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BÁO CÁO
Đánh giá sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Công văn số 3246/STNMT-CCBVMT ngày 27/7/2018 của Sở
Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế
hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2016-2020. UBND huyện Khánh Vĩnh
báo cáo như sau:
I. Kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Khánh Vĩnh
giai đoạn 2016-2020:
1. Kết quả thực hiện nội dung 1: Nâng cao chất lượng thẩm định môi
trường, phòng ngừa, ngăn chặn các nguồn gây ô nhiễm.
- Phát triển các hình thức cung cấp nước sạch nhằm giải quyết nước sinh
hoạt cho nhân dân ở các xã, bảo vệ các nguồn nước, ngăn chặn tình trạng khai
thác, sử dụng bừa bãi, gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước ngầm.
- Phát huy mục tiêu phủ xanh đất trống đồi núi trọc nhằm bảo vệ tốt rừng
phòng hộ và chống thiên tai. Trong việc kết hợp chăn nuôi gia súc của từng gia
đình một số chất thải được tái sử dụng bằng hình thức biogas, trồng tre ở các
khu vực bờ sông có nguy cơ sạt lở.
- Tổ chức rà soát lại các vòi nước tự chảy, giếng nước công cộng xây
dựng thêm các hầm chứa, rút nước thải sinh hoạt.
- Vận động nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm ở những khu dân cư phải
có các hình thức xử lý chất thải triệt để, không xả nước thải trong chăn nuôi gia
súc ra các nguồn sông.
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cơ bản đều có phương án bảo
vệ môi trường mới cho phép thi công.
2. Kết quả thực hiện nội dung 2: Quản lý chất thải rắn, nước thải sinh
hoạt.
Hàng năm UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn
tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa
bàn để kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để tiến
hành nhắc nhở hoặc xử lý vi phạm hành chính tùy theo mức độ vi phạm. Phòng
Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, UBND xã, thị trấn tăng cường công
tác kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công
tác bảo vệ môi trường.
Tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ
chức phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về môi trường văn bản
hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, cá nhân nhằm phổ biến chính sách, chủ
trương, pháp luật và các thông tin về môi trường và phát triển bền vững trong
tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng các
tổ chức, cá nhân chưa thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định.
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3. Kết quả thực hiện nội dung 3: công tác bảo vệ môi trường trong
khai thác tài nguyên, khoáng sản.
- Trám lấp giếng không sử dụng: Nhằm bảo đảm ngăn chặn nước, chất
bẩn từ trên mặt đất xâm nhập vào các tầng chứa nước và ngăn chặn sự lưu thông
giữa các tầng, lớp chứa nước khác nhau qua giếng bỏ, suy kiệt nguồn nước.
Năm 2016 UBND huyện Khánh Vĩnh thực hiện việc trám lấp các giếng không
sử dụng theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 4/9/2007 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.
Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh Khánh
Hòa về việc phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ “Điều tra các giếng khoan,
giếng đào khai thác, sử dụng nước dưới mặt đất trên trên địa bàn tỉnh Khánh
Hòa để lập danh mục giếng phải xử lý trám lấp theo quy định tại Quyết định số
14/2007/QĐ-BTNMT”, huyện Khánh Vĩnh hiện có 87 giếng thuộc diện phải xử
lý, trám lấp. Năm 2016, đã tiến hành trám lấp 39/87 giếng không sử dụng trên
địa bàn huyện Khánh Vĩnh theo quy định. Đối với 48 giếng còn lại, người dân
có nhu cầu sử dụng cho canh tác nông nghiệp, kiến nghị để tiếp tục sử dụng.
Xây dựng quy trình đăng ký khai thác nước dưới đất và cập nhập lên
phần mềm “một cửa” để thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác nước dưới
đất. Đến nay, chưa phát sinh hồ sơ đăng ký khai thác nước dưới đất.
Thường xuyên chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện,
UBND xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác.
Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng
sản, hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị khai thác khoáng sản trên
địa bàn huyện đi vào nề nếp, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.
UBND huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn
hoạt động khai thác khoáng sản trái phép như: Ban hành các văn bản nhằm tăng
cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tổ chức
các đợt truy quét, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.
4. Kết quả thực hiện nội dung 4: Cung cấp nước cho hoạt động sản
xuất và sinh hoạt.
Nguồn nước mặt trong các lưu vực sông được khai thác, sử dụng cho các
mục đích sử dụng chính như: tưới, chăn nuôi, thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp,
du lịch, dịch vụ và môi trường.
- Hiê ̣n tra ̣ng các công triǹ h cấp nước sản xuất nông nghiệp : Hồ Ba Dùi,
Hồ sông Chò,...
- Cấp nước phu ̣c vu ̣ sản xuấ t công nghiê ̣p: Lươ ̣ng nước sử du ̣ng cho công
nghiệp hiê ̣n nay chủ yếu phục vụ cho Cụm công nghiệp Sông Cầu.
- Cấp nước sinh hoạt: Cung cấp nước cho sinh hoạt các xã, thị trấn hầu
hết được khai thác từ nguồn nước sông.
5. Kết quả thực hiện nội dung 5: xử lý chất thải y tế
Hiện nay chất thải y tế tại địa phương có Trung tâm y tế huyện Khánh
Vĩnh có hệ thống xử lý chất thải y tế; các phòng khám và trạm y tế xã, thị trấn
chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế theo quy định.
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6. Kết quả thực hiện nội dung 10: công tác tuyên truyền bảo vệ môi
trường
Thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi
trường, phổ biến chính sách, chủ trương, pháp luật và các thông tin về môi
trường và phát triển bền vững trong tầng lớp nhân dân.
UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức phổ
biến, tập huấn các quy định của pháp luật về môi trường, khoáng sản và quy
định pháp luật khác có liên quan cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý
nhà nước liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn.
7. Kết quả thực hiện nội dung 6, 7, 8, 9: phối hợp với các cơ quan đơn
vị thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường
Tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên
quan triển khai thực hiện các chương trình dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ
môi trường trên địa bàn huyện.
II. Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục:
1. Thuận lợi:
- Hoạt động quản lý môi trường được cấp trên quan tâm và tạo điều kiện
cho các dự án được hoạt động.
- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục về lĩnh vực
bảo vệ môi trường đã có tác động tích cực đến ý thức, thói quen sinh hoạt của
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã trong huyện nói chung và đặc biệt
nhân dân thị trấn Khánh Vĩnh nói riêng đã dần đi vào nề nếp của lối sống văn
minh đô thị, hạn chế đáng kể việc xả rác sinh hoạt một cách bừa bãi, cải thiện
cơ bản môi trường xung quanh khu dân cư sinh sống, nâng cao ý thức trồng và
chăm sóc mạng lưới cây xanh, tích cực hưởng ứng công tác trồng rừng phủ
xanh đất trống, đồi núi trọc.... Các hoạt động bảo vệ môi trường do cấp huyện tổ
chức phát động đều có sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền địa
phương, các cơ quan đoàn thể, trường học và đặc biệt là được nhân dân nhiệt
tình hưởng ứng.
2. Khó khăn:
Khánh Vĩnh là huyện miền núi có trên 70% người dân là đồng bào dân
tộc thiểu số nên việc tuyên truyền và phổ biến Pháp luật về môi trường đến
người dân gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế
trong công tác bảo vệ môi trường
3. Giải pháp khắc phục:
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường đến tận cơ sở; xây dựng các
Chương trình phối hợp cụ thể, nội dung công việc, thời gian thực hiện.
- Các chương trình cần được phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, ban,
ngành đoàn thể và đặc biệt là sự kết hợp thống nhất của UBND các xã, thị trấn
và toàn thể nhân dân trong huyện để tổ chức thực hiện, lồng ghép với kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
- Hoạt động tuyên truyền cần đi tới tận người dân. Hàng năm tổ chức các
hội thi và vận động người dân tham gia.
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- Các hoạt động Bảo vệ môi trường phải được thường xuyên kiểm tra
ngay từ đầu. Tránh khi sự việc gây hậu quả lớn rất khó xử lý và khắc phục hậu
quả.
- Nguồn kinh phí cần được đưa về địa phương theo từng mục và bổ sung
kịp thời khi có nhu cầu của địa phương.
III. Các đề xuất kiến nghị
Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường UBND huyện
Khánh Vĩnh kiến nghị một số vấn đề như sau:
- Lĩnh vực bảo vệ môi trường là lĩnh vực lớn cần được quan tâm đầu tư
tuy nhiên hiện nay công tác chuyên môn về môi trường cấp huyện chỉ có 1 biên
chế và cấp xã do cán bộ địa chính – xây dựng kiêm nhiệm và không có phụ cấp.
Đề xuất tăng 1 biên chế môi trường cho cấp huyện, 1 biên chế cho cấp xã hoặc
cán bộ phụ trách kiêm nhiệm phải được hưởng chế độ theo quy định.
- Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý như tạo điều kiện
cho cán bộ đi tập huấn và học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ đặc biệt là cán bộ
cấp xã.
- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về môi trường
tới từng xã, thị trấn để nâng cao nhận thức của người dân.
- Quan tâm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường để cấp huyện triển khai
các nhiệm vụ môi trường tại địa phương 1 cách phù hợp.
Trên đây là Báo cáo đánh giá sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ
môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
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