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BÁO CÁO 

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2021 

       

        Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. 

 

Thực hiện Công văn số 2281/STNMT-QLMT ngày 01/12/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

 Huyện Phù Cừ nằm phía Đông Nam của tỉnh Hưng Yên, tổng diện tích tự 

nhiên 9.463,92 ha (94,64 km2) với 14 đơn vị hành chính (có 13 xã và 1 thị trấn). 

Ranh giới tiếp giáp của huyện như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Ân Thi; 

- Phía Nam giáp tỉnh Thái Bình; 

- Phía Đông giáp tỉnh Hải Dương; 

- Phía Tây giáp huyện Tiên Lữ. 

 II. BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 1. Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường: 

 a) Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường. 

 * Hiện trạng và biến động diện tích đất, nước mặt như sau: 

 Tổng diện tích tự nhiên của huyện Phù Cừ là: 9.464,92 ha (94,64 km2). Trong 

năm có sự biến động chính về đất đai như sau: 

 - Diện tích đất nông nghiệp giảm khoảng 10,56 ha;  

 - Diện tích đất ở khu dân cư mới tăng khoảng 10,56 ha; 

 * Tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt; ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ 

thực vật, chuyển đổi mục đích sử dụng; đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử 

dụng: Chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp và hóa chất BVTV 

mà chủ yếu là nước thải sinh hoạt và chăn nuôi đã và đang gây ô nhiễm môi trường 

đặc biệt là hệ thống sông Bắc Hưng Hải nguồn xả thải từ đầu nguồn xuống chảy qua 

địa phận huyện Phù Cừ chảy ra sông Luộc. 

b) Các nguồn gây ô nhiễm môi trường. 

- Các nguồn gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện chủ yếu từ: các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động của các hộ chăn nuôi, hoạt động của các khu 

dân cư tập trung, cụ thể:   

+ Tác động từ hoạt động của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện:  

Trên địa bàn huyện các hộ gia đình chăn nuôi trong khu dân cư vẫn là chủ 

yếu, với quy mô nhỏ lẻ, vốn đầu tư ít nên chưa có công trình xử lý nước thải chăn 
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nuôi và lượng nước thải này đa phần chưa được xử lý mà thải trực tiếp ra nguồn 

nước mặt, các kênh mương xung quanh làng xã, cũng đang có nguy cơ cao bị ô 

nhiễm do việc xả thải từ nước thải chăn nuôi và sinh hoạt trong khu dân cư.  

+ Tác động từ các khu dân cư tập trung, các cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn huyện: 

Một số hộ sản xuất, kinh doanh không ký hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt 

với đơn vị có chức năng, mà bán phế liệu lẫn rác thải cho người buôn bán phế liệu 

và sau đó rác thải công nghiệp (vải vụn) bị đốt gây ô nhiễm không khí và bị thải 

bừa bãi lẫn với rác thải dân sinh gây khó khăn cho việc thu gom, xử lý. Tình trạng 

một số cơ sở sản xuất, kinh doanh xả nước thải, khí thải chưa được xử lý hoặc xử 

lý chưa đạt tiêu chuẩn ra xung quanh đã tác động xấu đến môi trường. Các doanh 

nghiệp khi đầu tư đều cam kết xây dựng hệ thống xử lý chất thải, chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng doanh nghiệp đi vào hoạt 

động nhưng chưa đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải theo quy 

định gây ô nhiễm môi trường. 

Nước thải tại các khu dân cư tập trung, khu dân cư mới của các xã, thị trấn 

chưa qua xử lý xả thải trực tiếp ra các sông là nguồn phát thải gây ô nhiễm môi 

trường. Ngày càng có nhiều kênh mương, ao, hồ trở thành nơi chứa nước thải sinh 

hoạt chưa qua xử lý. 

- Từ các khu công nghiệp: Trên địa bàn huyện quy hoạch 03 cụm công 

nghiệp gồm: cụm công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng; cụm công nghiệp Quán 

Đỏ - xã Đoàn Đào; cụm công nghiệp Đình Cao diện tích khoảng 117 ha (trong đó 

cụm công nghiệp Trần Cao -Quang Hưng; Quán Đỏ - Đoàn Đào đã được phê 

duyệt).  

- Từ quá trình xây dựng: Trên địa bàn huyện có nhiều dự án đang triển khai 

bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công san lấp, xây dựng các hạng mục công 

trình và các hộ dân xây dựng nhỏ lẻ trong khu dân cư. 

- Từ làng nghề: không có. 

- Từ hoạt động chăn nuôi: trên địa bàn huyện có 424 trang trại và gia trại 

chăn nuôi (trong đó có 324 trang trại, gia trại chăn nuôi; 100 trang trại theo mô 

hình VAC). 

- Từ cơ sở y tế: Trên địa bàn huyện có 22 cơ sở y tế (trong đó: 01 bệnh viện 

huyện, 14 trạm y tế xã, thị trấn và 7 cơ sở hành nghề y dược tư nhân) với tổng số 

160 giường bệnh. 

c) Tình hình phát sinh chất thải 

- Nước thải chủ yếu từ nước thải sinh hoạt, các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, cơ 

sở y tế. 

+ Nước thải sinh hoạt 11.500 m3/ngày; 

+ Nước thải công nghiệp: 1.000m3/ngày; 

+ Nước thải y tế: 30m3/ngày; 

+ Nước thải chăn nuôi khoảng 2.500 m3/ngày; 
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- Chất thải rắn phát sinh chủ yếu là rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

thông thường, chất thải y tế, chất thải chăn nuôi. 

+ Rác thải sinh hoạt: khoảng 40 tấn/ngày; 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: khoảng 02 tấn/ngày; 

+ Chất thải rắn y tế phát sinh: khoảng 0,22 tấn/ngày; 

+ Chất thải rắn chăn nuôi: khoảng 05 tấn/ngày; 

- Chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện chủ yếu là những chất thải 

sau: Dẻ lau dính dầu, mực in thải, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải công 

nghiệp, dầu thải, chất thải nguy hại y tế… 

- Khí thải phát sinh chủ yếu từ cơ sở sản xuất công nghiệp, từ cơ sở sản xuất 

nhỏ lẻ trong khu dân cư, từ hoạt động giao thông vận tải… 

d) Các vấn đề môi trường chính 

Tình trạng xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, đổ trên đường vào 

các điểm, bãi rác; tình trạng đốt, đổ trộm rác thải công nghiệp, phế thải xây dựng 

diễn ra có chiều hướng phức tạp. 

2. Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

a) Cơ cấu tổ chức và nguồn lực bảo vệ môi trường 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- Ở huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cừ là cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện 

quản lý nhà nước về: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường. 
Tính đến 31/12/2021 phòng có 06 biên chế; Trong đó có 01 cán bộ biên chế 

chuyên môn về công tác môi trường. Đội vệ sinh môi trường huyện thuộc Hạt giao 

thông và Môi trường huyện gồm 5 nhân viên, được trang bị 02 xe ô tô chuyên 

dụng để chở rác đến nơi xử lý theo quy định. 

- Ở xã, thị trấn: Trên địa bàn huyện có 13 xã, 1 thị trấn đều chưa có cán bộ 

quản lý môi trường mà công chức Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và Môi 

trường (Môi trường, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm 

kiêm nhiệm. 

UBND huyện 

Công chức địa chính GTTL và 

môi trường các xã, thị trấn 

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
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b) Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy chế, quy ước, hương ước về bảo 

vệ môi trường 

Thực hiện Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh 

Hưng Yên phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 

04/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016- 2020; 

- Năm 2021, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, cụ 

thể như sau: 

- 03 Kế hoạch: số 16/KH-UBND ngày 20/01/2021 về giao chỉ tiêu thực hiện 

phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện năm 2021; số 

36/KH-UBND ngày 05/3/2021 về thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/HU ngày 

28/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI về Chương trình bảo 

vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 09/7/2021 triển khai thực hiện 

Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 

2021-2025” trên địa bàn huyện Phù Cừ. 

- 01 Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 về việc thành lập 02 

Đoàn kiểm tra việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên 

địa bàn huyện năm 2021. 

- 19 Công văn: số 68/UBND-TNMT ngày 01/02/2021 về việc cung cấp 

thông tin thanh tra, kiểm tra, kết quả lấy mẫu phân tích môi trường năm 2020; số 

153/UBND-TNMT ngày 10/3/2021 về việc cấp phát USB tuyên truyền, hướng 

dẫn thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; số 154/UBND-

TNMT ngày 10/3/2021 về việc đăng ký xã, thị trấn thực hiện thí điểm chi trả kinh 

phí cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; số 

166/UBND-TNMT ngày 12/03/2021 về việc tăng cường dọn vệ sinh môi trường 

trên bờ, lòng sông, kệnh, mương, ao hồ thuộc phạm vi quản lý; số 183/UBND-

TNMT ngày 22/3/2021 về việc tổ chức hoạt động ngày nước sạch thế giới, Ngày 

khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; số 259/UBND-TNMT 

ngày 16/4/2021 về việc góp ý kiến dự thảo Chương trình BVMT và thích ứng biến 

đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2021-2025; số 294/UBND-TNMT ngày 28/4/2021 về 

việc chậm triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2021 của 

UBND huyện; số 307/UBND-TNMT ngày 04/5/2021 về việc tạm dừng lịch tuyên 

truyền Luật BVMT và tập huấn phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình 

năm 2021; số 342/UBND-TNMT ngày 13/5/2021 về việc tăng cường quản lý, xử 

lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện; số 393/UBND-

TNMT ngày 26/5/2021 về việc tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Đề án “ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu giai đoạn 2019-2020” năm 2021; số 405/UBND-TNMT ngày 

31/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, 

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; số 413/UBND-TNMT ngày 03/6/2021 

về việc đề nghị hỗ trợ bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; số 

486/UBND-TNMT ngày 18/6/2021 về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định giá 
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tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 639/UBND-TNMT ngày 

26/7/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không 

khí trên địa bàn huyện; số 653/UBND-TNMT ngày 27/7/2021 về việc tăng cường 

dọn vệ sinh môi trường trên bờ, lòng sông, kênh, mương, áo, hồ thuộc phạm vi 

quản lý; số 572/UBND-TNMT ngày 12/7/2021 về việc tập trung chỉ đạo khắc 

phục và thực hiện chỉ tiêu phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình năm 

2021; số 893/UBND-TNMT ngày 28/9/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021; số 937/UBND-TNMT ngày 

07/10/2021 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Tờ trình, Đề án, Quyết định của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài 

nguyên và Môi trường; số 1006/UBND-TNMT ngày 28/10/2021 về việc tăng 

cường quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; số 1102/UBND-TNMT 

ngày 25/11/2021 về việc phối hợp khảo sát vị trí lắp đặt bể chứa gói thuốc BVTV 

sau sử dụng. 

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm 

tra, thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường 

- Công tác tuyên truyền:  

+ Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của 

Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh; Nghị quyết của Đảng bộ huyện về bảo vệ 

môi trường, thông qua tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 

bảo vệ môi trường, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ và 

bảo vệ môi trường.   

+ Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục, tin bài, tăng 

cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn về 

công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu đặc biệt là trong thời 

gian phát động hưởng ứng “ngày chủ nhật xanh”, tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi 

trường, kỷ niệm ngày môi trường thế giới, với nhiều hình thức: Tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, ra quân dọn vệ sinh môi trường, treo Panô, 

băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường… 

+ Phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng hóa chất 

bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; thu gom và xử lý các loại bao bì chứa 

hóa chất sau khi sử dụng; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi gia súc, 

gia cầm xây dựng hầm biogas và xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. 

+ Tổ chức 07 Hội nghị tại 14 xã, thị trấn để tuyên truyền Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 và hướng dẫn thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ 

gia đình năm 2021 với hơn 700 đại biểu tham dự. 

+ 14/14 xã, thị trấn thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với túi ni lông 

và sản phẩm nhựa dùng một lần” (trong năm 2021, thành lập 10 Câu lạc bộ). 

- Công tác thanh tra, kiểm tra:  

+ Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra 14/14 xã, thị trấn trong việc thực 

hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Thành lập 02 Đoàn kiểm tra 
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việc thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa 

bàn huyện năm 2021 tại quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 06/4/2021. Kết quả 

kiểm tra xác nhận 17.523/23.269 hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải 

hữu cơ tại hộ gia đình, đạt tỷ lệ 75,3% tổng số hộ có mặt tại địa phương. 

+ Năm 2021: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2700/QĐ-XPVPHC ngày 

26/11/2021 xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty 

TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Mai Phương, xã Tống Trân (số tiền là 

100.000.000 đồng) đồng thời dừng hoạt động sản xuất trước ngày 01/4/2022; 

UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường đối với hộ chăn nuôi ông Bùi Văn Dậu, thôn Hạ Cát, xã Tống Phan (số tiền 

là 21.000.000 đồng). 

d) Các hoạt động bảo vệ môi trường (thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

nước thải sinh hoạt; cải tạo, phục hồi các khu vực bị ô nhiễm tồn lưu; hoạt động 

bảo vệ môi trường khác trên địa bàn) 

- Toàn huyện có 48 điểm thu gom rác thải tập trung (trong đó có 16 điểm 

chôn lấp và 32 điểm tập kết). 

- Duy trì hoạt động của 45 tổ đội vệ sinh môi trường với 155 người thu gom 

rác tại 54/54 thôn trên địa bàn huyện. Mỗi tổ, đội VSMT gồm 2-3 người, hoạt 

động thu gom với tần suất 2-3 lần/tuần.  

Đến nay, thành lập 06 HTX môi trường hoặc HTXDV nông nghiệp- môi 

trường trực tiếp quản lý, gồm: Trần Cao, Đoàn Đào, Đình Cao, Minh Tân, Quang 

Hưng, Nhật Quang.  

Hỗ trợ thẻ BHYT và bảo hộ lao động cho  những người tham gia làm công 

tác VSMT ở các tổ đội VSMT trên địa bàn huyện. 

- Năm 2021, Đội VSMT của huyện vận chuyển về Dị Sử- Mỹ Hào để xử lý 

đảm bảo vệ sinh môi trường là 1.082,89 tấn.  

- Kết quả thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; Kết quả 

kiểm tra, giám sát của huyện:  

+ Ban hành các Kế hoạch: số 16/KH-UBND ngày 20/01/2021 giao chỉ tiêu 

thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện năm 

2021; 36/KH-UBND ngày 05/3/2021 về thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/HU ngày 

28/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI về Chương trình bảo 

vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 09/7/2021 triển khai thực hiện 

Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 

2021-2025” trên địa bàn huyện Phù Cừ; 

+ Kết quả đến nay toàn huyện có 17.523 hộ gia đình thực hiện phân loại, xử 

lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đạt tỷ lệ 75,3% tổng số hộ có mặt, trung bình 

lượng rác hữu cơ được xử lý tại hộ thời điểm hiện tại khoảng 10 tấn/ngày. 

- Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với 07 đơn vị theo quy định; 

- Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của 13 doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện, thu được 34.500.000 đồng 
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đ) Đánh giá chung về kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Ưu điểm:  

Năm 2021, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện tiếp tục nhận được 

sự quan tâm của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; sự tham gia của các ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, 

thị trấn đã vào cuộc tích cực. Vì vậy năm 2021,  05 xã được đoàn thẩm định của tỉnh 

về thẩm định xã đạt chuẩn nông mới nâng cao: Phan Sào Nam, Minh Hoàng, Minh 

Tân, Tống Phan, Minh Tiến; xã Tam Đa được đoàn thẩm định của tỉnh về thẩm định 

xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu; đặc biệt đã có 75,3% số hộ thực hiện phân loại và 

xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; qua đó ý thức về vệ sinh môi trường của nhân 

dân nói chung ngày được nâng lên, đặc biệt là những hộ gia đình tham gia thực hiện 

phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. 

Công tác tuyên truyền, tập huấn được quan tâm, sự phối hợp tích cực của 

các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, xã; một số ngành đoàn thể như 

Ban dân vận Huyện ủy, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân huyện, … chủ động 

phối hợp trong tập huấn, tuyên truyền việc thực hiện phân loại và xử lý rác thải 

hữu cơ tại hộ gia đình, thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”. 

- Hạn chế: 

Công tác tuyên truyền của một số xã, thị trấn còn hạn chế, chưa thường 

xuyên, vẫn còn hộ gia đình cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong việc tham gia 

bảo vệ môi trường. Một số xã số hộ chấp hành nộp phí vệ sinh môi trường còn ở 

mức thấp, trong khi đó hộ tham gia thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ 

đạt thấp dẫn đến môi trường nông thôn đang bị ô nhiễm nguồn nước mặt do nước 

thải trong sinh hoạt, chăn nuôi. 

Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên 

mà giao thẳng cho cán bộ chuyên môn triển khai thực hiện, chưa chỉ đạo các 

ngành, đoàn thể cùng phối hợp, vì vậy kết quả thực hiện không cao, chưa đạt chỉ 

tiêu so với kế hoạch huyện giao năm 2021 về thực hiện phân loại, xử lý rác thải 

hữu cơ tại hộ gia đình. 

* Khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý môi trường:  

- Tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt ở các ao, hồ, đầm trong 

khu dân cư; sông Bắc Hưng Hải và các kênh mương chưa được xử lý dứt điểm có 

thời điểm gây bức xúc trong nhân dân. 

- Công tác quy hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường chưa được quan tâm 

thường xuyên và đầu tư chưa tương xứng với thực trạng. Việc ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi 

trường chưa nhiều. 

- Việc quản lý, sử dụng ngân sách cho sự nghiệp môi trường chưa đáp ứng 

được nhu cầu hiện nay; huy động nguồn lực từ nhân dân và các doanh nghiệp cho 

công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả thấp; việc xây dựng các cơ chế chính 

sách về xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường chưa thực hiện được. 
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- Tổ chức, bộ máy, đội ngũ làm công tác bảo vệ môi trường chưa tập huấn 

về chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc phát 

hiện, kiểm tra, xử lý các đơn vị gây ô nhiễm môi trường còn chưa kịp thời. 

- Nhận thức về vai trò, trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường của một số 

người dân và doanh nghiệp còn hạn chế.  

 - Rác thải công nghiệp, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt đô thị và nông thôn 

ngày càng lớn nhưng việc xử lý chủ yếu bằng biện pháp chôn lấp, phân loại và xử 

lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; vận chuyển để xử lý còn hạn chế dẫn đến nguy 

cơ hình thành nguồn gây ô nhiễm môi trường lượng rác tồn ngày càng nhiều cần 

được quan tâm giải quyết. Xử lý rác thải trong nông nghiệp mới dừng lại việc thu 

gom, chưa xử lý triệt để. 

- Kinh phí bố trí, phân bổ phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường nói 

chung và phục vụ cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt chưa đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng tăng trên địa bàn huyện. 

* Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

Chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn thiếu sự đồng bộ chưa có 

chế tài đủ mạnh, một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với điều kiện và tình 

hình hiện nay như quản lý chăn nuôi trong khu dân cư dẫn đến việc thực thi các 

chính sách về Tài nguyên và môi trường gặp nhiều khó khăn. 

- Nguồn ngân sách BVMT chưa đáp ứng, cơ sở vật chất còn thiếu. 

- Huyện chưa có lò đốt rác tập trung dẫn đến xử lý lượng rác tồn gặp nhiều 

khó khăn. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Công tác quản lý Nhà nước về môi trường của một số cơ sở chưa được 

quan tâm đúng mức, việc triển khai thu phí vệ sinh theo quy định của UBND tỉnh 

vẫn còn hộ chưa thực hiện; một số hộ thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại 

hộ gia đình cũng phải nộp tiền phí vệ sinh như những hộ không thực hiện là không 

công bằng. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường các cấp còn thiếu về số 

lượng và kinh nghiệm quản lý môi trường. Đầu tư cho công tác xử lý môi trường 

cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức như xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về bảo vệ môi 

trường chưa sâu, chưa đạt yêu cầu, ở một số nơi chưa được chú trọng. Nhận thức, 

ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một số đơn vị sản xuất kinh doanh, 

một số người dân còn chưa đúng mức. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường 

chưa được tiến hành thường xuyên, việc xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường 

chưa triệt để, hiệu quả chưa cao, thiếu tính giáo dục, ngăn chặn. 

3. Phương hướng và giải pháp: 

a) Nhiệm vụ trọng tâm 

* Về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường 
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- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các 

ngành, các xã, thị trấn; nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính 

trị, đoàn thể, xã hội trong việc tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường; 

- Nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm ngay từ khi các cơ 

sở mới có hành vi vi phạm; gắn trách nhiệm quản lý môi trường trên địa bàn với 

trách nhiệm của người đứng đầu địa phương để công tác BVMT thực sự được coi 

trọng ngay từ cơ sở.  

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các phòng, ngành chức năng 

của huyện thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, 

doanh nghiệp thuê đất sản xuất, kinh doanh, các cơ sở, hộ gia đình sản xuất nhất là 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư.  

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả áp dụng các 

công cụ trong quản lý môi trường: Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt đề 

án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường; tăng cường công tác 

kiểm tra việc thực hiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi 

trường, giấy phép xả thải, sự cố môi trường. 

* Về mặt chính sách, thể chế, luật pháp liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Đề nghị cấp trên nghiên cứu ban hành các quy định đủ mạnh và đủ sức răn 

đe đối với các đơn vị vi phạm gây ô nhiễm môi trường để hạn chế tiến tới không 

còn việc xả nước thải không qua xử lý ra môi trường của các doanh nghiệp. 

- Bổ sung các quy định về sự tham gia của cộng đồng trong các văn bản 

chính sách của địa phương. 

* Tăng cường các hoạt động giám sát chất lượng, quan trắc và cảnh báo ô 

nhiễm môi trường 

Kiểm tra, đôn đốc việc thu gom rác thải của các khu dân cư, chợ về nơi quy định. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ điều tra, thống kê các loại chất 

thải rắn, chất thải nguy hại.  

* Vấn đề nguồn lực con người, tăng cường sự tham gia của cộng đồng bảo 

vệ môi trường 

Tăng cường về số lượng và chất lượng cán bộ môi trường. Bổ sung cán bộ 

làm công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, xã, thị trấn, đặc biệt là tại các khu vực 

có nhiều doanh nghiệp, đơn vị gây ô nhiễm môi trường.  

Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ công 

chức cơ sở trong việc thi hành các quy định của pháp luật môi trường ở địa phương. 

Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tập huấn, tuyên truyền giáo dục, nâng 

cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên 

nước, bảo tồn đa dạng sinh học cho các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã 

hội và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Phát huy tối đa hiệu quả của các 

phương tiện thông tin đại chúng trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
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trường. Tổ chức biên soạn hệ thống chương trình phát thanh, truyền hình để 

chuyển tải đầy đủ nội dung về trách nhiệm bảo vệ môi trường của người công dân; 

phổ cập và nâng cao hiểu biết về môi trường, cung cấp thông tin về bảo vệ môi 

trường; cổ động liên tục cho các phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, nêu 

gương điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

Xây dựng nhân rộng các mô hình tự chủ, tự quản về bảo vệ môi trường. 

Lồng ghép yếu tố môi trường trong các chương trình, dự án phát triển kinh 

tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

Tăng cường vai trò của cộng đồng trong việc giám sát thực hiện các chủ 

trương, chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường ở địa phương, cơ sở. Cộng 

đồng trực tiếp tham gia giải quyết các xung đột môi trường. 

b) Các giải pháp chính 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn 

huyện. 

- Từng bước sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn phân bổ chi thường 

xuyên cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; ưu tiên bố trí hỗ trợ cho hoạt động thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải. 

- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, chính quyền, mặt trận 

tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm bảo vệ 

môi trường. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng và đa dạng hóa 

nội dung, hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn; quan tâm, 

phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Phát động phong trào toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển, duy 

trì các tổ, đội vệ sinh môi trường, hình thành các HTX vệ sinh môi trường. 

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị UBND tỉnh khi tiếp nhận các dự án đầu tư từ chối tiếp nhận các dự 

án có nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm môi trường; có quy định cụ thể về việc chăn nuôi 

trong khu dân cư để hạn chế gây ô nhiễm môi trường ở nông thôn; hướng dẫn cụ thể 

và có cơ chế tạo điều kiện cho hộ gia đình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư.    

- Đề nghị UBND tỉnh tăng nguồn hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển, xử 

lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải tập trung tại khu vực thị trấn Trần Cao; khu dân xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung quy mô cụm hộ gia đình, xóm, thôn. 

- Đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành tỉnh có liên quan, 

phối hợp với UBND huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị xả 

nước thải chưa xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào nguồn nước.  
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IV. SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG: 

Số liệu báo cáo về môi trường của huyện được thu thập trên địa bàn theo 

bảng sau: 

Bảng 4.1. Danh mục chỉ tiêu báo cáo về môi trường cấp huyện 

STT Mã số Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 
I 

Hiện trạng và diễn biến các thành phần 

môi trường   

 
1 Môi trường đất 

  
1 1.1 Diện tích đất tự nhiên ha 9.463,92 

2 1.2 Diện tích đất trồng lúa, hoa màu ha 4.114,99 

3 1.3 Diện tích đất rừng ha 0 

4 1.4 Diện tích đất chưa sử dụng ha 5,41 

5 1.5 

Diện tích, tỷ lệ đất nông nghiệp bị mất do 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoang mạc 

hóa 

ha, % 
10,56 

0,16 

 
2 Môi trường nước 

  

6 2.1 
Diện tích mặt nước, đất ngập nước (ao, hồ, 

kênh, mương, sông, suối) 
ha 1.419.18 

7 2.2 
Diện tích mặt nước (ao, hồ, kênh, mương, 

sông) trong các đô thị, khu dân cư 
ha 740,86 

 
3 Đa dạng sinh học 

  
8 3.1 Diện tích rừng ha Không 

9 3.2 Diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ha Không 

10 3.3 Diện tích rừng ngập mặn ha Không 

 
II Các nguồn gây ô nhiễm môi trường 

  

 
1 Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung 

  

11 1.1 
Số lượng và diện tích đô thị (phân theo cấp 

từ 1 đến 5) 

Số lượng, 

ha 

01  

67,36 

12 1.2 
Số lượng và diện tích khu dân cư nông thôn 

tập trung 

Số lượng, 

ha 

13 

856,16 

13 1.3 
Tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị phát 

sinh 
m3/ngày 1.200 

14 1.4 
Tổng lượng nước thải sinh hoạt khu dân cư 

nông thôn phát sinh 
m3/ngày 11.500 

15 1.5 
Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

phát sinh 
tấn/ngày 08 

16 1.6 
Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt khu dân 

cư nông thôn phát sinh 
tấn/ngày 22 

17 1.7 Số hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm Số hộ 16.000 

 
2 Công nghiệp 

  

18 2.3 Tổng số và diện tích cụm công nghiệp 
Số cụm, 

ha 

03  

117 ha 
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STT Mã số Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

19 2.12 

Tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp khác 

nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp 

Số cơ sở 03 

20 2.13 Tổng lượng nước thải công nghiệp phát sinh m3/ngày 1.000   

21 2.14 
Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh 
tấn/ngày 

 

 
3 

Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, 

thủy điện   

22 3.4 

Tổng diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi 

mục đích do khai thác khoáng sản, vật liệu 

xây dựng, công trình thủy điện 

ha 15,99 

23 3.5 

Tổng diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

bị mất do khai thác khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, công trình thủy điện 

ha Không 

 
4 Giao thông vận tải 

  

24 4.4 
Số lượng và tổng diện tích bến bãi, nhà ga, 

bến cảng (Tiến Ngạn, Phú Thịnh) 

Số lượng, 

ha 

02 

1,10 

25 4.5 
Tổng số các cơ sở kinh doanh và lượng xăng, 

dầu  
Số lượng 12 

 
5 Xây dựng 

  

26 5.1 Số công trình hạ tầng đô thị đang thi công 
Số công 

trình 
không  

 
6 Thương mại dịch vụ, du lịch 

  
27 6.1 Số lượng khách sạn 

 
02  

28 6.2 Số lượng phòng lưu trú   28  

29 6.3 
Số lượng nhà hàng được cấp phép kinh 

doanh và lượt khách 

Số lượng, 

lượt/năm 

02 
 

30 6.4 Số lượng khu thương mại, dịch vụ tập trung Số lượng 01 

31 6.5 Số lượng chợ dân sinh Số lượng 14 

32 6.6 
Số lượng, diện tích khu vui chơi giải trí công 

cộng và số lượt khách đến 

Số lượng, 

ha, 

lượt/năm 

01 

0,34 

 
7 Y tế 

  
33 7.1 Tổng số các cơ sở y tế Số cơ sở 22 

34 7.2 Tổng số giường bệnh 
Số 

giường 
160 

35 7.3 Tổng lượng nước thải y tế m3/ngày 30 

36 7.4 Tổng lượng chất thải rắn y tế thông thường tấn/ngày 0,06 

37 7.5 Tổng lượng chất thải y tế nguy hại tấn/ngày 0,15 

 
8 Nông nghiệp 

 
 

38 8.1 Tổng diện tích đất trồng trọt ha 4.114,99 

39 8.2 Tổng sản lượng lương thực tấn 47.123 

40 8.3 Tổng lượng phân bón vô cơ sử dụng tấn 1.090 



13 
 

STT Mã số Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

41 8.4 Tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tấn 202 

42 8.5 
Tổng lượng phụ phẩm nông nghiệp thải bỏ 

(rơm, rạ, tro, trấu, vỏ, củ, quả…) 
tấn 500 

43 8.6 Số cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung Số cơ sở 01 

44 8.7 Số cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung Số cơ sở 02  

45 8.8 Tổng số gia súc 
Nghìn 

con 
45 

46 8.9 Tổng số gia cầm 
Nghìn 

con 
1.300 

47 8.10 Tổng diện tích đồng cỏ chăn nuôi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ha 5,4 

48 8.11 Tổng lượng nước thải chăn nuôi phát sinh m3/ngày 2500 

49 8.12 Tổng lượng chất thải rắn chăn nuôi phát sinh tấn/ngày 5 

50 8.13 
Tổng diện tích mặt nước, sản lượng nuôi 

trồng thủy sản 
ha, tấn 

740,86 

5.700 

51 8.14 Tổng lượng thuốc thú y sử dụng tấn 
 

52 8.15 Tổng lượng thuốc thủy sản sử dụng tấn 
 

53 8.16 Tổng lượng thức ăn thủy sản sử dụng tấn 
 

 
9 Làng nghề 

  

54 9.1 
Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế kim loại 

và tổng sản lượng sản phẩm 

Số làng 

nghề, tấn 
Không 

55 9.2 
Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế nhựa và 

tổng sản lượng sản phẩm 

Số làng 

nghề, tấn 
Không 

56 9.3 
Tổng số làng nghề sản xuất, tái chế giấy và 

tổng sản lượng sản phẩm 

Số làng 

nghề, tấn 
Không 

57 9.4 
Tổng số làng nghề chế biến nông sản, thực 

phẩm và tổng sản lượng sản phẩm 

Số làng 

nghề, tấn 
Không 

58 9.5 
Tổng số làng nghề sản xuất sản phẩm thuộc 

da và tổng sản lượng sản phẩm 

Số làng 

nghề, đôi 
Không 

59 9.6 
Tổng số làng nghề sản xuất dệt nhuộm và 

tổng sản lượng sản phẩm 

Số làng 

nghề, cái 
Không 

60 9.7 Tổng số làng nghề sản xuất đồ mỹ nghệ  
Số làng 

nghề 
Không 

61 9.8 
Tổng số làng nghề sản xuất gốm sứ, vật liệu 

xây dựng và tổng sản lượng sản phẩm 

Số làng 

nghề, tấn 
Không 

62 9.9 Tổng số làng nghề khác  
Số làng 

nghề 
Không 

63 9.10 Tổng lượng nước thải làng nghề phát sinh m3/ngày Không 

64 9.11 Tổng lượng chất thải rắn làng nghề phát sinh Tấn/ngày Không 

65 9.12 
Tổng lượng chất thải nguy hại làng nghề phát 

sinh 
Tấn/ngày Không 

 
10 

Khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn tập 

trung   
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STT Mã số Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

66 10.1 
Số lượng khu xử lý, điểm, bãi chôn lấp chất 

thải rắn tập trung 
Số lượng 48 

67 10.2 
Tổng lượng chất thải rắn tiếp nhận trong các 

bãi chôn lấp. 
Tấn/ngày 20  

 
III 

Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo 

vệ môi trường   

 
1 

Ban hành văn bản định hướng, quy phạm 

pháp luật và các văn bản khác   

68 1.1 
Số lượng nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ môi 

trường do các cấp ủy Đảng ban hành 
Số lượng Không  

69 1.2 
Số lượng nghị quyết về bảo vệ môi trường do 

Hội đồng nhân dân ban hành 
Số lượng Không 

70 1.3 

Số lượng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, đề án về bảo vệ môi trường 

được ban hành 

Số lượng 03  

71 1.4 
Số lượng quy chế, quy định về bảo vệ môi 

trường của Ủy ban nhân dân được ban hành 
Số lượng Không 

72 1.6 

Số lượng hương ước, quy ước, quy chế về 

bảo vệ môi trường của cộng đồng được ban 

hành 

Số lượng Không 

 
2 

Thực hiện cơ chế, công cụ, biện pháp quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường   

73 2.1 

Số lượng dự án đầu tư được xác nhận kế 

hoạch bảo vệ môi trường (cam kết bảo vệ 

môi trường, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn bảo 

vệ môi trường trước đây) 

Số lượng 07 

74 2.2 

Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

được xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản 

Số lượng,   0 

 
3 

Kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường   

 
3.1 Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung 

  

75 3.1.1 
Số lượng và tỷ lệ đô thị (phân cấp từ 1 đến 5) 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Số lượng, 

% 
Không 

76 3.1.2 
Số lượng và tỷ lệ khu dân cư nông thôn có hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

Số lượng, 

% 
Không 

77 3.1.3 
Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý 

đạt quy chuẩn môi trường 
% Không 

78 3.1.4 
Tỷ lệ nước thải sinh hoạt khu dân cư nông 

thôn được xử lý đạt quy chuẩn môi trường 
% Không 

79 3.1.5 
Tỷ lệ hộ gia đình đô thị phân loại rác thải tại 

nguồn (951/1.852 = 51,3%) 
%  51,3 
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STT Mã số Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

80 3.1.6 
Tỷ lệ các khu vui chơi công cộng có phân 

loại rác thải tại nguồn 
%  

81 3.1.7 
Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn phân loại rác 

thải tại nguồn (16.572/21.417 = 77,38%) 
% 77,38 

82 3.1.8 
Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình vệ 

sinh đạt yêu cầu 
% 100 

83 3.1.9 
Số lượng, tỷ lệ chợ dân sinh được thu gom 

chất thải rắn (14/14) 

Số lượng, 

% 

14 

100 

 
3.2 Công nghiệp 

  

84 3.2.4 
Tỷ lệ cụm công nghiệp có kết nối hạ tầng thu 

gom và xử lý nước thải tập trung 
% Không 

85 3.2.5 
Tỷ lệ cụm công nghiệp có khu tập kết chất 

thải rắn công nghiệp 
% Không 

 
3.4 Giao thông vận tải 

  

86 3.4.3 
Số lượng, tỷ lệ bến bãi, nhà ga, bến cảng 

được thu gom chất thải rắn 

Số lượng, 

% 

1 

100 

87 3.4.4 

Số lượng và tỷ lệ bến bãi, nhà ga, bến cảng 

có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nước 

chảy tràn 

Số lượng, 

% 
Không 

 
3.6 Nông nghiệp 

  

88 3.6.1 
Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung có 

hầm biogas  
% 100 

89 3.6.2 Tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi có hầm biogas  % 100 

 
3.7 Làng nghề 

  

90 3.7.1 
Số lượng làng nghề được khuyến khích phát 

triển 
Số lượng Không 

91 3.7.2 

Số lượng, tỷ lệ làng nghề có kết cấu hạ tầng 

đảm bảo thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Số lượng, 

% 
Không 

92 3.7.3 
Số lượng, tỷ lệ làng nghề được phê duyệt 

phương án bảo vệ môi trường 

Số lượng, 

% 
Không 

 
4 Quản lý chất thải 

  

93 4.1 
Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị 

được thu gom 
Tấn, % 

8 

95  

94 4.4 
Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông 

thôn được thu gom 
Tấn, % 

 22 

90 

95 4.7 
Số lượng, tỷ lệ phường/xã có đội, hợp tác xã, 

tổ chức, cá nhân tham gia thu gom rác thải 

Số lượng, 

% 

6 

43  

96 4.18 
Tổng lượng và tỷ lệ nước thải chăn nuôi 

được sử dụng sản xuất biogas 

m3/ngày, 

% 

1250 

 50 

97 4.19 
Tổng lượng và tỷ lệ nước thải chăn nuôi 

được xử lý đạt quy chuẩn môi trường 

m3/ngày, 

% 

1000 

40 
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STT Mã số Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

98 4.20 
Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn chăn nuôi được 

thu gom, sử dụng 
Tấn, % 

4,5 

90 

99 4.21 
Số lượng, tỷ lệ nước thải làng nghề được thu 

gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường 

m3/ngày, 

% 
Không 

100 4.22 
Số lượng, tỷ lệ chất thải rắn làng nghề được 

thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường 
Tấn, % Không 

101 4.23 

Số lượng, tỷ lệ chất thải nguy hại làng nghề 

được thu gom xử lý đạt quy chuẩn môi 

trường 

Tấn, % Không 

102 4.28 Số lượng lò đốt chất thải y tế Số lượng Không 

103 4.30 Số lượng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt Số lượng Không 

104 5 
Khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng 

môi trường  
Không 

105 5.1 
Tổng số, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp 

nước sạch (1727/1852 hộ = 93,25%) 

Số lượng, 

% 
93,25 

106 5.2 
Tổng số, tỷ lệ dân số nông thôn được cung 

cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

Số lượng, 

% 
100 

107 5.3 
Tổng diện tích, tỷ lệ diện tích cây xanh trong 

các đô thị, khu dân cư (1.057,85/1.938,84 = 54,56) 

ha,  

% 

1.057,85 

54,56 

108 5.5 
Diện tích và tỷ lệ đất hoang mạc hóa được 

cải tạo, phục hồi 
ha, % Không 

109 5.6 

Số lượng, tỷ lệ ao, hồ, kênh, mương, sông 

trong các đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm được 

xử lý, cải tạo, phục hồi 

Số lượng, 

% 
Không 

 
6 Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học 

  

110 6.1 
Tổng diện tích, tỷ lệ rừng đặc dụng, phòng 

hộ trên diện tích đất rừng 
ha, % Không 

111 6.5 

Số lượng, diện tích các vườn chim, sân chim, 

vườn sinh thái, khu cảnh quan sinh thái được 

công nhận, bảo vệ 

Số lượng, 

ha 
Không 

112 6.9 Diện tích rừng thay thế khi thực hiện dự án ha Không 

113 6.12 Số cây di sản được vinh danh Số cây Không 

114 6.13 Số giống cây trồng, vật nuôi quý hiếm Số giống 0 

 
IV Nguồn lực về bảo vệ môi trường 

  

 
1 Nguồn nhân lực 

  
115 1.1 Số tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường Số lượng 1 

116 1.3 
Số cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường 
Số lượng 1 

117 1.4 
Số lượt cán bộ được đào tạo, tập huấn về 

chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường 
Số lượng 1 

 
2 Nguồn tài chính 

 
7.295 

118 2.1 
Tổng số kinh phí đầu tư phát triển từ ngân 

sách nhà nước cho bảo vệ môi trường 

Triệu 

đồng 
1.245 
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STT Mã số Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

119 2.2 
Tổng số, tỷ lệ ngân sách nhà nước chi hoạt 

động sự nghiệp bảo vệ môi trường 

Triệu 

đồng, % 
560 

120 2.13 
Tổng kinh phí đầu tư thu gom, xử lý rác thải 

sinh hoạt 

Triệu 

đồng 
5.400 

121 2.16 

Tổng kinh phí chi cho hoạt động kiểm tra, 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

bảo vệ môi trường 

Triệu 

đồng 
90  

 Trên đây là báo cáo công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn huyện năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ báo cáo sở Tài nguyên- 

Môi trường tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Phòng TNMT huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Phòng VH-TT huyện (để công khai); 

- Các cơ quan có liên quan; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 
Vũ Xuân Thủy 
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