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BÁO CÁO 

Công tác triển khai xây dựng Phường thân thiện môi trường 

và Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường năm 2019 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân quận Hải Châu về việc giám sát chuyên đề “Công tác triển khai xây 

dựng Phường thân thiện môi trường và Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn quận Hải Châu năm 2019”; UBND phường Thuận Phước báo cáo nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền vận động 

a) Về duy trì Phường thân thiện môi trường  

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND  ngày 04/01/2018 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy trình xét chọn, công nhận Phường, xã thân 

thiện môi trường, Quận, huyện môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngay 

từ đầu năm, lãnh đạo UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo duy trì thực 

hiện các tiêu chí xây dựng Phường thân thiện môi trường, tiếp tục triển khai đến 

cán bộ khu dân cư để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở trong nhân dân và đến các 

hộ kinh doanh buôn bán trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường quản lý cùng 

thực hiện, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, góp phần duy trì thực 

hiện Phường thân thiện môi trường trên địa bàn phường. 

- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường đến các đối 

tượng, tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Nội dung tuyên tuyền tập trung: 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2015, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 

18/11/2016, Bộ tiêu chí xây dựng Phường thân thiện với môi trường, phân loại rác 

thải tại hộ gia đình. 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền, quán triệt đến Tổ dân phố đảm bảo vệ sinh 

trong khu dân cư; ra quân dọn vệ sinh môi trường vào sáng Chủ nhật hàng tuần; 

vận động khuyến khích thực hiện lễ tang văn minh, hỏa táng gắn với tiêu chí đánh 

giá xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Tổ dân 

phố không rác”; tuyên truyền, khuyến khích loại bỏ dần các thói quen, tập quán 

không phù hợp với môi trường; yêu cầu hộ gia đình ở mặt tiền đường cam kết 

không xả rác, không đưa rác ra đường phố trước và sau giờ thu gom rác. 

- Đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu 

dân cư, các tuyến đường, khu công cộng, vui chơi, giải trí tập trung đông người 

dân qua lại như treo panô, áp phích, xe cổ động hưởng ứng các sự kiện môi trường 

trong năm, các ngày lễ lớn, các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn phường 

như: Tết nguyên đán, kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3), Tuần 
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lễ nước sạch và vệ sinh môi trường (tháng 4), Ngày Giải phóng miền Nam và 

thống nhất đất nước (30/4), Ngày Môi trường thế giới (5/6), Chiến dịch làm cho 

thế giới sạch hơn, Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh (tháng 9),… 

- Phát hành tài liệu về truyền thông môi trường như sổ tay tuyên truyền, tờ 

rơi quy định xử phạt vi phạm môi trường, tờ rơi về phân loại rác thải.  

b) Về triển khai thực hiện Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

- Ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2019 về thực hiện thí 

điểm Mô hình Đội Môi trường Nhí tại khu dân cư Bình Phước 1. 

- Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/02/2019 về triển khai thực hiện Dự án 

“Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng” từ tháng 01/2019 - 3/2020 trên địa bàn phường. 

- Kế hoạch số 80/KHLT ngày 15/5/2019 về tổ chức Ngày hội phân loại và 

thu đổi rác tài nguyên trên địa bàn phường năm 2019. 

- Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 21/5/2019 triển khai thực hiện phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường năm 2019. 

- Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 về việc thành lập Ban chỉ 

đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường. 

- Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 về việc thành lập Nhóm 

tuyên truyền viên thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

phường. 

- Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 về việc thí điểm thành lập 

Đội Môi trường Nhí Khu dân cư Bình Phước 1. 

- Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 22/7/2019 về tổ chức buổi ra mắt Đội 

Môi trường Nhí trên địa bàn phường năm 2019. 

2. Kết quả duy trì Phường thân thiện môi trường và triển khai thực 

hiện Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2019 

a) Kết quả duy trì Phường thân thiện môi trường 

- Tiêu chí Xanh: 

+ Theo dõi quản lý 868 cây xanh trên 19 tuyến đường thuộc thẩm quyền của 

UBND phường, không có tình trạng trồng mới cây xanh trong danh mục hạn chế, 

cấm trồng theo quy định của thành phố. 

+ Tổ chức trồng 30 cây nhau, 200 cây ắc ó tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thực 

hiện “Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019” vào ngày 23/02/2018 (Thứ 6, Mồng 8 Âm 

lịch), huy động được 138 người tham gia. 

- Tiêu chí Sạch: 

+ Tiếp tục kiểm tra 198 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố 

thực hiện trang bị đầy đủ, sử dụng thường xuyên thùng rác có nắp, túi đựng để thu 
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gom, chứa đựng rác thải và phải đặt rác tại đúng nơi quy định; nước thải được thu 

gom và bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường nơi kinh doanh. 

+ Phối hợp UBMT phường kiểm tra, giám sát việc đốt, rãi vàng mã, lễ vật 

cúng của các hộ gia đình vào các ngày rằm, mồng 1 hàng tháng; đảm bảo không 

có tình trạng hộ gia đình, đơn vị đốt, rãi vàng mã, lễ vật cúng ra khu vực công 

cộng và được thu dọn đảm bảo vệ sinh môi trường. 

+ Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các điểm tập kết xà bần, giá hạ, rác thải 

kích thước lớn, đồ vật hư hỏng trên vỉa hè các tuyến đường, nơi công cộng để tổ 

chức ra quân dọn vệ sinh, thuê xe xúc, vận chuyển cỏ, xà bần, giá hạ và liên hệ Xí 

nghiệp Môi trường Hải Châu hỗ trợ đặt xuồng thu gom rác, đồ vật hư hỏng. 

+ Thực hiện giám sát và báo cáo đánh giá chất lượng phục vụ vệ sinh môi 

trường đô thị tại các tuyến đường đặt hàng vệ sinh môi trường và thực hiện vớt rác 

Sông Hàn trên địa bàn phường hàng tháng. 

+ Hàng tháng tổ chức tổng dọn vệ sinh tại các điểm tồn đọng rác duy trì 

thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp.Trong năm đã tổ chức ra 

quân 26 đợt, thu gom 82 m3 cỏ, rác, xà bần, giá hạ. 

+ Thường xuyên kiểm tra tại 10 lô đất trống trên địa bàn phường và giao 

các đơn vị tạm sử dụng đảm bảo vệ sinh môi trường. 

+ Theo dõi các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện đổ rác 

đúng giờ (đối với các tuyến đường triển khai thu gom theo giờ), hạn chế tồn đọng 

rác trong khu dân cư. 

+ Đối với các công trình xây dựng có giấy phép, UBND phường đã thực 

hiện gửi 130 thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết, phối hợp trong 

công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng 

+ Đối với các hộ xây dựng mới trong năm, UBND phường đã tổ chức kiểm 

tra 114 hộ đã thực hiện đấu nối nước thải theo quy định ở những khu vực có hệ 

thống thoát nước đi qua 

- Tiêu chí Đẹp: 

+ Thường xuyên ra quân kiểm tra, thực hiện xóa xé quảng cáo rao vặt sai 

quy định nơi công cộng. Trên địa bàn phường đã lắp đặt 07 bảng quảng cáo rao 

vặt trong khu dân cư. 

+ Chạy xe lưu động, treo băng rôn tuyên truyền vào các sự kiện, các ngày 

kỷ niệm môi trường trong năm. Lắp đặt pano tuyên truyền về bảo vệ môi trường 

tại khu dân cư 

- Các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường 

+ 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tuân thủ nộp phí 

BVMT đối với chất thải rắn hoặc giá dịch vụ đối với chất thải rắn 

+ Huy động lực lượng hỗ trợ ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường: Biên 

phòng, Cảnh sát 113, công nhân Xí nghiệp Cầu 17. Làm công văn đề nghị hỗ trợ 
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đặt xuồng thu gom rác, xà bần, giá hạ, vật dụng kích thước lớn để tổng dọn vệ 

sinh. Hỗ trợ đóng mới 05 xe thu gom rác tài nguyên trao khu dân cư. 

b) Kết quả triển khai thực hiện Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

- Thực hiện trang trí xe cổ động tuyên truyền về nội dung Phân loại rác thải 

tại nguồn chạy trên các tuyến đường và trong khu dân cư. Đã thực hiện 12 lượt xe 

cổ động. 

- Treo 11 pano tại cơ quan và khu dân cư và 12 băng rôn khẩu hiệu tuyên 

truyền về Phân loại rác thải tại nguồn. 

- Đăng tải nội dung triển khai thực hiện Phân loại rác thải tại nguồn trên 

trang thông tin điện tử phường. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền phân loại rác thải trong thông báo công 

việc triển khai tổ dân phố hàng tháng. 

-  Phát 3.737 tờ rơi 3R, tiếp tục phát 1.500 túi đựng rác tài nguyên đến đến 

các hộ gia đình. 

- Phát 171 sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn đến Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban CTMT và Chi hội 

trưởng Chi hội phụ nữ. Phát 37 sổ ghi chép theo dõi phân loại rác tài nguyên đến 

các khu dân cư. 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn: UBND 

phường tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác Phân loại rác thải tại nguồn đến 

cán bộ khu dân cư để nâng cao kỹ năng hướng dẫn công tác phân loại rác thải đến 

từng hộ gia đình, từ việc phân loại, tập kết rác tài nguyên, khu dân cư tổ chức thu 

gom, bán rác tài nguyên. Qua đó góp phần thực hiện công tác thu gom, phân loại 

rác tài nguyên hiệu quả hơn. 

- Tổ chức các buổi nói chuyện trong khu dân cư: Thông qua buổi sinh hoạt 

tổ dân phố định kỳ lồng ghép tổ chức các buổi nói chuyện trong khu dân cư về chủ 

đề môi trường, Phân loại rác thải tại hộ gia đình, hướng dẫn phân chia từng loại 

rác tài nguyên, tập kết, lưu trữ tại nhà và cách thức thu gom rác tài nguyên, đảm 

bảo giảm lượng rác thải ra môi trường. Đến nay đã tổ chức tuyên truyền được 

15/15 khu dân cư. 

- Tổ chức Ngày hội phân loại và thu đổi rác tài nguyên: UBND phường phối 

hợp với các hội đoàn thể tổ chức Ngày hội phân loại và thu đổi rác tài nguyên vào 

sáng thứ 7 ngày 18/5/2019 tại Nhà Sinh hoạt cộng đồng Nguyễn Đức Cảnh nhằm 

tạo cơ hội tham gia hoạt động thực tế từ việc phân loại, thu, đổi các sản phẩm tái 

chế, tái sử dụng từ rác tài nguyên của các hộ gia đình; trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm và đánh giá kết quả đạt được, lợi ích mang lại từ hoạt động thu, đổi rác tài 

nguyên thực tiễn khu dân cư để từ đó phát huy vai trò chủ động, tích cực của cộng 

đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Tại ngày hội đã trưng bày sản phẩm tái 

chế và thực hiện thu đổi rác tài nguyên tại các gian hàng. Từ nguồn rác tài nguyên, 

các đơn vị tham gia thiết kế sản phẩm thời trang và trình diễn để truyền thông ý 
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nghĩa tái chế, tái sử dụng rác. Ngày hội đã thu hút hơn 500 người dân đến tham 

quan và số tiền thu được từ việc bán rác tài nguyên trong buổi sáng là 685.000đ 

Qua hướng dẫn cách thức phân loại rác tài nguyên tại hộ gia đình và hình 

thức thu gom, xử lý rác tài nguyên sau khi phân loại; hầu hết các hộ gia đình đều 

thực hiện phân loại rác tài nguyên tại nhà. Tuy nhiên, sau khi phân loại, một số hộ 

gửi trực tiếp nhân viên thu gom bằng xe ba gác hàng ngày hoặc tự bán tại các cơ 

sở phế liệu; số còn lại thì lưu trữ trong túi thu gom rác tài nguyên và ủng  hộ khu 

dân cư vào sáng thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Việc ghi chép được thực hiện sau mỗi 

buổi thu gom 

3. Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện 

Qua công tác tuyên truyền về Phân loại rác thải tại nguồn, người dân đã 

nhận thức được mục đích, lợi ích của công tác phân loại rác tài nguyên và tham 

gia hưởng ứng nhiệt tình. Lượng rác tài nguyên thu gom được nhiều hơn, tăng 

nguồn quỹ hoạt động để chăm lo an sinh xã hội tại khu dân cư. Dưới sự chỉ đạo 

của Chi bộ và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của nhân dân, công tác 

phân loại rác tài nguyên được thực hiện đồng bộ và dần dần đi vào thói quen hàng 

ngày của người dân. 

Hiện nay, một số vật cồng kềnh và chất thải rắn trong xây dựng từ hoạt 

động sửa chữa nhỏ của các hộ gia đình như xà bần, giá hạ không được thu gom xử 

lý nên người dân thường đổ lén tại nơi vắng và các lô đất trống gây mất mỹ quan 

đô thị. UBND phường thường xuyên tổ chức kiểm tra mật phục, trường hợp không 

phát hiện được thì tổ chức tổng dọn, thuê xe xúc, vận chuyển với chi phí lớn. 

Người dân đã thực hiện phân loại chất thải rắn nguy hại nhưng loại rác này chưa 

có điểm tập kết thu gom nên người dân vẫn còn đổ chung vào xe thu gom của 

công nhân. 

4. Các kiến nghị, đề xuất 

Để giải quyết tình trạng trên, đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị 

thông báo thời gian và địa điểm thu gom chất thải rắn cồng kềnh, có kế hoạch thu 

gom chất thải rắn từ hoạt động xây dựng trong quá trình thu gom rác ở khu dân cư 

hoặc cung cấp số điện thoại để người dân liên hệ đến vận chuyển với mức phí phù 

hợp. Bố trí địa điểm tập kết thu gom chất thải rắn nguy hại và  trên xe thu gom của 

công nhân hàng ngày. 

5. Báo cáo danh sách các khu dân cư thực hiện Phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn ( tính đến 30/10) 

a) Tổng thu: 271.226.700đ 

Trong đó: 

- Khu dân cư: 171.226.700đ (có sổ ghi chép của khu dân cư, thực hiện thu 

gom và bán rác tài nguyên vào Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần). 
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- Khu vực nhà thờ: 100.000.000đ (số liệu cung cấp bởi nhà thờ, thực hiện 

thu gom và bán rác tài nguyên vào chiều Chủ nhật hàng tuần, từ 14h00 - 16h00, tại 

nhà thờ). 

+ Nhà thờ Thanh Đức : 80.000.000đ. 

+ Nhà thờ Ngọc Quang : 20.000.000đ. 

b) Tổng chi: 119.046.000đ (tại khu dân cư, không tính khu vực nhà thờ). 

Stt Khu dân cư 
Tổ dân 

phố 
Số hộ Tổng thu Tổng chi Ghi chú 

1 Thuận Lập 1 1, 3 96   Hộ GD tự bán 

2 Thuận Lập 2 2 60 
       

1,805,000  

          

1,400,000  
 

3 Thuận Lập 3 4 63 
       

2,540,000  

          

1,405,000  
 

4 Thuận Lập 4 5 53 
       

1,632,700  

             

600,000  
 

5 Thuận Lập 5 6 60 
          

920,000  

                        

-    
 

6 Thuận Lập 6 7 68     Hộ GD tự bán 

7 Thuận Lập 7 8 51 
       

5,900,000  

             

300,000  
 

8 Thuận Lập 8 9 67 
       

1,573,000  

             

720,000  
 

9 Thuận Lập 9 10 33 
       

3,150,000  

                        

-    
 

10 Đức Lợi 11 11 57 
    

10,735,000  

          

9,550,000  
 

11 Đức Lợi 8 12 48 
       

2,420,000  

                        

-    
 

12 Đức Lợi 9 13, 14 121 
       

2,630,000  

          

2,540,000  
 

13 Đức Lợi 10 15, 16 93 
       

4,650,000  

          

3,850,000  
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14 Thanh Bồ 2 17 70   Công giáo 

15 Thanh Bồ 1 
18, 19, 

20 
188   Công giáo 

16 Thanh Bồ 3 21, 22 96 
       

5,952,000  

          

2,600,000  
 

17 Thanh Bồ 4 23, 24 92 
    

18,880,000  

        

14,500,000  
 

18 Thanh Bồ 5 
25, 26, 

27 
158   Công giáo 

19 Thanh Bồ 6 
28, 29, 

30 
142   Công giáo 

20 Đức Lợi  7 
31, 32, 

33 
113   Công giáo 

21 Đức Lợi 4 34 50   Công giáo 

22 Đức Lợi 5 35 43 
          

178,000  

                        

-    
Công giáo 

23 Đức Lợi 6 36 43 
       

3,275,000  

                        

-    
Công giáo 

24 Đức Lợi 3 37 55 
       

1,080,000  

          

1,080,000  
Công giáo 

25 Đức Lợi 2 38 67 
          

500,000  

                        

-    
Công giáo 

26 Đức Lợi 1 39, 40 85 
       

2,727,000  

                        

-    
Công giáo 

27 Tân Phước 1 41 48   Hộ GD tự bán 

28 Tân Phước 2 42 62 
       

2,035,000  

          

800,000  
 

29 Đa Phước 43, 44 65 
    

11,413,000  

          

5,618,000  
Công giáo 

30 Bình Phước 3 45, 46 125 
    

11,730,000  

        

12,230,000  
 

31 Bình Phước 2 47 63                   
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8,158,000  6,749,000  

32 Bình Phước 1 48, 49 102 
    

27,207,000  

        

23,827,000  
 

33 Tân Phước 3 50, 51 168 
       

5,448,000  

          

2,260,000  
 

34 Bình Phước 4 
52, 53, 

54 
188 

    

20,000,000  

        

12,000,000  
 

35 Tân Phước 4 55, 56 116 
       

4,838,000  

          

3,610,000  
 

36 Tân Phước 5 57 46 
       

2,400,000  

                        

-    
 

37 Tân Phước 6 
58, 59, 

60 
151 

       

7,450,000  

          

6,207,000  
 

Tổng cộng 3.243 171,226,700 111,046,000  

(Kèm theo bảng thống kê chi tiết từng khu dân cư). 

Trên đây là báo cáo công tác triên khai xây dựng Phường thân thiện môi 

trường và Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường năm 

2019./. 

 

Nơi nhận: 
- HĐND quận Hải Châu (báo cáo);  

- Đảng ủy - HĐND phường (báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐC-XD (03 bản).  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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