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BÁO CÁO 

Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017  

của HĐND thành phố từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021  

trên địa bàn phường Bắc Hà 

(Phục vụ đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố) 

 

Thực hiện kế hoạch số 12/KH-BPC ngày 01/3/2022 của Ban pháp chế 

HĐND thành phố về việc giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-

HĐND ngày 27/11/207 của HĐND thành phố Hà Tĩnh về việc thông qua Đề án 

“Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2020 và những năm 

tiếp theo” và hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, UBND 

phường Bắc Hà báo cáo cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Phường Bắc Hà nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh có tổng diện tích tự 

nhiên là 96.46 ha, ranh giới hành chính được xác định như sau: 

Phía Bắc giáp phường Nguyễn Du; 

Phía Nam giáp phường Nam Hà; 

Phía Đông giáp phường Tân Giang; 

Phía Tây giáp phường Trần Phú. 

Địa bàn là phường trung tâm của thành phố có nguồn gốc từ xa xưa nên 

có mật độ dân cư sinh sống dày đặc, hệ thống giao thông đi lại trên các tuyến 

đường nhỏ hẹp, xe cộ lưu thông với mật độ lớn, thường xuyên nên ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc thu gom và vận chuyển xử lý rác thải vệ sinh môi trường 

trên địa bàn phường. Được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành 

phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền, sự phối kết 

hợp của UBMTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận của liên đoàn cán 

bộ và nhân dân trên địa bàn nên trong những năm qua việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phố về Đề án  

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

gặp nhiều thuận lợi, bên cạnh đó vẫn đang còn gặp một số khó khăn như sau: 

1. Thuận lợi 

+ Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ phường, sự 

phối hợp của UB MTTQ, các đoàn thể, liên đoàn cán bộ các Tổ dân phố trong 

việc tuyên truyền vận đồng người dân thực hiện nộp giá dịch vụ vận chuyển, thu 

gom xử lý rác thải sinh hoạt đầy đủ; 
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+ Sự phối hợp của Công ty CP môi trường đô thị Hà Tĩnh, cán bộ thu gom 

rác trên địa bàn; sự đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm túc đầy đủ giá dịch vụ 

của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình trên địa 

bàn. 

+ Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc 

họp, giao ban, hệ thống truyền thanh của phường, tổ dân phố, lồng ghép vào các 

cuộc họp chi bộ, họp dân, chi đoàn, chi hội. 

2. Khó khăn 

+ Địa bàn phường Bắc Hà có rất nhiều hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ 

(theo thông kê năm 2020 là 671 hộ). Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 kéo dài, 

giãn cách xã hội nên tỷ lệ thu phí giá dịch vụ của các hộ sản xuất, kinh doanh, 

buôn bán nhỏ lẻ đã nộp phí dịch vụ nhưng chưa nộp theo đúng đơn giá quy định. 

+ Một số hộ dân đã lập bộ thu nhưng do tình hình dịch bệnh nên đi xa 

nhiều tháng liền không về nhà nên việc thu phí gặp nhiều khó khăn. 

+ Bộ thu biến động thường xuyên do biến động về nhân khẩu; phòng trọ, 

ốt kinh doanh lúc có người thuê lúc không, vì vậy gây khó khăn cho việc phê 

duyệt bộ thu cũng như việc áp dụng giá dịch vụ cho đối tượng thu. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Sau khi có các văn bản và chỉ đạo của các cấp UBND phường nghiêm túc 

triển khai thực hiện đầy đủ như xây dựng kế hoạch, ban hành các quyết định, và 

các văn bản để triển khi thực hiện:  

 Trong giai đoạn năm 2020-2021, UBND phường đã ban hành 12 văn bản 

liên quan đến việc ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải và thực 

hiện Nghị quyết của HĐND. 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 29/4/2021, 

UBND phường đã ban hành thông báo số 34/TB-UBND ngày 08/06/2021; 

Thông báo số 01 về thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

27/11/2017. 

 Phối hợp với Công ty CPMT và Đô thị Hà Tĩnh trong việc xử lý vệ sinh 

môi trường, xử lý các điểm rác vô chủ, bảo vệ cây xanh đô thị, công trình công 

cộng,… Triển khai thực hiện Nghị Quyết 24/HĐND: qua công tác truyền thanh 

trên hệ thông FM của phường và tổ dân phố, xử lý các trường hợp vi phạm vệ 

sinh môi trường, các trường hợp không nộp giá dịch vụ theo Quyết định 33/QĐ-

UBND của tỉnh. 

2. Kết quả lập bộ và thu tiền theo giá dịch vụ (theo từng năm từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 31/12/2021) 

2.1. Kết quả lập bộ và thu tiền theo giá dịch vụ năm 2020 
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2.1.1. Đối tượng hộ dân năm 2020 

- Tổng số hộ dân trên địa bàn là 2.155, tổng số hộ tham gia thu gom rác 

thải 2.155 hộ đạt 100%, trong đó: Hộ từ 01 khẩu đến 2 khẩu: 753 hộ; Hộ từ 3 

khẩu đến 4 khẩu: 1.070 hộ; Hộ từ 5 khẩu trở lên: 332 hộ. 

- Tổng số tiền lập bộ: 812,760,000 đồng. 

+ Đã thu: 802,743,000 đồng. 

+ Chưa thu được: 10,017,000 đồng (do biến động trong bộ thu từ đầu 

năm) 

2.1.2. Hộ kinh doanh nhà nghỉ, phòng trọ 

- Tổng hiện có: 156 hộ. 

+ Lập bộ: 156 hộ. 

- Tổng số tiền lập bộ: 35,568,000 đồng. 

+ Đã thu: 37,743,500 đồng (tăng thu so với lập bộ là do tăng khối lượng 

rác so với bộ thu) 

2.1.3. Hộ kinh doanh buôn bán<1m3:  

- Tổng hiện có: 515 hộ. 

+ Lập bộ: 515 hộ. 

- Tổng số tiền lập bộ: 1,359,600,000 đồng. 

+ Đã thu: 459,118,000 đồng. 

+ Chưa thu được: 900,482,000 đồng do giảm thu do dịch bệnh Covid 19, 

do nộp không đúng quy đinh. (Ví dụ: như tiệm cắt tóc, bán điện thoại, tiệm làm 

nai nhỏ lẻ….) 

2.1.4. Trường học 

- Tổng hiện có: 03 đơn vị 

+ Lập bộ: 03 đơn vị 

- Tổng số tiền lập bộ: 55,818,000đồng 

+ Đã thu: 74,424,000 đồng (tăng thu so với lập bộ là do tăng khối lượng 

rác so với bộ thu) 

2.1.5. Trụ sở làm việc của các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã  

- Tổng hiện có: 37 đơn vị 

+ Lập bộ: 37 đơn vị 

- Tổng số tiền lập bộ: 588,526,000 đồng. 

+ Đã thu:  661,915,500 đồng  (tăng thu so với lập bộ là do tăng khối 

lượng rác so với bộ thu) 
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                        ( Có phụ lục chi tiết kèm theo)  

2.2. Năm 2021: 

2.2.1. Đối tượng hộ dân 

 - Tổng số hộ dân trên địa bàn là 2.136, tổng số hộ tham gia thu gom rác 

thải 2.136 hộ đạt 100%, trong đó: Hộ từ 1 khẩu đến 2 khẩu: 770 hộ; Hộ từ 3 

khẩu đến 4 khẩu: 1.010 hộ; Hộ từ 5 khẩu trở lên: 356 hộ. 

- Tổng số tiền lập bộ: 804,468,000 đồng. 

+ Đã thu: 797,515,500đồng. 

+ Chưa thu được: 6,952,500 đồng (do hộ nghèo, già cả neo đơn, hoàn 

cảnh khó khăn một số nộp không đúng theo quy định) 

2.2.2. Hộ kinh doanh nhà nghỉ, phòng trọ 

- Tổng hiện có: 182 hộ. 

+ Lập bộ: 182 hộ. 

- Tổng số tiền lập bộ: 41,496,000 đồng. 

+ Đã thu: 37,071,000 đồng. 

+ Chưa thu được: 4,425,000 đồng (do giảm người thuê, chấm dứt thuê 

phòng trọ giữa năm) 

2.2.3. Hộ kinh doanh buôn bán<1m3:  

- Tổng hiện có: 585 hộ. 

+ Lập bộ: 585 hộ. 

- Tổng số tiền lập bộ: 1,488,096,000 đồng. 

+ Đã thu: 498,274,500 đồng. 

+ Chưa thu: 989,821,500 đồng. Trong đó giảm thu do điều chỉnh giá thu 

theo NQ số 110/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung được quy 

định tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND thành phố; giảm do nghỉ dịch; thất thu do 

không nộp giá dịch vụ theo quy định.do nộp không đúng quy đinh. (Ví dụ: như 

tiệm cắt tóc, bán điện thoại, bán quần áo nhỏ lẻ….) 

2.2.4. Trường học 

- Tổng hiện có: 03 đơn vị 

+ Lập bộ: 03 đơn vị 

- Tổng số tiền lập bộ: 93,694,500 đồng 

+ Đã thu: 86,828,000 đồng 

+ Chưa thu: 6,866,500 đồng. Giảm thu do do điều chỉnh giá thu theo NQ 

số 110/NQ-HĐND, nghỉ phòng chống dịch. 

2.2.5. Trụ sở làm việc của các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã  
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- Tổng hiện có: 45 đơn vị 

+ Lập bộ: 45 đơn vị 

- Tổng số tiền lập bộ: 722,961,000 đồng. 

+ Đã thu: 766,076,050 đồng. 

+ Vượt thu: 43,115,050 đồng. (tăng thu so với lập bộ là do tăng khối 

lượng rác so với bộ thu) 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)  

3. Kết quả thu gom, phân loại rác, các điểm để xe gom rác phù hợp 

với thực tế 

Việc phân loại rác thải được thực hiện đồng bộ, được giao cho Hội phụ nữ 

đảm nhận, đến nay đã thực hiện được mô hình thu gom, phân loại rác thải nhựa, 

lon bia tại các thùng sinh thái đặt tại các nhà văn hóa tổ dân phố. Hiện tại công 

tác thu gom trên địa bàn phường cơ bản đi vào nề nếp, tỷ lệ thu gom các hộ gia 

đình tương đối cao. Tuy nhiên công tác phân loại rác thải tại nguồn đối với các 

hộ dân tỷ lệ đạt 80% (trong đó 50% triệt để và 30% chưa triệt để) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, 

BẤT CẬP, NGUYÊN NHÂN 

1. Đánh giá chung 

Nhìn chung việc thực hiện Nghị quyết 24 trên địa bàn phường được thực 

hiện tương đối tốt; UBND phường đã phối hợp tốt với Công ty CP MT và 

QLCT Đô thị Hà Tĩnh trong việc tuyên truyền, vận động tới người dân như: phát 

tờ rơi, phối hợp với các tổ dân phố tiến hành kê khai, rà soát nhân hộ khẩu của 

từng gia đình để lập bộ thu; Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, 

bảng LED, loa truyền thanh của tổ dân phố, các cuộc Hội nghị, giao ban và các 

cuộc sinh hoạt ở các tổ dân phố, do đó đến nay kết quả thực hiện nghị quyết đạt 

tương đối cao. 

2. Hạn chế, khó khăn, bất cập 

+ Các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, hàng tạp hóa, tỷ lệ phát sinh rác 

thải ít, do vậy việc triển khai thu theo đơn giá Nghị quyết gặp nhiều bất cập;  

+ Hiện nay còn một số hộ kinh doanh nộp không đúng với giá dịch vụ thu 

gom đã quy định, mới chỉ đáp ứng từ 30%-70%, mặc dù UBND phường và nhân 

viên công ty CPMT và CTĐT đã trực tiếp tới các hộ kinh doanh tuyên truyền, 

giải thích nhưng các hộ vẫn chưa đồng tình vì lượng rác thải thì ít, thậm chí có 

một số hộ kinh doanh gần như không phát sinh rác thải như trưng bày sản phẩm, 

bán quần áo sẵn, quầy dược,… các hộ cho rằng giá thu theo dịch vụ quá cao nên 

các hộ chưa đồng tình và chưa chịu nộp đúng theo đơn giá của tỉnh. Ý thức của 

một số hộ kinh doanh chấp hành nộp tiền giá dịch vụ thu gom chưa cao. Các hộ 

sản xuất kinh doanh không nộp đúng quy định về thời gian cũng như số tiền 

phải nộp. 
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+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên việc sản xuất kinh doanh của 

các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân 

dân. Rất nhiều hộ kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh không thể 

kinh doanh, tình trạng không kinh doanh, sang nhượng ốt kinh doanh xảy ra phổ 

biến ảnh hưởng đến vấn đề thu phí dịch vụ khi đã lập bộ ổn định từ đầu năm. 

3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Năm 2020, 2021 xảy ra dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến 

thu nhập, việc làm của người dân trên địa bàn. Đặc biệt các đối tượng kinh 

doanh nhiều cơ sở đã ngừng hoạt động, đa số các cơ sở, đơn vị đến nay mới khôi 

phục được hoạt động, hoạt động cầm chừng. 

+ Thiếu chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Việc sử dụng tiêu 

chí đánh giá gia đình văn hóa chỉ áp dụng được cho các hộ dân, đơn vị kinh 

doanh sinh sống trên địa bàn, không áp dụng được cho đối tượng thuê lại mặt 

bằng để kinh doanh, nên hiệu quả đạt được còn thấp. 

- Nguyên nhân chủ quan 

Ý thức chấp hành của một số người dân, hộ kinh doanh chưa cao. 

+ Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên; nhận thức của một bộ 

phận người dân về phân loại rác thải chưa cao nên chưa tập trung phân loại rác 

tại nguồn gây khó khăn trong việc xử lý rác, ý thức cộng đồng chưa cao, một bộ 

phận thiếu trách nhiệm vứt rác bừa bãi. 

+ Công tác phối hợp giữa các tổ chức, Tổ công tác, Công ty Cổ phần môi 

trường đô thị chưa được thường xuyên, chưa quyết liệt 

+ Việc kiểm tra, giám sát, cập nhật biến động hộ chưa kịp thời ảnh hưởng 

đến kết quả thu 

+ Phương tiện vận chuyển rác thải chưa đủ số lượng và đạt yêu cầu để thu 

gom rác nên khó khăn trong việc vận chuyển rác sau khi được phân loại. 

IV. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Giải pháp trong thời gian tới 

- Cần tăng cường công tác tuyên truyền về đơn giá và chủ trương của 

thành phố đến tận người dân, không chỉ việc thu gom rác mà kể cả công tác 

phân loại rác, phổ biến thường xuyên hướng dẫn về công tác thu gom xử lý rác 

thải sinh hoạt trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động của nhân dân; 

nâng cao ý thức tự giác thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đổ rác 

thải sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương tiện, 

người thực hiện thu gom. 

- Thường xuyên rà soát, làm tốt công tác lập bộ thu đúng đối tượng và 

đúng quy định, thu đủ. Tăng cường kiểm tra giám sát việc phân loại rác thải tại 
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hộ gia đình. Dân. 

- Tập trung hướng dẫn các hộ gia đình phân loại tại nguồn phù hợp với 

mục đích quản lý, xử lý phù hợp. 

- Đối với các hộ không chấp hành đóng nộp phí dịch vụ theo quy định cần 

có biện pháp kiên quyết xử lý vi phạm hành chính. 

2. Kiến nghị, đề xuất  

- Đối với Tỉnh: Tiếp tục có cơ chế đặc thù cho thành phố nói chung và 

phường Bắc Hà nói riêng trong quá trình thực hiện thu gom rác thải, phân loại 

rác thải tại nguồn. 

- Đối với thành phố: 

+ Đề nghị HĐND Thành phố hỗ trợ để giữ nguyên giá dịch vụ thu gom 

rác thải giai đoạn 2019-2020 chưa tăng giá theo lộ trình vì tinh hình dịch bệnh 

hết sức khó khăn. 

+ Đề nghị UBND thành phố hỗ trợ trang thiết bị: bao bì, phương tiện để 

thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. 

+ Chỉ đạo đơn vị thu gom rác thải thực hiện phân loại rác trong quá trình 

thu gôm, tránh sự chồng chéo và không đúng phân loại rác. 

+ Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, 

hội viên và nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; Thực hiện tốt việc ra 

quân tổng vệ sinh môi trường thu gom vào ngày chủ nhật xanh hàng tuần. 

+ Đề nghị phân loại cụ thể từng nhóm mặt hàng kinh doanh để có sự phân 

loại phát sinh rác ít và phát sinh rác nhiều, tránh sự so sách giữa các hộ với 

nhau. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

27/11/2017 trong giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn phường Bắc Hà. UBND 

phường Bắc Hà trình đoàn giám sát HĐND thành phố xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Các thành viên đoàn giám sát (B/c); 

- Phòng TNMT thành phố;   

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hải 
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