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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2016-2020. UBND huyện Khánh Vĩnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu:  

1. Mục đích: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý 

thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể 

trong công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.  

2. Yêu cầu: 

- Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các 

cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể liên quan trong việc triển khai các quy 

định về bảo vệ môi trường. 

- Triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng 

dẫn dưới luật.  

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể và tổ chức xã hội, trong việc 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

II Nội dung thực hiện:  

1. Các nhiệm vụ môi trường cần tập trung thực hiện như sau: Tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, truyền thông môi trường như tổ chức các lớp tập huấn 

truyền thông môi trường; xây dựng chương trình tuyên truyền phát trên hệ thống đài 

truyền thanh; truyền thông bằng trực quan bằng cách treo băng rôn, phướn, tờ rơi; tổ 

chức các buổi lễ ra quân làm vệ sinh môi trường;… để hưởng ứng Ngày nước thế 

giới 22/3, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Đa dạng sinh học, Ngày 

môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,…  

2. Hỗ trợ công tác thu gom rác tự quản tại các xã Khánh Đông, Khánh Trung, 

Sông Cầu, Sơn Thái, Liên Sang, Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Nam, 

Khánh Phú để triển khai thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

đúng theo quy định.  



3. Hỗ trợ trang thiết bị thu gom rác cho UBND các xã, thị trấn. 

4. Thường xuyên tổ chức đăng tin, viết bài tuyên truyền về các hoạt động bảo 

vệ môi trường trên địa bàn lên cổng thông tin điện tử của huyện và trang tin của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

5. Phối hợp và tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đóng trên địa bàn huyện. 

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn giải quyết kịp 

thời đơn thư khiếu nại về môi trường đồng thời xử lý nghiêm các những trường hợp 

vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.  

7. Thẩm định hồ sơ xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ 

môi trường đơn giản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

8. Thực hiện xử lý mùi tại các chợ và hố rác trên địa bàn huyện bằng chế 

phẩm sinh học.  

9. Thực hiện bảo trì và lắp đặt mới các pano, phướn tuyên truyền bảo vệ môi 

trường dọc theo các tuyến đường trên địa bàn huyện; lắp đặt mới các pano tuyên 

truyền bảo vệ môi trường cho các đơn vị trường học.  

 III. Kinh phí thực hiện:  

Kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch và các nhiệm 

vụ trong năm 2019 được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. 

IV. Tổ chức thực hiện:  

Để thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019, UBND huyện giao 

nhiệm vụ cụ thể như sau:  

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND huyện xây dựng các nhiệm vụ bảo 

vệ môi trường trên địa bàn huyện. Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác bảo 

vệ môi trường cấp huyện, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn triển khai tốt các nội dung theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả bảo vệ 

môi trường hàng năm báo cáo UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường.  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và phân bổ 

nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường kịp thời, có hiệu quả.  

 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 Phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý 

hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn.  

 4. Các cơ quan, đơn vị liên quan:  

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường. 

Tổ chức đăng tin, viết bài tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường.  



Công an huyện: Phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi trường triển 

khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn huyện. 

Phòng Văn hóa và thông tin: phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường 

trong việc bố trí các vị trí treo băng rôn, lắp đặt các pano, phướn tuyên truyền về bảo 

vệ môi trường trên địa bàn huyện.  

Các tổ chức đoàn thể: tham gia hưởng ứng tích cực các hoạt động truyền 

thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường. 

5. UBND các xã, thị trấn:  

Thực hiện tốt chức năng quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông môi trường đến các tầng lớp 

nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi 

trường. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt các 

chương trình, dự án, kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa phương.  

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 

2019 của UBND huyện Khánh Vĩnh. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó 

khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo về UBND huyện thông qua phòng Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất các biện pháp giải quyết, báo cáo trình 

UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận:          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Các cơ quan, đoàn thể liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

-  Lưu: VT, PTNMT. 
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