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Bình Dương thêm sạch nhờ HTX môi trường 
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Một số HTX dịch vụ môi trường ở Bình Dương đang dần khẳng định được vị 

trí, vai trò của mình trong việc góp phần làm cho môi trường ở tỉnh Bình Dương sạch 

hơn. 

Theo đánh giá, khối lượng rác phát sinh mỗi ngày của tỉnh Bình Dương vào 

khoảng 1.764 tấn, là một trong những địa phương có lượng rác phát sinh lớn của cả 

nước. Điều đó rất cần thúc đẩy tính chuyên nghiệp của các tổ dịch vụ, HTX, công ty 

dịch vụ môi trường… trong hoạt động thu gom rác trong tỉnh. 

Không để rác ứ đọng 

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Dương có 32 HTX Thương mại dịch vụ thì có 10 HTX 

tham gia hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT). Một trong những mô hình HTX dịch 

vụ BVMT hoạt động rất hiệu quả phải kể đến HTX Thương mại - Dịch vụ Môi trường 

Hiệp An (Tp.Thủ Dầu Một) được thành lập từ năm 2012. 

Từ khi HTX Hiệp An hoạt động đến nay, bộ mặt phường Hiệp An đã được thay 

đổi rõ rệt, nhất là đường phố. Sáng, chiều nhà nhà quét dọn vệ sinh đường phố sạch 

đẹp, hàng ngày có xe đi thu gom rác ở hai bên đường phố, tại các cơ quan, trường học 

đều có thùng đựng rác. 

Các nhân viên dọn vệ sinh đến từng nhà chuyển lên xe chở rác đem đi đổ tại bãi 

rác thải tập trung của thành phố, không để rác tập kết lâu ngày trong phố. Ban quản trị 

HTX chỉ đạo thành viên làm vệ sinh các điểm hàng ngày và xử lý tại bãi rác... không 

để rác thải ứ đọng qua đêm. 

Đặc biệt, không chỉ giải quyết và thu hút lao động nhàn rỗi của địa phương, mô 

hình của HTX này đã giúp cho Nhà nước giảm thiểu chi phí hàng nhiều tỷ đồng cho 

công tác VSMT. 

Một HTX khác có thể kể đến là HTX Dịch vụ - Môi trường Khánh Bình ở 

phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, được thành lập năm 2017, với ngành nghề chính 

là thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trong khu dân cư và trong khu công nghiệp. 

Với số vốn điều lệ ban đầu là 2,1 tỷ đồng cùng với nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ 

trợ phát triển HTX tỉnh Bình Dương, HTX Khánh Bình đã mạnh dạn đầu tư mua mới 

4 xe rác vào hồi năm 2018 để phục vụ nhu cầu thu gom rác thải tại phường Khánh Bình 

và để mở rộng địa bàn thu gom rác (phường Uyên Hưng). Đến nay, HTX đã từng bước 

khẳng định hướng đi đúng đắn, đáp ứng một phần nhu cầu về tình hình rác thải sinh 

hoạt tại các khu nhà trọ, khu dân cư và các công ty, xí nghiệp trên địa bàn phường, giải 

quyết vấn đề việc làm cho một số lao động tại địa phương. 
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Niềm vui với người dân 

Đội ngũ trực tiếp lãnh đạo, điều hành HTX Khánh Bình có tuổi đời rất trẻ, năng 

động, có năng lực về trình độ, là những người có tâm huyết yêu nghề và nắm bắt tốt 

những biến động trên thị trường. Việc cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, phục vụ, giá 

cả là không tránh khỏi. 

HTX Khánh Bình đang từng bước xây dựng hình tượng HTX dịch vụ theo hướng 

hiện đại, chất lượng và giá cả hợp lý với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho các thành viên HTX, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. 

HTX này cũng hình thành hệ thống quản lý, an toàn theo hướng chất lượng cao, 

thực hiện các hợp đồng thu gom rác thải trong và ngoài địa phương nhằm đáp ứng tốt 

nhu cầu của khách hàng. Chiến lược phát triển lâu dài của HTX là từng bước đầu tư, 

đổi mới phương tiện hoạt động, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, coi trọng và 

phát triển nguồn nhân lực của HTX đáp ứng nhu cầu chung của toàn xã hội. 

Theo đánh giá, HTX Dịch vụ Môi trường Khánh Bình đang thực hiện thu gom 

rác thải sinh hoạt tại phường Uyên Hưng và Khánh Bình, đóng góp tích cực cho công 

tác BVMT của thị xã Tân Uyên. 

Hoặc như ở thị xã Dĩ An, để công tác quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt bằng 

xe gom rác đến tận khu phố, phía chính quyền thị xã đã hình thành 32 đơn vị thu gom 

rác dân lập và 5 HTX dịch vụ môi trường, gồm HTX Bình An, Bình Thung, Đông Hòa, 

Dĩ An và Tân Đông Hiệp. 

Các đơn vị này có trách nhiệm thu gom rác bằng xe gom rác 5 m3 từ các chợ, 

hộ dân, cơ quan, công ty trên địa bàn thị xã và vận chuyển đến Trạm trung chuyển Tân 

Bình (chưa được phân loại), sau đó vận chuyển đến công ty TNHH MTV Cấp thoát 

nước - Môi trường Bình Dương để xử lý. 

Hiện nay, thương hiệu của các HTX đã quen thuộc với người dân trên địa bàn 

Dĩ An. Những người lao động của HTX vẫn bám trụ với từng con đường, góc phố 
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nhằm giữ gìn môi trường sống trong lành. Hình ảnh những chiếc xe chở rác của HTX 

cần mẫn với nhiệm vụ thu gom rác thải ở những tuyến đường, khu phố, xí nghiệp... 

cũng chính là niềm vui đối với người dân. 
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