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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

 trên địa bàn huyện Như Thanh 6 tháng đầu năm 2021 

               

Thực hiện công văn số 5881 /STNMT-BVMT ngày 19 tháng 7 năm 2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa V/v đôn đốc các đơn vị lập kế hoạch 

thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển CTNH đối với các chủ nguồn thải 

có số lượng chất thải nguy hại phát sinh dưới 600kg/năm trên địa bàn.  

 Sau khi nhận được Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành 

kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2021 kế hoạch thu gom, lưu giữ, trung 

chuyển,vận chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải có số lượng 

chất thải nguy hại phát sinh dưới 600kg/năm trên địa bàn huyện Như Thanh, từ 

kết quả rà triển khai,rà soát UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2021 như sau. 

Đối với huyện Như Thanh, hiện nay việc thu gom và xử lý rác thải do chính 

các hộ gia đình cá nhân thực hiện, bao gồm cả rác thải nguy hại. Theo thống kê, rà 

soát tại huyện Như Thanh, khối lượng rác thải nguy hại mỗi năm khoảng 136 

kg/năm, từ các nguồn như sau : 

Từ nguồn hoạt động công nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: đối với 

huyện Như Thanh, rác thải nguy hại từ các hoạt động này chủ yếu bao gồm dầu mỡ, 

giấy, giẻ có thấm dầu mỡ từ dịch vụ sửa chữa xe; lõi nhựa chứa mực in từ các cơ sở 

photocopy. Tuy nhiên trên địa bàn huyện có 57 cơ sở sửa chữa xe quy mô nhỏ lẻ và 

20 cơ sở có hoạt động photocopy nên lượng rác thải là không nhiều. UBND xã đã 

tuyên truyền đến hộ gia đình để các hộ gia đình có ý thức thu gom và bảo vệ môi 

trường 

Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: bao bì thuốc bảo vệ thực vật, keo diệt 

chuột từ các loại chất hoá học, chai lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… Ở mỗi xứ đồng 

đều có các hố thu gom rác. Hiện nay toàn huyện Như Thanh xây dựng được khoảng 

hơn 80 hố rác thu gom  

Từ nguồn chất thải phát sinh từ chất thải hộ gia đình, chất thải phát sinh từ các 

nguồn khác gồm: nilon, bao bì bằng chất dẻo, pin, ác qui, bóng đèn huỳnh quang, 

các linh kiện điện tử hỏng. vỏ bao bì hoá chất bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

* Về khó khăn: Theo quy định rác thải nguy hại phải phân loại, lưu trữ và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để được vận chuyển, xử lý theo quy định. Tuy UBND 

xã đã triển khai nội dung này với các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ nhưng kết quả mới dừng ở thu gom và phân loại, còn việc hợp đồng 

với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại thì chưa có doanh nghiệp, hộ gia 

đình kinh doanh nào làm được. Lý do là khối lượng rác thải ít nếu thực hiện thu gom 



và đưa về xử lý tại các công ty được phép xử lý rác thải nguy hại thì rất khó khăn vì 

kinh phí để thực hiện xử lý chưa có 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa 

bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Như Thanh báo cáo Sở Tài nguyên 

- Môi trường  được biết ./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Lưu TN-MT,VT. 
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  Hàn Văn Huyên 
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