DỰ ÁN
Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu quá trình phát sinh
khí thải gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam
PHẦN I. THÔNG TIN DỰ ÁN
Dự án Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị (QLCTRĐT) nhằm giảm thiểu quá trình
phát sinh khí thải gây biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam. Dự án được tài trợ bởi Bộ
Môi trường và Biến đổi khí hậu ở Canada, thực hiện bởi Liên đoàn các đô thị Canada
(FCM) và Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN). Dự án dự kiến kéo dài 2,5 năm và lựa
chọn hai thành phố có quy mô trung bình của Việt Nam để thực hiện dự án.
Mục tiêu dự án: Dự án thực hiện thí điểm các sáng kiến đổi mới nhằm góp phần:
-

-

Tăng cường công tác QLCTRĐT và giảm khí thải gây tác hại làm biến đổi khí hậu
(BĐKH). Khí gây tác hại làm BĐKH có thể bao gồm khí methane và các khí nhà
kính khác, phát ra từ quá trình phân huỷ rác hữu cơ ở các bãi chôn lấp;
Xử lý và giảm việc đưa rác hữu cơ ra bãi chôn lấp để thu và sử dụng khí tại chỗ.

Hoạt động chính của dự án gồm:
-

-

FCM và ACVN sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các thành phố tham gia và giúp
các thành phố/thị xã đánh giá công tác QLCTRĐT, xác định các giải pháp có thể
thực hiện, thiết kế và thí điểm các sáng kiến, và tìm kiếm đối tác hợp tác trong
lĩnh vực này.
Thành phố/Thị xã tham gia dự án sẽ thực hiện thí điểm các sáng kiến và cung
cấp nhân lực và tài chính cần thiết cho dự án
FCM và ACVN sẽ phối hợp với các thành phố tham gia đánh giá kết quả các dự
án thí điểm, chia sẻ các bài học kinh nghiệm và nhân rộng các cách làm thành
công đến các đô thị khác của Việt Nam.

Các thành phố/thị xã quan tâm xin đăng ký theo mẫu và cung cấp tài liệu cần thiết
theo nội dung dưới đây.
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PHẦN II. MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN

Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu quá trình phát sinh
khí thải gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam
A. THÔNG TIN CƠ SỞ
1.
2.
3.
4.

Tên Thành phố/Thị xã: ............................................. Tỉnh: ..................................
Loại thành phố/thị xã ..............................................................................................
Dân số đô thị (số liệu mới nhất) ..............................................................................
Diện tích đô thị .....................................................................................................

B. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐÔ THỊ THAM GIA
Đô thị trả lời bằng cách đánh dấu vào nội dung phù hợp hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây
và gửi kèm tài liệu chứng minh theo yêu cầu
1. Thành phố/Thị xã đã xác định vấn đề quản lý chất thải rắn đô thị (QLCTRĐT) là
ưu tiên quan trọng trong phát triển đô thị?
Có ___
Chưa có ___
Tài liệu chứng minh: Bản copy các văn bản với nội dung có liên quan tới xử lý chất
thải đô thị (XLCTĐT) trong kế hoạch phát triển đô thị, kế hoạch chiến lược phát triển
thành phố/thị xã hoặc các quy hoạch đô thị khác.
2. Thành phố/Thị xã đã có chiến lược và/hoặc có kế hoạch hành động với mục
tiêu và sáng kiến về xử lý rác đô thị để giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hoặc
các tác nhân ảnh hưởng đến khí hậu phát sinh trong quá trình phân huỷ rác
hữu cơ từ bãi chôn lấp và/hoặc xử lý rác tái chế và sản xuất phân compost từ
bãi chôn lấp?
Có ___
Chưa có ___
Tài liệu chứng minh: Bản copy các nội dung có liên quan trong chiến lược hoặc kế
hoạch hành động QLCTRĐT.
3. Thành phố/Thị xã đã có hạng mục cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho việc thực hiện
dự án?
Có ___
Chưa có ___
Tài liệu chứng minh: Danh sách các cơ sở của thành phố/thị xã được sử dụng cho
công tác QLCTRĐT.
4. Thành phố/Thị xã đã có dự án vốn tài trợ của nước ngoài cho công tác quản lý
chất thải rắn tại địa phương chưa?
Có ___
Chưa có ___
Tài liệu chứng minh: Liệt kê các dự án hiện thành phố/thị xã đang thực hiện có liên
quan tới công tác quản lý chất thải rắn.
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5. Thành phố/Thị xã đã và đang cam kết và quyết tâm tăng cường công tác
QLCTRĐT thông qua việc thực hiện các sáng kiến liên quan đến công tác
QLCTRĐT?
Có ___
Chưa có ___
Tài liệu chứng minh: Mô tả tóm tắt (tối đa 1 trang) hai sáng kiến, dự án điểm hoặc
chương trình QLCTRĐT gần đây (đã thực hiện trong hai năm qua) hoặc đang thực
hiện trên địa bàn thành phố/thị xã. Chỉ rõ mục tiêu, mô tả tóm tắt, kinh phí thành
phố/thị xã đã đóng góp, đối tác thực hiện nếu có, kết quả thực tế/cần đạt được.
6. Thành phố/Thị xã đã và đang có các cam kết và có khả năng hợp tác với khu
vực tư nhân và/hoặc các tổ chức xã hội để thực hiện dự án QLCTRĐT không?
Có ___
Chưa có ___
Tài liệu chứng minh: Mô tả tóm tắt (tối đa 1 trang) hai sáng kiến, dự án điểm hoặc
chương trình QLCTRĐT gần đây (đã thực hiện trong hai năm qua) hoặc đang thực
hiện trên địa bàn thành phố/thị xã, trong đó thực hiện hợp tác với doanh nghiệp tư
nhân, cơ sở giáo dục, tổ chức phi chính phủ hoặc nhóm cộng đồng. Chỉ rõ mục tiêu,
mô tả tóm tắt dự án, tên và thông tin về đối tác, đóng góp tài chính và đối ứng của
thành phố/thị xã và đối tác, kết quả thực tế/mong đợi.
7. Lãnh đạo thành phố/thị xã có cam kết tham gia dự án Tăng cường QLCTRĐT
để giảm chất/khí gây BĐKH ở Việt Nam và sẵn sàng đóng góp một phần nguồn
lực của thành phố/thị xã cho dự án.
Có ___
Chưa có ___
Tài liệu chứng minh: Văn bản của UBND thành phố/thị xã thể hiện cam kết tham gia
dự án (Thư quan tâm)
8. Lãnh đạo phòng/ban chuyên môn của Thành phố/Thị xã có liên quan tới nội
dung dự án cam kết cử cán bộ có chuyên môn và trình độ ngoại ngữ tham gia
dự án?
Có ___
Chưa có ___
Ghi tên phòng/ban chuyên môn và cán bộ lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm tham
gia dự án.
Phòng/Ban chuyên môn: .............................................................................................
Người phụ trách: .........................................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................
Điện thoại: ...................................................................................................................
Email: ..........................................................................................................................
Tài liệu chứng minh: Trưởng phòng chuyên môn/Lãnh đạo cơ quan phụ trách công
tác QLCTĐT có văn bản ủng hộ dự án và nêu rõ dự án có liên quan đến mục tiêu hoạt
động của đơn vị, và dự án sẽ được lồng ghép vào chương trình làm việc của đơn vị.
9. Thành phố/thị xã có ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm nông nghiệp; thải
rác hữu cơ cần xử lý để tránh phát thải khí gây hại khí hậu SLCP; và mong
muốn tham gia dự án Tăng cường quản lý chất thải đô thị nhằm giảm thiểu khí
thải gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam?
Tài liệu chứng minh: Thư thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp và được nộp bởi
lãnh đạo thành phố/thị xã.
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PHẦN III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Công văn/Thư quan tâm của Thành phố/Thị xã (Lãnh đạo UBND ký, đóng dấu)
2. Đề xuất đăng ký tham gia dự án (theo mẫu như trên)
3. Tài liệu minh chứng kèm (đề cập trong mẫu trên)

PHẦN IV. QUY TRÌNH LỰA CHỌN
Bước 1. Mời đăng ký dự án
Đô thị nộp Hồ sơ quan tâm bằng email cho ACVN tại địa chỉ Văn phòng Hiệp hội các đô
thị Việt Nam, Tầng 6 Cung Trí thức TP, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội, từ ngày
25/10/2018 và không muộn quá ngày 31/10/2018.
Bước 2. Áp dụng tiêu chí lựa chọn và tiêu chí bổ sung về tính đa dạng
Trước ngày 04/11/2018, ACVN và FCM sẽ duyệt hồ sơ đăng ký của các đô thị theo tính
hợp lệ, tiêu chí lựa chọn và đánh giá của các chuyên gia Quản lý CTR độc lập.
Trước ngày 09/11/2018, ACVN và FCM chốt danh sách (3-4) thành phố đáp ứng các
tiêu chí và đảm bảo tính đại diện vùng/miền và các yếu tố khác thể hiện tính đa dạng.
Bước 3. Lựa chọn cuối cùng
Nhóm dự án của FCM và ACVN sẽ đến thăm từng thành phố được lựa chọn ban đầu
(trong danh sách ngắn) để đánh giá triển vọng thực hiện dự án và ra quyết định lựa chọn
cuối cùng vào cuối tháng 11/2018.

PHẦN V. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ:
Văn phòng Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6 Cung Trí thức TP, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.
ĐT: 024.3762.9571

Email: acvn@fpt.vn

Thông tin người liên hệ trực tiếp:


Nguyễn Thị Thu Thủy;



Nguyễn Thị Phương Thảo; ĐT: 0368.289.428; Email: npthao.fcm@gmail.com

ĐT: 0388.036.930; Email: tthuybs@gmail.com
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