn. Thi gian: 
xuyén suôt trong nm 2020. 

- Ti mi tri sä qun, huyên, phu?ng, x, b tn các áp phIch, pano tuyên 
tmyôn Ye thuc hin phan loai rác thai ti nguôn; lông ghép tuyên truyên thông 
qua thiét kê ni dung ye phân loai rae t?i nguôn trong các tãi lieu, van ban 
huàng dan ye thu ttjc hành chmnh cho t chi.'rc, Ca nhân trên dja bàn. 

b2) Các Só' l2gành lien quan 

- S Tãi nguyen và Môi truOng: chü trI, phi hcp cac Si, ban, ngành t 
chirc triên khai tuyen truyn trên: Các báo, dài truyn hlnh; Cong thông tin din 
tir thànli phô, Trang thông tin din tCr cac sâ, ban, ngành, phát hành cáo phim 
tuyên truyénve phan loai CTRSH cüa thànli phô. ThOi gian xuyën suOt trong 
nrn 2020; to chcrc thiêt kê va cung cap các thông dip, huOng dan thc hin 
phán lo?i rae thai t?i nguôn vao cac phiu hen thu tiic hành chInh dê lông ghép 
tuyen truyên ti tat cã các SO, ngânh. 

- Cong ty C phAn Môi trirông do thj Dà Nng trin khai Tng diing App 
trên din thoi di dng dê phôi hçp tuyên truyên, vn dng, huóng dan và tO 
chirc thu gom rác tài nguyen trên dja bàn thành phO. 

- Dài Phát thanh truyn hinli Dà Nng: Xây dirng phim vâ phát song 
thuông xuyên (tan suât: mi bui ti hang ngày, gi cao diem) trên sOng truyén 
hinh thânli phô. 

- SO Van hóa và Th thao: Chi dao cac th chirc, Ca nhân dang quân I man 
hinh LED dang tãi ni dung tuyen truyn ye thrc hin phân boi chat thai ran 
sinh hot t?i nguOn cüa thành pho trên các man hInh LED theo thai hrçng dành 
cho tuyên truyên cüa thành phO. Dung lucing dang tãi: 30 giây/nôi dung/lan; tho!i 
gian dàng tãi: 15 ngày/tháng trong vông 02 dçit (Dcit 1: tr Tháng 4/202 0 den 
tháng 6/2020; Dçxt 2: tcr tháng 9/2020 dn tháng 12/2020). 

- D nghi UBMTTQVN thàith phd, ThàiTh Doàn Dà Nng, Hi Liênhip 
phii nU thãnh pho, HOi Ciru Chiên binh thành phô, các SO, ngãnh, doàn the chü 
tn to chfrc ho?t dng tuyên truyn, tap huan den cac dM tung thuOc phm vi 
quãn l. Tan suât: It nhât &rc 02 hot dng tuyên truyên!näm. 

c) Trang thi& bj, dung cii thrc hin tuyen truyn, phán loi CTRSH 

- SO Tài nguyen ya Môi tnrng khn tnxong cung cp thMt bj (thung drng 
rác tài nguyen, thüng dijng rae nguy hi, tüi dirng rae tài nguyen hO gia dlnh) 
thuOc phm vi qun Hái Châu: Hoàn thãnh trong tháng 4/2020. 
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- Ban Quân 1 d1rán xay dimg h? tang và phát trin do thj khân truclng t 
chire dâu thâu, cun cap trang thiêt bj cho các qun, huyn cèn 1ti. Thii gian 
bàn giao tirng dçt kê tr Tháng 5/2020 và hoàn thành trong Tháng 6/2020. 

d) COng b, trin khai thrc hin phân 1oi C1'RSH tti ngun 

- UBND Qun Hài Châu: Xây dirng chi tit cáo dim tp k& CTRSH sau 
phân loai de tiêp tue triên khai tai 13 phucmg, trang bi dong ho thiêt bi, dung cu 
và cong bO triên khai chInh thrc trong tháng 5/2020; tiêp ttic triên khai thI diem 
theo Kê ho?ch 4356/KH-UBND ngày 01/07/2019 tai  02 phu&ng Hãi Châu 1 Va 
HOa Cung Nam trong nm 2020 dé dánh giá, tong kêt mô hInh, 

- UBND các Quan,  huyn: Khn truccng xây dirng quy trInh chi tit ti trng 
dja bàn phix&ng, xà vâi cáo mô hInh c11 the; dam bão tiên d triên khai dong b 
cOng tao phãn 1oii CTRSH ti ngun trong tháng 7/2020. 

- Sä Thi nguyen và MOi truô'ng tham mixu UBND thành ph cáo hot dng 
cOng bô, truyén thông trên toàn dja bàn thành ph. Thai gian: Tháng 8/2020. 

d) Hcip tao, nghiên ciru trin khai cáo mô hInh khác có lien quan den. Kê 
hoach phân 1oi CTRSH ti ngun 

dl) HQp tác vó'i Chuv'ng trinh Do'i tác JICA v Quán l3 châ't thai rn nhcm 
thüc day vic phán loçii và tái chê tç11 thành phô - Gial dogn 2 

- Ni dung: H trq v nâng cao h thng tái ch hin tti: xây dimg dU 1iu 
ye cáo tuyên dumg tái chê, cãi thin hot dng cüa các co s thu mua phë lieu, 
nghiên ctru dê tim kiêm cáo tuyên dumg tái chê tiêm nàng khác,... 

- Dan vi chU trI: S Thi nguyen và MOi trithng. 

- Don vj phi hçp: SOt k hoch va DAu ti.r (cot quan du mi cUa thanhiph6 
ye Diên dn hçp tao gia Thènh phô Yokohama, Nht Bàn và Thãnh phO Dà 
Nang), UBND cáo qun, huyn; Cong ty Co phàn Môi truOtng do thj Dà N.ng. 

d2) Hc.rp tác vái Chwmg trInh Phát triê'n Lien Hçrp Quô'c (UNDP,) 

- Ni dung: Trin khai cáo hott dng nâng cao nhn thirc cong dng v 
phân 1oui CTRSH tai  nguOn; nghiên ciru phát triên các hot dng tái chê, quãn l' 
chat thai. 

- Dan vj chü tn: SOt Tài nguyen và Môi tnrOtng. 

- Dan vj phi hqp: Các SOt, ngành, UBND cáo qu.n, huyn; Cong ty C 
phân Môi tnrmg do thj Dà Nng. 

d3) Hcrp tác vó'i Tc chic Quc te' Báo tn thiên nhiên 

- NOi dung: Xây dirng K ho?ch hãnh dng v qun l chit thai n1avà 
triên khai thirc hin cáo hot dng quãn l rae thai nhira trên dja bàn thãnh phO. 

- Dan vj chU trI: SOt TM nguyen và Môi tnxOtng. 

- Dan vj phi hcp: Cáo SOt, ngành, UBND các qun, huyn, COng ty C 
phân Môi trithng do thj Dâ Nng. 

d4) Nghiên cu, d xuot Dt an thi dié'm "San xut thz'c an thüa thành th(c 
an c/ian nuôi" 
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- Ni dung: Xäe djnh dja dim trin khai, Ca chá trin khai thi dim thu 
gom, san xuât thirc an thira thànJ thcre an chàn nuoi vài cong suãt 

<Stan/n gay. ThO'i gian thI diem 02- 03 nAm. 

- Dan vj ehü tn: S Tài nguyen Va Môi trtrông. 

- Dan vi phi hcxp: S K hoach va Du ttr, Thânh phé Yokohama, Nhât Bàn. 

- Dan vj thi.re hin: Cong ty C phn Môi truô'ng Do thj Da Ning, Cong ty 
Takemaxu Shoji - Nhat Bàn. 

- Ngun h trçi dir kin: JICA. 

d5,) Tridn khai "Mo hlnh thu goin hp sü'a tii các tru'ông hçc" 

- Ni dung thuc hin: T chirc thu gom toàn b hp sa 
t?i eáctrirong h9e 

tham gia chirang trinli sa h9e duàng trên dja bàn thành phô, to chire vn 
chuyén den dan vl Co chirc näng xi 1, 

- Dan vi chü trI: SO' Giáo due và dão tao. 

- Dan vj ph& hcTp: SO' Tái nguyen vâ Môi tnrmg, Cong ty C phn Môi 
truO'ng do thj Dà Nàng, UBND các qun, huyên. 

- Ngun h trçi dçr kin: IJNDP va cac di tác. 

dá) Trjn khaj Dtt an "MO hlnh Quáii l chdt thai rn khu vc dO thj và khu 
vtc nOng thOn" 

- NOi dung thirc hin: Trin khai thi dim Mo hinh phán 1oi rae thai t?i khu 
vire do th du ljch thuôc quân Ngti Hârih San và khu c thông thOn huyn 

- Don vj chü tn: Hi lien hip phu ntt thành ph& 
- Dan vj pMi hcp: Phông TN&MT Quân Ngü Hãnh San và huyn Hàa 

Vang, Cong ty Co phân Môi tmà'ng do thi Dà Nng, SO' TN&MT.... 

- Ngun kinh phi: Chuang trinli môi tnthng lien hqp quc (GBF- UNDP) 
và dja phirang. 

d7) Trin khai MO hlnh Bi giEng trên ddng rung huyn BOa Vang phdn 
loai rác vO c 

- Dan v chO' tn: Hi Nông dan thãnh ph& 

- Dan vj thire liiên: Hii Nông dan huyên Hôa Vang. 

- Dan vj ph6i hçrp: Phông TN&MT huyen HOa Vang, COng ty C phn Môi 
trung do thj Dà Nng. 

- Ngun kinh phi: Dja phuo'ng. 

e) Xây drng phuang an du tir, co' ch thu mua cht thai ran sinh hoat tái 

- Ni dung: Xay dirng phixo'ng an dan ti.r, ca ch thu mua chat thai ran sinh 
hoat tái chê tfr eác h gia dlnh, ca sO' san xuât, kinh doanh, dch vçi trén dja ban thánh phô. 

- Dan vi chCi tn: SO' Tài nguyen va Môi tnx&ng. 

ch 
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- Dan vj thirc hin: Cong ty C phn Môi tru?mg do th Dà Nng; 

- Dan vj phi hcip: Các S, ngành, UBND các qun, huyn. 

g) Diu tra xâ hOi  hçc, dánli giá kt qua thrc hin vã thng k& nm 2020 

- Si Tài nguyen va MOi tnthng chi trI, hithng dn cong tác t chirc diu 
tra, dánh giá kêt qua thrc hin kë ho?ch. 

- UBND các qun huyn trin khai diu ira xa hi, dánh giá kt qua thixc 
hin và tong kêt nàm 2020 trên dja bàn qun, huyn. Thi gian: hoàn thành 
trong tháng 11/2020. 

4. Kinh phi thiyc hin 
- Ngân sách sir nghip: Chi diu tra, kháo sat, dánh giá, xây dirng phixang 

thfrc triên khai phân 1oi; to chirc cong bô Va ngày hi tái chê; tp huân, tuyên 
truyên, truyën thông; to chirc chinh trang cãc diem t.p kêt, bô trI chi phi nhân 
cong. trang thiêt bj thirc hin phân 1oi ti diem t.p két; 

- Xà hi hóa: Huy dng cáo ngun 1irc xa hi h trg, dóng gop theo danh 
m1ic cáo diving ci, vat  tix, trang thiêt bj cüa thành phô. 

5. T chfrc thlFc hin 

a) Sâ Tài nguyen và Môi truO'ng 

- T chirc trin khai các nhim vil dâ nêu trong Kê hoach; 

- Là du mi c.p nEat, tham mini UBND thành ph trin khai K hotch 
phân 1oi CTRSH t?i nguôn và Ngày hi tái chê trên toàn dja bàn thành pho; 
Tuyên truyên, phô biên k hoch; h9p djnh ks', dOt  xuât de giài quyêt khó khän, 
vithng mac các S, ngành, don vj, UBND cac qu, huyn; báo cáo UBND 
thành phô theo djnh kt  hang nam và dOt  xuàt. 

- Ch'Ci trI d xut, tham muu UBND thành ph ban hành chInh sách v xü 15' 
yi phm hành chInh doi voi hânh vi vi ph?m lien quan den phân 1oti CTRSH. 

- Ph6i hçp, h trç, hix&ng dn UBNID qun, huyn, các so', ban, ngành t 
chirc so két, tong kêt ho?t dQng phãn 1oi CFRSH ti nguOn. 

b) UBND cáo qun, huyn 

- T chirc trin khai cac nhim vi d neu trong K hoch. 

- Chju trách nhim kim tra, giám sat vic thirc hin cUa cáo don vj thu 
gom, van chuyên CTRSH sau phân lo?i; yêu câu các don vj, Ca nhân tharn gia 
can dôi, dâu tr them cáo trang thiêt bj, phi.rong tin thu gom, van chuyên dê 
dam bào thu gom, van chuyên CTRSH sau phân 1o.i. 

- Kim tra thuô'ng xuyên h th6ng các dim thu gom, tap kt CTRSH trên 
dja bàn, dam bào v sinE chung (quy djnh ci1 the vic quãn 15', v sinh các diem 
tp kêt CTRSH cáo 1oü). 

- Theo dOi, kim tra, diu tra, dáth giá kt qua thirc hin K hoach; xem xét 
giãi quyet theo thâm quyén hoc kiên nghj gCri So' Tài nguyen và Môi trung 
giái quyêt nhthig khO khän, vuo'ng mac trong qua trinh trien khai. 

- Ghi than,  biu ducmg vâ d xut biu dirong cáo t chirc, cá nhn, hO 
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gia dinh chip hãnh vic phân 1oi CTRSH tai ngun theo quy djrih. 
c) Si Xáy dixng 

Chi tn d xut, tharn mixu UBND thành pM trMn khai Thông tu s 08/2017/TT-B)W ngây 16/5/2017 ciia B Xây dirng quy djnh ye quân 1 chat thai r.n xAy dijng va Thông tu so 02/2018/TT-B ngày 6/2/2018 cüa Bt Xáy 
dirng quy djnh ye báo v mOi tnthng trong thi cOng xay dirng cong trhth và ché 
d báo cáo cOng tác báo v môi trirO'ng ngãnh xây dçrng. 

d) D nghj UBMTTQ Vit Nam thànli pM, Các sâ, ban, ngành; Ca quan 
thôn.g tin, truyén thông; cá nhán, h gia dinh; t chtc chInh trj - x hi Va các 
dan vj có lien quan 

- UBMTTQ Vit Nam thành pM, các t chic chmnh trj - xâ hi (Doàn 
Thanh nien, Hi Cmi Chién binh, Hôi Lien hip phii nit thành phô, HOi Nông 
dan thânh phô.....) hO tr? TJBND các quân, huyn, các s, ngành vá các cap hi 
lien quan tuyen truyên, vn dng nguô'i dan thirc hin phãn loi. 

- Ban Quân l Khu cong nghe cao vâ các khu cong nghip: Chü trI th chi'rc 
tniên khai, tuyén truyén, huàng dan, theo döi, kiêni tra, dánh giá kêt qua thirc 
hin phán 1oti CTRSH tai nguôn dOi vo'i các doanh nghip, to chirc, Ca nhân 
trong khu cOng ngh cao và các khu cOng nghip. 

- S Giáo die và Dào tao: Chü tn, phi hçTp UBND các qun, huyn trin 
khai Kê hoxch den cac truo'ng h9c, ca sà giáo diic trén dja bàn thành pho; lông 
ghép giáo dic, truyên thông ye phân loai CTRSH ti nguôn thông qua các hoat 
dong chInh khóa vã ngoi khOa, cac phong trào thi dua tti trirO'ng hçc; Chü trI 
trien khai "Mo hinh thu gom hp sita tji các tnrô'ng h9c". 

- S& Y t: ChU tn t chIre trin khai, tuyên truyn, hucng dan, theo dOi, 
kiém tra, giám sat viêc thirc hién nhiêm vii phán lo?i CTRSH ti nguOn ti các 
bn1i vin, co s y tê trén dja bàn thành ph& 

- S& Du llch, Si Cong thi.rang: Chü trl t6 chirc tnin khai, tuyen truyn, 
hix&ng dan, theo doi, kiëm tra, dánli giá viéc thrc hin nhim viii phân loi 
CTRSH tti nguOn dOi vâi các doanh nghip, to chi.'rc, Ca nhân thuc phm vi 
quán 1. 

- Cong ty C pMn MOi trithng E)ô thj EM Nkg: Chñ dng phi hcp vài 
UBND các qun, huyen thc hién nhiêm vçi phan loai chat thai ran sinh hot ti 
nguôn; xây dirng phuong an du tu, co' ch thu mua chat thai ran sinh hot tái 
ch tr cac hO gia dmnh, Ca s& san xut, kinh doanh, djch vii trên dja bàn thãnh 
phô tninh S Tài nguyen và MOi trithng xem xét, trlrth UBND thânh phO ban 
hành. 

- Các s&, ban, ngàah khác: can cir cac nhiêm vii thrc giao tai Quyt djnh 
sO 15771QD-TJBND ngày 11/4/20 19 cüa UBND thànli phô và các nhóm nhim 
v c the tai kê hoach nay, dê nghi các do'n vi tIch circ tham gia, chü dng trien 
khai thuc hién, djnh k) bäo cáo k& qua thçrc hin v Sà Tài nguyen Va Môi 
trirông dê tOng hçp, dê xuât, 

Trên day là K hoch Mm 2020 cüa LLBND thành ph6 v trin khai phán 
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1oi CTRSH tti ngun trén dja bàn thành ph6. Trong qua trInh thirc hin, nêu có 
vuóng mc can thiêt bô sung, dieu chinh, cac so ngành, dja phisong chñ dng 
phôi hçip Si Tài nguyen và MOi trithng tong hcip, dê xuãt UBND thànli phô xem 
xét, quyët djnk/. 

Noi nhin: BAN NHAN PAIN 
- Nhir xnic 11.5; 
- TITr TU DN; 

TTr HDND TP; 
- DB HDND thãnh ph; Doãn DBQH thành ph; 
- UBND, UBMTTQVN thânh ph6; 
- VP Doàn DBQH, FIBND, UBNT) thành phi; 
- Các sà, ban, ngânh, doân th thành ph6; 
- Qun, huyn üy; HDND, UBND, UBM1TQVN 

các qun, huyn, HDND, UBND phir?ing, xä 
- Báo EN, Báo CATP DN, Dài PTTH DN, Cng 
TTDT thãnh ph; 

Luii: VT, DTDT, STNMT,1Z 

Hunh DiIc Thcc 
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