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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Dự án “Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy 

phân loại và tái chế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 

trên địa bàn phường Thuận Phước giai đoạn 1  

và đề xuất nội dung thực hiện giai đoạn 2 

  

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu 

 

 Thực hiện Công văn số 928/UBND-PTNMT ngày 17 tháng 5 năm 2022 

của UBND quận Hải Châu về việc phối hợp triển khai Dự án Thúc đẩy phân loại 

rác tại nguồn và tái chế rác thải (3R) tại thành phố Đà Nẵng do Cơ quan hợp tác 

quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ (giai đoạn 2), UBND phường Thuận Phước báo 

cáo cụ thể như sau: 

1. Kết quả triển khai thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn giai đoạn 1 

a) Năm 2017 

 Thành lập Ban Chỉ đạo và Nhóm Tuyên truyền phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn phường. 

 b) Năm 2018 

- Treo 02 pano tại cơ quan, 06 pano tại khu dân cư và 8 băng rôn khẩu 

hiệu tuyên truyền về Phân loại rác thải 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 18 

lượt xe cổ động. 

- Đăng tải nội dung triển khai thực hiện thí điểm Phân loại rác thải tại 

nguồn trên trang thông tin điện tử phường. 

 - Phát 3.737 tờ rơi tuyên truyền 3R đến người dân, 220 cuốn sổ tay (do 

UBND phường in ấn) đến các cán bộ khu dân cư.  

- Phát 2.500 túi phân loại rác thải đến 39 tổ dân phố gửi từng hộ gia đình, 

231 cuốn sổ tay hướng dẫn Phân loại rác thải đến Bí thư chi bộ, Trưởng ban 

CTMT, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, Tổ trưởng và tổ phó tổ dân phố. 

 - Ngày 08/3/2018, tổ chức trao 05 xe thu gom phân loại rác đến khu dân 

cư Thuận Lập 2, Thanh Bồ 3, Thanh Bồ 4, Tân Phước 3 và Tân Phước 5. 
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- Chiều ngày 05/4/2018, UBND phường phối hợp với Hội LH Phụ nữ 

phường tổ chức họp khu dân cư thống nhất phương án thu mua rác tài nguyên và 

hướng dẫn báo cáo số liệu bán rác tài nguyên.  

 - Ngày 12/6/2018, tổ chức trao 04 xe thu gom rác tài nguyên đến khu dân 

cư Thuận Lập 7, Tân Phước 6, Bình Phước 1 và Bình Phước 4. 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền Phân loại rác thải tại nguồn tại các hộ gia 

đình. Đến ngày 30/9/2018, Nhóm tuyên truyền viên phường đã thực hiện tuyên 

truyền tại 37/37 khu dân cư, 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. 100% hộ 

gia đình đã được truyền thông về công tác phân loại rác thải. 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. Do đó, trên 80% hộ gia đình thực hiện công tác phân loại 

rác thải theo đúng quy trình thu gom. 

- Thời gian thu gom rác bằng xe thu gom của các chi hội phụ nữ vào ngày 

thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Đến cuối năm 2018, số tiền thu được từ việc bán 

rác tài nguyên là 191.365.000đ.  

c) Năm 2019 

 - 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. 

 - Tổ chức các buổi nói chuyện trong khu dân cư và Ngày hội thu đổi rác 

tài nguyên 

 - Treo 10 pano hướng dẫn thực hiện phân loại rác thải tại UBND phường 

và trong khu dân cư. 

- 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 20 

lượt xe cổ động. 

- Đăng tải nội dung triển khai thực hiện thí điểm phân loại rác thải tại 

nguồn trên trang thông tin điện tử phường. 

- Nhóm tuyên truyền viên phường đã thực hiện 25/35 buổi truyền thông 

về phân loại rác thải tại nguồn tại khu dân cư, 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.  

 - Phát 4.000 tờ dán tuyên truyền đến hộ gia đình, 3737 tờ rơi tuyên truyền, 

171 cuốn sổ tay đến các cán bộ khu dân cư (Bí thư, Trưởng BCT Mặt trận, Chi 

hội trưởng chi hội phụ nữ); 2.200 túi đựng rác tài nguyên; 37 sổ ghi chép, theo 

dõi số liệu phân loại rác tại từng khu dân cư. 
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- Tổ chức chương trình giao 04 chiếc xe thu gom rác tài nguyên trên địa 

bàn phường đến khu dân cư và hoàn thành việc sửa chửa bánh xe của 05 xe thu 

gom rác tài nguyên từ nguồn kinh phí tài trợ của JICA. 

- Đến cuối năm 2019, số tiền thu được từ việc bán rác tài nguyên là 

182.748.700đ, 37/37(100%) khu dân cư, đã được truyền thông về công tác phân 

loại rác thải. 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 và ủng hộ vào quỹ 

phân loại rác thải, số lượng này chiếm 10/37 khu dân cư, 27/37 khu dân cư thực 

hiện phân loại rác thải hàng tuần bằng xe thu gom thu gom. 

d) Từ năm 2020 đến nay 

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các khu dân cư vẫn duy trì 

hoạt động thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn hàng tuần, góp 

phần hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng chống dịch tại khu dân cư, gây quỹ an 

sinh xã hội 

2. Đề xuất nội dung hỗ trợ giai đoạn 2 

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn giai đoạn 2, UBND phường Thuận Phước đề xuất nội dung sau: 

a) Tổ chức các buổi tuyên truyền và trao đổi rác tài nguyên tại các điểm 

dân cư. 

b) Tổ chức Hội thi tái chế rác tạo sản phẩm tái chế, tăng tính sáng tạo và 

ứng dụng thực tiễn vào đời sống nhân dân. 

c) Hỗ trợ xe thu gom rác tài nguyên và sữa chữa bánh xe cũ. 

d) Hỗ trợ các thùng chứa rác tài nguyên trong các buổi tuyên truyền và tổ 

chức ngày hội, hội thi về phân loại rác tại nguồn. 

Trên đây là kết quả triển khai Dự án “Quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy 

phân loại và tái chế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” trên địa bàn phường Thuận 

Phước giai đoạn 1 và đề xuất nội dung thực hiện giai đoạn 2. Kính đề nghị 

UBND quận Hải Châu quan tâm hỗ trợ tiếp tục triển khai thực hiện công tác 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường, góp phần thực hiện kế 

hoạch của thành phố./. 

 
Nơi nhận:     
- Phòng TNMT quận Hải Châu;                      
- Lưu: VT, ĐCXD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Nguyễn Phan Chánh 
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