
NGHỊ QUYẾT 
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA XI) 

về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải thực 

phẩm bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật bản địa 

trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu 

----- 

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

và các tầng lớp nhân dân nên công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã có 

chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ý thức, trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân về bảo vệ môi trường được nâng 

lên, nhiều tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng được đảm bảo môi trường 

xanh, sạch, đẹp; công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được 

tăng cường; phong trào phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại một số địa phương 

đang được triển khai, đặc biệt xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử 

dụng vi sinh vật bản địa (“Indigenous Micro Organism” - gọi tắt là IMO) để phục 

vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải thực phẩm tại các xã, thị trấn bước đầu 

mang lại hiệu quả thiết thực. 

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt nói riêng hiện ở một số nơi chưa được đảm bảo; chưa tạo được ý thức tự giác 

của người dân trong việc phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; một 

số phong trào, hoạt động, mô hình tự quản về bảo vệ và vệ sinh môi trường chưa 

phát huy được hiệu quả; đến nay chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện cơ bản 

chưa được phân loại tại nguồn theo quy định. 

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và 

hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân 

loại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 5973/KH-UBND ngày 28/5/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện (khóa XI) ban hành Nghị quyết về triển khai thực hiện phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng vi 

sinh vật bản địa trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo: 

Phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải thực phẩm bằng 

phương pháp sử dụng IMO trên địa bàn huyện là trách nhiệm của cả hệ thống 
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chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách 

nhiệm của người dân trong phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt. 

Gắn công tác phân loại chất thải tại nguồn, xử lý chất thải thực phẩm bằng 

phương pháp sử dụng IMO với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. 

Giảm thiểu, hạn chế tới mức thấp nhất lượng rác thải đem đi xử lý, chôn lấp 

và tăng tới mức tối đa lượng rác thải được tái chế, tái sử dụng; giảm chi phí thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải, giảm diện tích đất chôn lấp, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. 

2. Mục tiêu: 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc phân loại, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng IMO 

trên địa bàn huyện. Phấn đấu thực hiện “Tiêu chí 7.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện 

phân loại chất thải rắn tại nguồn” (ban hành theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 

08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

Phấn đấu đạt tỷ lệ ≥ 70% số hộ gia đình trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

Giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình khi vận 

chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân 

bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô 

nhiễm và các dịch bệnh từ chất thải rắn sinh hoạt gây ra, tạo cảnh quan môi trường 

xanh, sạch, đẹp. 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường nói 

chung, giữ gìn vệ sinh môi trường sống nói riêng; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hạn 

chế phát thải chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân. 

Huy động sự vào cuộc, tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, 

đơn vị, địa phương; tuyên truyền sâu rộng, vận động các tầng lớp Nhân dân tham 

gia thực hiện tốt công tác phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Mục tiêu giai đoạn 2022-2023 

Mỗi xã, thị trấn lựa chọn một ấp, khu phố hoặc khu dân cư để làm điểm việc 

triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: đảm bảo trên 75% chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom và phân loại tại nguồn; 100% các xã, thị trấn 

tham gia thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; các địa bàn 

không thực hiện làm điểm cùng phấn đấu lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu 

gom và phân loại tại nguồn đạt từ 50% trở lên. 

Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên hằng năm mỗi đơn vị 

xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xử 

lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng IMO. 

Phấn đấu cuối năm 2023 đạt tỷ lệ ≥ 30% số hộ gia đình trên địa bàn huyện 



3 

thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

2.2.2 Mục tiêu giai đoạn năm 2024-2025 

100% các ấp, khu phố, cụm dân cư các xã, thị trấn triển khai phong trào phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; những ấp, khu phố hoặc khu dân cư làm 

điểm, kiểu mẫu thì 100% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom, phân loại 

tại nguồn và xử lý theo quy định; các ấp, khu phố hoặc khu dân cư còn lại công tác 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt từ 50 - 75%. 

Tạo sự chuyển biến căn bản về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân trong hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, 

xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng IMO để giảm thiểu chất thải 

và góp phần bảo vệ môi trường. 

Hình thành được một số mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng hiệu quả phân 

bón vi sinh được tái chế từ chất thải thực phẩm qua công tác thu gom, phân loại, tái 

sử dụng để thay thế phân bón hóa học. 

Phấn đấu cuối năm 2025 đạt tỷ lệ ≥ 70% số hộ gia đình trên địa bàn huyện 

thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ: 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong hoạt 

động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương xác định hoạt động phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn là nhiệm vụ quan trọng, có tính cấp bách, vừa lâu dài để 

giảm thiểu, cải thiện môi trường khu vực nông thôn; là trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị ở các cấp. 

Đưa hiệu quả hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trở thành 

chỉ tiêu đánh giá xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; ấp, khu 

phố văn hóa, làm cơ sở cho công tác thi đua, khen thưởng. 

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng 

viên cần làm tốt công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

2. Giải pháp chủ yếu: 

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm trong hoạt động phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện về công tác 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

Tăng cường đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo 

hướng tiếp cận đa diện, có ảnh hưởng sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa 
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phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp Nhân dân đối với việc giữ gìn, 

đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động, tổ chức cho Nhân dân tham gia hoạt động 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

Kết hợp giữa tuyên truyền trực quan với tuyên truyền qua không gian mạng 

một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, tác động mạnh 

mẽ tới ý thức của các tầng lớp Nhân dân; mở chuyên trang, chuyên mục về công 

tác vệ sinh môi trường trên hệ thống phát thanh, truyền thanh; xây dựng tài liệu tập 

huấn về bảo vệ môi trường, hướng dẫn quy trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn. Thường xuyên tuyên truyền tới người dân về công tác vệ sinh môi 

trường, lợi ích của việc phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

Tổ chức các lớp tập huấn cho các lực lượng tuyên truyền, các tổ chức thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn các xã, thị trấn; hướng dẫn các 

hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác hữu cơ phù hợp, đảm bảo vệ 

sinh môi trường, đạt hiệu quả. Vận động cán bộ, đảng viên tự đầu tư để thực hiện 

hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải thực phẩm 

bằng phương pháp sử dụng IMO; vận động các hộ có vườn tự đào hố, các hộ có thể 

tận dụng các vật dụng sẵn có trong gia đình (như các vỏ thùng, vỏ hộp có thể sử 

dụng chứa rác thực phẩm hữu cơ,..) để xử lý rác thành phân bón. 

2.2. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Khối Dân vận từ huyện 

đến cơ sở đối với hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính 

chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác thu gom và phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xác định tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ 

quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Tổ dân vận 

các xã, thị trấn, ấp, khu phố, khu dân cư, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn 

thể là lực lượng nòng cốt. 

Xây dựng phong trào toàn dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn lồng 

ghép với thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” đảm bảo hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh 

phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”. 

Chú trọng xây dựng và thực hiện các quy chế, hương ước, quy ước, cam kết 

về bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn nói riêng. Thực hiện đánh giá, bình xét chất lượng, hiệu quả hoạt động phân 

loại rác ở các khu dân cư; kịp thời biểu dương, khen thưởng các địa bàn, tổ chức, 

cá nhân, hộ gia đình làm tốt; đồng thời, nhắc nhở, phê bình những trường hợp vi 

phạm, làm chưa tốt; đánh giá hiệu quả các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu 

quả ở các khu dân cư để nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn như: Mô hình 

xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử dụng IMO; phong trào “5 không 3 

sạch”; mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”,... 

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Tăng cường sự phối hợp giữa Mặt 
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trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền địa phương; 

giữa Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể cơ sở với cấp ủy chi bộ, trưởng 

ấp, trưởng khu phố trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào về vệ sinh 

môi trường, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư và đem lại hiệu quả, ý 

nghĩa thiết thực. 

2.3. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường; củng cố, kiện 

toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên môn và đội ngũ 

cán bộ làm công tác quản lý môi trường. 

Làm tốt công tác quản lý việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt; đặc biệt là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Rà soát, 

điều chỉnh thời gian, tần suất và lộ trình thu gom, vận chuyển đảm bảo phù hợp 

cho từng loại chất thải rắn sinh hoạt. 

Quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả các điểm tập kết, trung chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt... Quan tâm đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, phương tiện, trang 

thiết bị hiện đại, tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất 

lượng, hiệu quả trong công tác vệ sinh môi trường,… 

Xây dựng và triển khai các giải pháp đưa hoạt động phân loại, thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào nề nếp và hình thành ý thức tự giác thực hiện trong 

các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Khuyến khích các hoạt động tái sử dụng, tái chế, 

thu hồi năng lượng từ chất thải rắn sinh hoạt trên cơ sở lựa chọn công nghệ hiện 

đại, thân thiện môi trường. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; phát hiện sớm và 

kịp thời xử lý nghiêm các hành vi thu gom, xử lý chất thải không đúng quy định về 

bảo vệ môi trường. Phổ biến đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, 

kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về công tác vệ sinh môi trường, vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

2.4. Đẩy mạnh xử lý chất thải thực phẩm bằng phương pháp IMO 

Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội tham 

gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư vào các dịch vụ vệ sinh môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý 

chất thải thực phẩm bằng phương pháp IMO tại hộ gia đình. 

Huy động tối đa các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng 

và tham gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường. Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ 

gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư dụng cụ và khu vực lưu giữ, xử lý chất 

thải hữu cơ đảm bảo hợp vệ sinh, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn, đổ chất thải 

rắn sinh hoạt đúng thời gian và địa điểm quy định. 

Rà soát các điểm, khu vực công cộng thường xuyên mất vệ sinh môi trường; 

nghiên cứu đề xuất bổ sung các điểm tập kết, thùng chứa phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ huyện, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị 

tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền 

trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn huyện đối với chủ trương phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ 

huyện đến cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết này bằng nghị quyết chuyên đề, chương 

trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, của ngành, của đơn vị 

để tập trung tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả.  

2. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN và các 

tổ chức CT-XH huyện, UBND huyện tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết đến 

các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

Nhân dân; chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền gắn với thực hiện phân loại 

rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải thực phẩm bằng IMO.  

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn, 

hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực, trực 

tiếp vào phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý chất thải thực phẩm bằng 

IMO. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện, tham gia góp ý với chính quyền địa 

phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết.  

4. Giao UBND huyện chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung của 

Nghị quyết, trong đó chú trọng bố trí đảm bảo nguồn ngân sách kết hợp thực hiện 

xã hội hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.  

5. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan 

theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cho Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo định kỳ hằng năm. Đồng thời, đề 

xuất Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nơi nhận: 
- Các đ/c Huyện ủy viên, 
- TT. HĐND huyện,  

- UBND huyện, 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH huyện, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Các cơ quan, ban, ngành của huyện, 

- Các Ban xây dựng Đảng và VPHU,  

- Lưu: VPHU. 

Đồng kính gửi: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các Ban Đảng và VPTU, 

- Các đ/c UV.BTV Tỉnh ủy, UV.BCH Đảng bộ tỉnh 

phụ trách huyện. 

T/M HUYỆN ỦY 

BÍ THƯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguyễn Văn Thuộc 
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