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BAO CÁO 
CONG TAC BAO V MOI TRUNG NAM 2022 

huyn Bii LIc, tInh Quáng Nam 

Dia chi lien he: Khu Phuc M, thj trn Ai Nghia, huyn Dai  Lc. 

LJBND huyn Dai  Lc báo cáo cong tác báo v mOi trung nãrn 2022 và 
nhim vi, giái pháp nãm 2023, c the nhu sau: 

1. Giói thiu chung 
1.1.VjtrIdja1 
Huyn Dai  Lc là dan vj hành chInh nm v phIa Bc cia tinh Quãng 

Nam; toa do dia l' tü' 15°43'28" den 15°53'41" vi dO Bãc; tü 107°47'54" den 
108°58'55"kinh d Dông. Co vj trI dla  l khá thun lçii cho vic giao luu, phát 
triên kinh tê; phIa Dông giáp huyn Din Bàn, phIa Tây giáp huyn Dông Giang 
và Nam Giang, phIa Nam giáp huyn Duy Xuyên và Nông Son, phIa Bãc giáp 
huyn Dông Giang và thành phô Dà Nng. 

1.2. Bäc diem tu' nhiên 
Di Lc là huyn dng bang, vó dja hInh di nii chiêrn 70% din tIch tu 

nhiên, tong din tIch tr nhiên: 57.905,63 ha; dja hInh cao ó phIa Tây - Tây Bãc, 
thâp dan ye phIa Dông, bj chia cat bi 2 con song ln Vu Gia và Thu Bôn, lu'u 
luong nuc rnüa mua thuing gay ngp 1iit ánh hmng không nhO den di sOng 
và san xuât vüng h lu'u. 

1.3. KhI hãu 
Chju ãnh hu&ng cüa khI hu nhit dó'i gió miiia, trung bInh nén nhit do cüa 

näm 25,9 °C, d am 82,3%, lucing mua bInh quânlnäm 2000 - 2500mm tp trung 
cáctháng9, 10, 11 Va 12. 

1.4. Thüy van 
Co 2 con sOng lrn là sOng Thu Bôn và Vu Gia chãy qua dja bàn huyn, hgp 

luu tai  Giao Thüy thuc xA Dai  HOa và Dai  An. Ngoài ra, trên dja bàn huyn con 
có các con sOng nhO nhu' song Cái, song Bung, song COn hçp luu vào sOng Vu 
Gia và khe suôi tii các dày niii do ra song chInh nh'ir: suôi Ba Khe, suOi Ma, khe 
Bô, khe Lim,... 

2. Tong quan ye các ngun Tài nguyen vi Môi trtrô'ng 
2.1. Tài nguyen dat 
Ngoài dintIch sOng hO, trén dja bàn huyn cOn có các nhóm dat sau: 

Nhóm phü sa, dat con cat, bãi cat, dat xám, dt dc tii, dt do yang, dt miin trên 
dat cat, dat xói mon tro sOi dá. 



NhIn chung, d.t dai cüa huyn Di Lc chü yêu là dat do yang, chiêrn hcm 
60% tong din tIch tr nhiên, 1oi dat nay nghèo dinh du'ông, thung & dja hInh 
cao nên It thIch hp dé phát triên nOng nghip. 

2.2. Tài nguyen ntróc 
Ngun tài nguyen rnxóc trên dja bàn huyn rt da dng và có vai trô vô 

cüng to Ian dôi vài hot dng san xuât và sinh hot. 

2.3. Tài nguyen rfrng và da dng sinh h9c 
Din tich tir nhiên cüa huyn Di Lc theo théng kê ducic phê duyt ti 

Quyêt djnh so 676/QD-UBND ngày 15/3/2022 cüa UBND tinh Quàng Nam là 
57.905,63 ha, d che phü rung dat  t l 54,03%, dat thng phOngJ t.p trung a 

các xä Dai  Son, Dti Chánh, Dai.  Hông, Di Thnh, dat có rung trOng san xuât 
tQtp trung nhiêu & khu v1rc xà Di Son, Dai  Hông,  Dai  Chánh,  Dai  Nghia; nh& 
din tich thng tir nhiên khá l&n, huyn Dti Lc có h dng, thirc 4t phong phü 
và da dng. 

2.4. Tài nguyen khoáng san 
Lixu virc song Thu IBn phAn thiicng luu theo kt qua khào sat là noi có 

nhiêu yang sa khoáng. Ngoài ra, huyn Dai  Lc cOn có các mO Meeca, yang 
gôc, qung urani, caolanh, set, cat, sOi và các l°ai  khoáng san khác dang dugc 
thärn dO ye trü luqng. 

3. Báo cáo cong tác bão v môitru'O'ng 
3.1. Hin trng, din biên các thành phân môi trucrng và các van dê 

môi trtro'ng 
3.1.1. Hin trng và din biên các thành phãn môi tru'rng 
a. flnh hInh ô nhilm các thành phtn môi trw&ng 
* MOi trtrông nithc mt 
- Nwóc song: Kt qua phântich ch.t hrçmg nuâc mt dqt 1 và dcit 2 näm 

2022 trên dja bàn huyn (gom 03 diem: Bàu Mirng, Bàu Ong và Song Yen) cho thây: 
+ Dot 1: Mu nu&c t.i song Yen, thj trn Ai Nghia (NM 1) có 01 thông so 

chua dat  Quy chuân; do là thông so Oxy hOa tan (DO) thâp so yàj QCVN 08-
MT:2015/BTNMT z  Quy djnh ye giâi han  nông d các thông so trong mOi 
trix&ng niiàc mt; mâu nuóc m.ttai khu vrc Bàu Mung thuc thôn Lam Tây, xâ 
Dai DOng NM2) có 02 thông so chua dat  Quy chuân; mâu nix&c mt Bàu Ong, 
thôn Dai  An, x Dai  NghTa (NM3) có. 01 thông so chua dat  Quy chu.n. 

+ Dqt 2: Mu nt.r&c m.t tai  khu vrc Bàu Mixng (NM 1) Co 01 thông s chi.ra 
d.t chuân; rnâü nuâc m.t thuc khu virc song Yen (NM2) có 01 thông s6 chua 
dat Quy chuân. Mâu nithc mt cOn lai tai Bàu Ong, thôn Dai  An, xâ Dai  NghTa 
NM3) có kêt qua phân tIch dêu dat  gi&i  han  cho phép theo quy djnh.' 

- DQI 1: Nuóc mt t?i  Bàu Mixng có thông s6 NI1 - N vlrqt 1,18 In và thông s Coliform vu'Q't 
1,24 1n so vói QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy djnh ye giói han  nng d các thông so trong môi 
tru&ng nuóc mat. 

Nithc mt tai  song Yen và Bàu Ong có thông so Oxy hôa tan (DO) thâp so vói QCVN 08-
MT:2015/BTNMT - Quy djnh ye giói hn nông do các thông so trong môi trl.r0ng rnsOc mat. 

2 



- Nu'óc h/i: Các ngun thai ânh hu&ng dn ch.t lucrng nu,óc h chü yêu là 
hoat dng nông nghip, Cong nghip, 'rnxâc thai sinh hoat tr khu dan cu. 

- Môi tru'ông nu'óc dithi dtt: Là ngun nrncc It bj tác dng tr?c tip bi 
hoat dng cüa con nguàri so vOi nuâc m.t; tuy nhiên, ti tang trti nuOc Holocen, 
trong nhUng nãm gân day dä có dâu hiu nhiêm ban tü hot dng trên rn.t dat, 
ma chü yêu là các tác nhân sinh hçc. Két qua quan träc mâu nuóc duâi dat dçit I 
và dqt 2 nAm 2022 tai  nhà 08 h dan cho thây hâu hêt các mâu dêu chua d.t Quy 
chuân QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuân k9 thu.t quôc gia ye chat 
hrqng nuóc duói dat cüa B Tài nguyen và MOi trung2. 

* Ntthc thai san xuik Qua kk qua phân tIch chAt luvng nuOc thai trong 
quan träc môi tru?ng dçvt 1 và 2 nãm 2022 cho thây, hâu hêt giá trj các thông so 
dêu nm trong giói hin cho phép; tuy nhien, vn có 01 mâu nuâc thai chua dt chuãn3. 

- Dçvt•2: Mu nuó'c mt tai  khu virc Bàu Mung (NM2) có thông s DO thâp so vói QCVN 08-
MT:2015/BTNMT (cot Bi) quy djnh.Mu nró'c tai  song Yen, th trân Ai Nghia (NMI) có thông so 
Coliform vuçt 3,2 Ian so v6i QCVN 08-MT:205/BTNMT (cOt  BI) quy djnh. so vol QCVN 08-
MT:2015/BTNMT - Quy djnh ye giói han  nong  dOcác  thông so trong môi truà'ng ntxàc m.t. 

2D 1: Co 07/08 mâu rnxàc duài dat bi o nhi&n Coliform Va E.Coli: (Vi sinh). Co 03/08 mâu nuo'c 
duardât bj nhiêm Mn (Mangan). 

Dot 2: 
- Do pH: giá tn do duc 0 các ging dao dng tü 4,0 - 7,0. Ngoai trr 01 dim Co do pH tLrong dôi thâp 

trong dgt quan trc tai HO Ong Nguyn Huy Bmnh thôn Doug Phii xA Dai  HiOp (NN8), cac vj trI cOn Iai 
du có giá frj nm trong khoâng giói han  cho phép. 

- Mangan (Mn): Ham luqng Mangan tai  hu ht các diem quan trãc nm trong giOl han  cho phép. 
Tuy nhiên, ham krgng Mangan tai  ging Iy t?i HO bà Lé Thj Thanh Lien thôn 1 xä Dai  Hàa (NN2) 
vir't 1,8 1n giól han  cho phép ecia quy chun quy djnh. 

- Ciii s pemanganat: Chi s pemanganat tai  hAu ht các dim quan trc nm trong giói han  cho 
phOp. Tuy. nhiôn, ham hro'ng Chi s6 pemanganat tai  ging HO ông Nguyn Dc Tun thôn Thanh Van 
xa Dai  Ctrông (NN3) vir9't 1,3 In giOl han  cho phép cia quy chun quy djnh. 

- Amoni (NH4  tmnh theo N): Thông s Amoni (NH41  tInh theo N) tai  h&u ht các dim quan trAc 
näm trong giài han  cho phOp. Tuy nhién, ham Iuvng Amoni (NH4  tInh theo N) lay tai  giêng hO ông 
Nguyen Däc Tuâii thôn Thanh Van, xä Dai  CuOng NN3) vuVt  3,86 In giOi ban  cho phép cca quy 
chuân quy d:nh. 

- Nitrit (NO2  tInh theo ]V: Thông so Nitrit (NO2  tInh theo N) tal  hâu hêt các diem quan trãc iiãm 
trong giói han  cho phOp. Tuy nhiên, ham luvng Nitrit NO2  tInh theo N) lay tai  giông hO ông Nguyn 
Dac Tuãn thôn Thanh Van, xã Dai  Cithng (NN3) virQ't 4,2 Ian giói han  cho phép ccia quy chuân quy djnh. 

- Vi khuân E.oli: Vi khuân E.Co1i tai  04 diem quan träc näm trong giól han  cho phOp. Vi khuân 
E.Coli tai  04 giêng cOn Iai  bj nhiôm gôm: HO bà Lê Thf Thanh Lien thôn 1, xA Dai  HOa (NN2). HO 
ông Nguyen Däc Tun thôn Thanh Van, xã Di Ctthng (NN3). HO bà Nguyen Thj The thôn Ha Di,ic 
Tây, xa Di Länh (NN6). HO ông Nguyn Huy BInh thôn Dông Phci, xã Dai  Hip (NN8) dêu vuqt giói 
han cho phép cOa quy chuân quydjnh. 

- Vi khuân co1forrn: Vi khuân Co4form tai 02 diem quan trác nàm trong giól han  cho phép. 
Tuy nhiên, Vi khuân Colform ti 06 cOn lai  bj nhiêm: HO bà Lé Thj Thanh Lien thôn 1, xâ Dai 

HOa NN2) v1r9't 766,6 lan. HO ông Nguyen Däc Tuân thôn Thanh Van, xä Dai  Ctr&ng (NN3) virqt 
310 iAn. HO ông Lé Van Tam then Nam Pht.rót, xA Di Tan (NN5) vu't 143,3 lan. 

HO bà Nguyen Thj The thôn Ha Dic Tây, xa Dai  Lanh (NN6) vr't 310 lan. HO Ong VO Dung 
thOn Dong Lam, xà Dai  Quang NN7) vtrt 306,6 lan. HO ông Nguyen Huy Bmnh thôn Dông Phii, xã 
Dai HiOp (NN8) virqt 143 lan giOl han cho phép cüa quy chuân quy djnh. 

Dç't 2: Mâu nróc ri rác sau h thông xCr l' tai  Khu chra và xü 1' rác Dai  Hip có thông s Nito 
tong yuvt Quy chuân cho phép -Quy chuân 25:2009/BTNMT - Quy chun v nuâc thai ccia bãi chôn 
lap chat thai ran (cOt  Bi) 1,635 lan. 
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* Môi trwô'ng không k/il: Kt qua phân tIch các m.0 không khI trong giám 
sat rnôi tru?mg dçit 1 và 2 nàm 2022 cho thây có mt so vj tn quari träc b ô 
nhiêm tiêng on và ham 1ucing tong bi lci hrng vucYt giâi han  cho phép so vi 
quy djnh4. 

So v9i kt qua quan trc mOi tru?mg không khI näm 2021, cht 1ung môi 
trix?ing không khI tai  các clim cOng nghip có câi thin. Mu không khI xung 
quanh tai  vi trI các cllm cong nghip, xung quanh các nhà may chê biên bt cá, 
cao su có ham 1uçing khI H2S và NH3  näm trong giOi han  cho phép so vâi quy 
djnh. 

b. Tác c43ng tiln môi trwàng 
- Cht thai rn sinh hot: Tir nãm 2013 dn nay, có 18/18 xä thj trn trên 

dja bàn huyn dä triên khai. Dê an thu gom rác thai trên dja bàn. Trong thai gian 
qua, các dja phuong dã hçip dông vó'i Cong ty Co phân Môi tru?ing do thj Quãng 
Nam thu gom rác thai vâi t 1 thu gom hin nay dat  82,35%, gop phân xóa bö 
các diem nóng ye rác thai trên dja bàn, dam bào v sinh môi trtthng và cành quan. 

- Nu'ó'c thai sinh hot: Di vói do thj Ai Nghia, h.0 ht lu'gng nuóc thai 
sinh hoat  duçc xir 1 bang be tir hoai cüa h gia dInh rôi do vào rnu'ong thoát 
nuâc chung cüa thj trân, sau do do vào Tram x1r 1' nuâc thai do th Nam thj trân 
Ai NghTa. Hin nay TJBND huyn giao cho Phông Tài nguyen và Môi trung 
quãn 1 vn hành. Dôi vâi nuâc thai sinh hoat tr các h gia dInh, nuàc thai phát 
sinh tü các chçr hâu hêt cho tir thâm vào dat hoc chây ra mrnng rnrOc và các 
con suOi trên da bàn, riêng rnr6c thai nhà v sinh cO thu gorn, xir I tai  be tr hoai, tr 
thâm. 

- Hott dng cong nghip: Hin nay, trên dja bàn huyn cO 14 cvm  cong 
nghip dang hoat dng vâi tong din tIch dat cong nghip dâ cho thuê là 
188,254 ha vOi 27 doanh nghip dang hoat dng. T 1 trông cay xanh trong nhà 
may dat  50% so vâi din tIchcây xanh theo quy hoach. 

Dt 1: Mu khI xung quanh tai  ngâ ba Dai  An, thôn Quang Hu& xA Di An (KKI), có ham lung 
bii do &rqc là 320 jig/rn3  > 300 jig/rn3  (vuVt  1,16 lan). So vol quy chuân QCVN 05:20 13/BTNMT: 
Quy chuân k9 thut Quôc gia ye chat hxcng không khI xung quanh. 

Dqt 2: Qua kêt qua quan tràc, có hal vj trI quan trAc bj o nhiêm tiêig on và ham lupng tong biii 10 
hrng (TSP) vmyt giói hn cho phép so voi quy djnh, CIrl the: - Mâu khI xung quanh tai  ngä ba Di An, 
xa Di An (KK1) có ham hxcng bii do duçc là 350 jig/rn3  > 300 jig/rn3  (vuVt  1,16 lan) vâ thông so 
tiêng on do duc là 77 dBA> 70 dBA (vu'qt 1,1 lan) so vói quy chuân QCVN 05:20 13/BTNMT: Quy 
chuân k5 thut quôc gia ye chat Iu'çing khong khI xung quanh và QCVN 26:201 0/BTNMT: Quy chuân 
k9 thut quôc gia ye tiêng on - Giói han  tôi da cho phép ye tieng on dôi vOl khu vrc thông thisO'rig (khu 
dan CLT, co quan hành chInh, nhà nghL;) trong khoáng thOi gian tü 6h - 21 h. VI trI tai  khu virc nay nhiu 
p1iuong tin giao thông qua Iai,  chü yêu là xe châ cat và phirong tin cüa ngu0i dan. Tai  thOi diem lay 
mu cO biii cuon ten tfr mt thrOng va khOng CO môi l trong không khI xung quanh. 
- Mâu khI xung quanh cách cong ty cao su 100 met ye cuoi hu*ng gió, xä Dai  Quang (KK5), có ham 
lu'ong biii do duqc là 325 jig/rn3  > 300 jig/rn3  (vuVt 1,08 lan). và thông so tiOng on do duqc là 82 dBA 
>70 dBA vtrçt 1,l7lân) So vó'i quy chuâri QCVN 05:203/BTNMT:Quy chuân k5? thut quôcgiavê 
chat hroiig không khi xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuân k thut quOc gia ye tiêng 
on - Giói han  tôi da cho phép ye tiéng on dôi vol khu vijc thông thtrOng (khu dan CLI, C0 quan hãnh 
chInh, nhà nghI...) trong khoáng thaI gian tir 6h - 21h. 
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Ngoài cilm cong nghip, hiên có 40 co s& san xuât, kinh doanh; ngoài ra, 
con có các Co sO' có quy rnô nhO lé, h gia dInh, hâu hêt nãrn xen lan trong khu 
dan ci.r. Khi do, hott dng vn chuyên, hoat dng san xuât lam phát sinh b1i1, 
tiêng on và khI thai gay ãnh hu'O'ng den rnôi tru'ng song ci.ia các h dan lan cn 
CO SD' San xuât. 

- Hoit dng khai thác khoáng san: Trong näm 2022, trén da bàn huyn 
có 10 doanh nghip dang khai thác khoáng san. Trong do khai thác cat, sOl có 03 
don v, dat set dôi 03 don v, dat san lap 03 don vj, khai thác dá 01 don vj. 

Dr an khai thác khoáng san nrn khá xa khu dan cu, vi 4y tác dng chO 
yêu do hot dng vn chuyên lam phát sinh bi, dat roi vài, xc mang dat, nuôc 
ra dix?mg vao m1ia mixa gay ành hu&ng môi trung ichông khI và ngui dan trên 
các tuyên du'ng lien thOn, lien xä. 

- Hot dng giao thông và lam diro'ng giao thông: Tp trung chü yêu trên 
tuyn Quôc 1 14B và các tuyên du?ing lien xä (\'n chuyên nguyen vt lieu). 

Các khu vrc nay bj ành hu'&ng byi bui, khI thai tr giao thông. 

- Hoit ding y tê: Trên dja bàn huyn có 01 Trung tam tê huyn, 01 
phông khám da khoa khu virc vüng A, 16 Tram Y tê và 01 bnh vin da khoa 
khu virc mien nii phIa Bäc Quâng Nam, ngoài ra cOn có các co sO' djch vi khám 
cha bnh5. 

- Hoit dng nông nghip: Trong nãm, tlnh hInh djch bnh tren con vt 
nuôi co bàn dugc khng chë tot; toàn huyn tiêp t\ic tp trung day rnnh cong 
tác tuyên truyên và vn dng trong vic thu gom rác thai nguy hii dOng rung; 
tuy nhiên, mt so dia phuong, ngu'O'i dan vn chua chap hành tOt, khOng bO rác 
vào các be chO'a ma bO bira bãi trên kênh muong, ngoài ra cOn bO rác sinh hot, 
xác silic vt chêt vâo các be chüa èht thai nguy h?i  dông rung; dOng thO'i dOt 
bao bI thuôc bão v thirc vt chung vO'i ro'm ra khi hêt mOa v11 san xuât. Diêu nay 
gay khó khàn cho vic thu gom, ânh hu&ng den rnôi tru'O'ng và s'crc khOe cong dông. 

c. Tmnh hlnli phát sinh chat thai 
- Chit thai rtn 
* Cht thai rn sinh hoat.' Närn 2022, tng khi luqng rác thai sinh hoat phát 

sinh trên dja bàn huyn theo Dê an thu gom rác thai ldioâng 16.914,87 t.n, khOi 
lu'çmg rác thai sinh boat thu gorn tai  các truO'ng hpc khoàng 420rn3, tai  các cha 867 m3. 
T l thu gorn rác thai sinh boat t?i  các h gia dInh trên dja bàn huyn dat  t5' 1 
82,35% (29.128 hô/35.373 ho). Các dja phuo'ng trên dja bàn huyn sir ding 
nguôn,kinh phi ngan sách tinh, huyn h tr và kinh phi cap cho dja phixo'ng d 
mua sam trang thiêtbj thu gom rác thai nhu thirng rác, xc thu gorn rác, b chO'a 
rác thai nguy hai  dông rung6; thành 1p các TO thu gom, dng thO'i ban hành 
quy chê ci.ia tO thu gom và den nay vn duy trI tot cong tác thu gUm. Di vó'i mt 
sO da phu'ong có dja hInh phüc tap, giao thông khó khán, dan cu thua thOt, viêc 

Trong do, Bnh vin Da khoa khu VIrIC rnin nói phIa Bc Quàng Narn có quy rno IOn nht 930 
giuàng bnh, Phàng kháni da khoa khu vrc vüng A cO 05 gkrang bnh, can li các co sO phang khám 
tu nhân h.0 nhr khOng cO bnh nhân Iuu trO. 
6 
 Tng sé thOng rác ducrc dâu tu cho 18/18 xä, thj trân là 1493 thOng, 137 xe chO rác. 
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thu gorn và xü 19 cht thai rn duçic hizng dn d Nhân dan tçr xcr 19 & mt s 
thôn cüa xä D.i Son và xä D.i Hung. 

* ChAt thai rn nông nghip: Hin nay, tInh trng lam ditng phân bón boa 
hçc trong trông tr9t van con diên ra, vic sir dung không dung cách v&a gay lang 
phi, vüa dn den hu qua ô nhirn môi trung, lam cho dat bj chua hóa, lâu ngày 
có the gay mat khâ näng san xuât cüa dat. Ben canh  do, vic thâm canh müa vi 
dã lam gia tang ph, phii phârn sau thu hoach, mt phãn phé phiiphâm duçic sir 
diing lam chat dot, chat dn trong chän nuôi, trông nârn, lam do thu cong m5 
ngh, phân khác duçc si'r diing cho chän nuôi gia süc. Ngoài các tác dng nêu 
trên, thói quen dot rorn ri sau khi thu hoach  cüng gay ra nhiêu tác dng den rnôi 
truOng không khi xung quanh. TInh toán so b, trung bInh hang nãm có hon 292 
tan chat thai ran phát sinh tili hoat dng chän nuôi trên toàn huyn7. Ngoài ra, dc 
thu cña ngành chän nuôi là phát sinh müi hôi do qua trInh phân hüy sinh h9c Các 

chat thai. Müi hôi nay phát sinh duói dng nguOn mt nên rat khO kiêm soát và 
khôngchê. Mc dü, nhiêu Co sâ chän nuôi dã áp ding các bin pháp giãm thiêu 
(nhu lap giàn phun nuâc phIa cuôi chuông trai dê hap thii bat rnüi hôi, lap dt h 
thông dot khI gas sinh ra tü ham biogas hoc tn ditng khI gas dé dun nâu...). 

* chAt thai ran cong nghip thông thwông. Chit thai rn cong nghip 
thông thithng phát sinh t1r cac co s& san xuât trong các ci1m cong nghip và các 
co so san xuât nhO lé näm ngoài cçlm cOng nghip. Hin nay hâu hêt các co sO 
san xuât, kinh doanh trCn dja bàn dä phân loai,  thu gom và hcip dông vó'i don vj 
chüc näng dé thu gom và xü 19 theo quy djnh. 

* ChAt thai rcn cOng nghip nguy hgi. Hin nay hu ht các doanh nghip 
trên dja bàn huyn duc huOng dan và thc hin däng k9 chü nguôn thai chat 
thai nguy hai tai SO Tài nguyen và Môi truOng. Phân iOn các doanh nghp da bô 
trI khu virc lu'u git riêng và k9 hcp dông vat các don vj có chirc näng vtn 
chuyên, xu 19 theo dung quy dnh và báo cáo djnh k9 ye tInh hinh phát sinh và 
quán 19. 

* C'há't thai rn y té' nguy hgi. Bnh vin Da khoa khu vi.rc min nat phIa 
BäcQuàng Nam phát sinh khoàng 3.835kg/tháng chat thai y tê nguy hal;  Tram 
Y tê cac xâ, thj trân: Chat thai ran y té nguy hai  phát sinh trung bInh khoàng 
13,58 kg/tháng/trm8. Nhmn chung, Chat thai ran y te nguy hai  dâ duc các bnh 
vin, trung tam, tram y tê, phOng khám,... hgp dông vat don vj có chirc nãng 
den thu gom, 4n chuyên và xü 19 theo dung quy djnh. 

* Chdt thai nguy hgi dng ruç5ng. H&ng näm, UBND huyn giao PhOng Tài 
nguyen và Môi trithng hçip dOng don vj có chOc nang to chOc thu gom bao bI, 
chai 19 thuôc bào v thrc vt trên dông rung djnh k9 02 dcit/nãm, tOng khôi 

S6 lieu Báo cáo PhàngNN&PTNT huyên, nãm 2022, dan trâu 2.28 1 con, dan bà 19.638 con, dan Içn 
22.699 con, gia cam 805.450 con, mc phátthai trung bInh theo tInh toán Cic Chán nuôi: trâu 15 
kg/con/ngay, bà 10 kg/con/ngay, Ion 2 kg/coningày, gia cam 0,02 kglcon/ngày. 
8 Thành phân Chat thai ran y té nguy hi: Chat thai lay nhiêm (bom kim tiêm, luOi dáo mô, dinh mô, 
cira, mánh thcy tinh vO, chit thai bj thm máu, thrn djch sinh liçc. benh  phrn,...). cht thai hóa hoc 
(vô các chai thuóc, Ic thuc, các dung cii dinh thuc,...), chal 19. 
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luong chat thai nguy hi dông rung thu gom nàm 2022 trên da bàn huyn là 
7,268 tan. 

- Nwác thai 
* Nzthc thai sinh hoqt: Di vó'i thj trân Ai Nghia, nuóc thai tr cong trInh v 

sinh duçic xtr 1 sa b qua be tçr hoi, sau do tu thâm vào dat hoc do ra h thông 
thoát nuO!c  mua (tii Trrn xr 1 ninc thai khu do thj Nam thj trân Ai Nghia), các 
loai nuôc thai sinh hot con 1i do thai trirc tiêp ra môi truOng nuóc, rnôi trixng dat. 

* Nu'àc thai cong nghifr Hin nay, trên dja bàn huyn có 14 ciirn cOng 
nghip dang hot dng. Hâu hêt các nba may san xuât trong cvm  cOng nghip 
trong qua trmnh vn hành có phát sinh mróc thai dã dâu tu xây drng và dua vào 
vn hành h thông xir 1 nuO'c thai theo quy djnh. 

* Nithc thai y M: Bênh viên Da khoa Khu virc mien niii PhIa Bàc Quáng 
Narn phát sinh nuOc thai 1uu luçmg 1n nhât. Trung tam y té huyn và các tram 
Y tê xà có lu'u 1ung nithc thai rat It (chi yêu nithc thai sinh hot)9. Trung tam y 
té huyn và bnh vin da khoa khu virc mien niii PhIa Bäc có h thông xir I 
nuac thai dt yêu câu, nithc thai sau xr 1 dO ra muang thoát nrnc chung cña 
khu vixc, các tram Y té xä chua có h thông xir l' nuó'c thai, nuó'c thai chü yêu 
duç'c xir 12 bang be yêm khI, sau do thâm vào môi trung dat hoc do ra rnôi 
truO'ng nuic, môi tru'(Yng dâ.t. 

3.1.2. Các vn d môi trtrffng chInh trong nám 2022 

Trên dja bàn huyn hin nay có 10 co' s cO nguy co' gay ô nhirn môi 
truO'ng theo quy dnh ti Nghj djnh. sO 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cña 
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Bào v mOi truO'ng, tai  Phii 1iic 
II quy djnh Danh m1c loi hInh san xuât kinh doanh, djch vi có nguy cci gay ô 
nhiêm môi trung. 

Trong näm 2022, van dê rnôi truO'ng t1r hot dng cüa các co' sà san xu.t 
kinh doanh trong và ngoài CCN co bàn duçc kiêm soát tot. Các nhà may có 
nguy co' gay ô nhiêm mOi truè'ng có dâu tu, cãi thiên h thông xr 1 mOi truO'ng 
trong qua trInh san xuât; qua ket qua phân tIch cho thây các mu nuc thai, khI 
thai phân tIch närntrong Quy chuân môi trung cho phép. Tuy nhiên, trong thi 
gian qua dOi h1c van cOn phán ânh cüa cir tn ti các nhà may (cao su và chê biên 
bt cá) do kbäc phiic khOng kp thO'i sçr cO h thông xu 1' và hot dng vn 
chuyên nguyen 4t 1iu gay müi hôi. 

Ngày 02/7/2022, nba may xü' 1 chat thai rn sinh hot Bãc Quãng Nam di 
vào hoat dng, xir l' châtthái ran cho các huyn phIa Bäc caa tinh: Din Bàn, 
Duy Xuyên và Di Lc; dông thai Khu chira và xü 1 rác D.i Hip dà dóng cra 
tui ngày 30/6/2022. Hin nay cong tác thu gorn chat thai ran trên dja bàn huyn 
do COng ty Co phan Môi tru'ng do thj Quâng Nam dam nhim, co' bàn giái 
quyêt du?c nhu câu rác thai phát sinh trên da bàn. Tuy nhiên, tai mt s thi 

- Tinh chat nuOc thai: Chtra nhiu chat httu co (BOD, COD), cht rn Ia hng (TSS), chat dinh duOng (N, P) và 
vi sinh vt gay bnh (Coliforms, Salmonella, Shighela,...), chat phong x (hoat do phOng x a, hoat do phóng x 
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dim tan suât thu gorn rác chua dam bâo, tInh trng rae thai &?ng Vâfl Con xay 
ra, nguôn nhân lrc, phixong tin thugomchixa dáp üng t.i các thai diem Lê tét. 

4. Tmnh hInh, kt qua thirc hin cong tác bão v môi tru'ô'ng 
4.1. T chü'c thi'c hiên các quy djnh pháp Iut, kêt qua thanh tra, kiêm 

tra, thu ti hành chInh. ye bão v môi tru'ô'ng; tInh hInh thçrc hin trách 
nhim quail. I nhà ntró'c ye bão v môi trithng 

Näm 2022, UBND huyên ban hành' Kê hoach so 47/KH-UBND ngày 
23/4/2022 v kim. tra tInh hlnh chap hãnh Cong tác bâo v môi truIng, tài 
nguyen nuOc t.i 30 Co s& san xuât, kinh doanh trên dja bàn huyn. Qua kêt qua 
kiêm tra UBND huyn dâ ban hành Quyêt djnh xr phat vi ph.mhành chInh 
trong lTnh vrc bão v rnôi triRmg và tài nguyen nuâc vOi tong so tiên 
271.000.000 dng'°. 

4.2. Các hot dng bão v môi trithng: 
Clii dao  các co quan, ban ngành, don vj và UBND các xä, thj trn trin khai 

to chüc CaC hot dng tuyên truyên chü diem ye môi truè'ng, biên dOi khI hu, 
phát dng d9n v sinh môi truông hi.thng 1rng Chiên djch ye bào v mOi tnxông, 
bâo v tài nguyen nrc. Hp dOng don vj chi'rc näng lay rnu, phân tich chat 
krcing rnôi tnthng khOng khI, mOi trung rnthc mit, nuóc ngârn và nuóc thai trén 
dja bàn huyn (02 d9t/närn); thu gom rae thai nguy hai  dông rung02 dqt/nàm. 

Kim tra, pMi hqp, huo'ng dn cac dja phuong thc hin nOi  dung tiêu chI 
môi tru&ng ye dIch nông thôn mói và xây ding xã, khu dan cu nông thôn mi 
nâng cao, kiêu mâu. 

4.3. Dánh giá chung ye kt qua dt dirçc, ton ti, han ehê và nguyen 
nhãn 

4.11, Kt qua dt thrçrc: 
Cong tác quàn l, báo v môi truô'ng trén dja bàn huyn dã có nhng 

chuyen biên tIch crc, nhn thCrc ye cong tac bào v môi tru&ng cüa các cap üy 
dàng, chInh quyen, Mt trn, hi do.àn the và các tang lap Nhân dan trng buâc 
duorc  nâng cao. Vai trô Iãnh dao  cüa các cap üy dâng ducic tang cuäng; cong tác 
quán l nhâ nuóc ye bào v môi tnthng dã tüng buOc di vào chiêu sâu; s1r phôi 

10 1.Quyt djnh s 20/QD-XPHC ngày 02/6/2022: Xcr pht vi phrn Iiành chinli trong 1mb vçrc tài 
nguyen nu'âc dôi vài HTX NN Triic Ha, mrc xci p1it: 6.000.000 dông. 
2.QuyOt djnh so 29/QD-XPHC ngày 29/8/2022: XCr phat VPHC tron.g IThhviic bâo v mOitru'&ng dÔi 
v&i Clii. nhánh Cong ty TNHH May PhCi TrOng huyn Di LQc, mcrc xCr phat: 45.000.000 dOug. 
3.Quy& djnh s 31/QD-XPHC ngày 03/10/2022: XCr phat vi phm hành chinh trong linh virc bão v 
môi trlr&ng dOi vói Cong ty TNHH MTV Tan Thành Thàng, mirc phat: 3 0.000.000 dong. 
4.Quyt djnh s6 32/QD-XPHC ngày 04/10/2022: Xcr phat VPHC trong linh vrc bâo v mOi truO1ig 
d6i voi Chi nhánh Cong ty TN}IH MTV Thuoig rnai Tarn PhOc Nguyen, mcrc phat: 70.000.000 ding. 
5.QuyOt djnh so 34/QD-XPHC ngày .20/10/2022: Xcr phat vi pham hành chInh trorig lTnh yrc bão v 
mOi tru&ng dôi vài Cong ty cô phân Dirc Gia Khang, rncrc phat: 90.000.000 dOng. 
6.Quy& djnh sO 35/QD-XPHC ngày 31/10/2022: Xci phat vi pharn hành chInh trong linh vi.rc bào v 
mOi trung dOi vói Cong ty TNHH Nhât Hung Dgi DOng, rnCrc phat: 30.000.000 dOng. 
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hop cüa Mat trân, cáo ban, ngành, doàn th tü huyn den co so trong vic tuyên 
truyên, giáo due, nâng cao nhân thic ye bào v môi trung duc thirc hin 
thuô'ng xuyên. Dê an quán i chat thai ran a dern 'ai kêt qua nhât dnh, giái 
quyt dáng ké chat thai ran khu virc nông thôn, giàm thiêu 6 nhiêrn môi trung, 
gop phân xây drng và phát triên nông thôn rnri. Các mô hInh báo v rnôi trung 
trên dja bàn huyn duçic triên khai, buóc dâu dem 'a  hiu qua thiêt th?c. Cong 
tao kiêm tra vic chap hành cac quy djnh cña pháp 1u.t ye bào v rnôi tnr1ing tai 
các co sO' san xuât kinh doanh du'ic tiên hành thu'O'ng xuyên; kjp thô'i phát hin, 
chân ehinh và xr 1 nghiêm các triiO'ng hcTp sai phrn. 

4.3.2. Tn ti, hn chê và nguyen nhân 
a. Ton tçü, hçn chl 
- Cáo ciim cOng nghip tren da bàn dã di vào hoat dng nhu'ng ha tang k' 

thu.t báo v môi trilô'ng trong elm cong nghip chua dáp ig yêu câu quy djnh 
(bao gôrn h th6ng thoát nu'O'c mua, he thông thu gorn, xü 1' nuO'c thai $p3 trung,...). 

- Tram xir 1 niiO'c thai khu do. thi Narn th trân Ai Nghia phát sinh rni1i hOi 
trcOng trinh thunuO'c dâu vào chua du'cic dâu tu' nâng cap, Nhân dan phàn ánh, 
kiên nghi. nhiêu lan. 

- Cong tác thu gom, xO' 1 rae thai theo Quyt djnh s 845/QD-UBND ngày 
30/3/2022 cüa UBND tinh Quáng Nam ye ban hành Quy chê giao - nhn chat 
thai ran sinh hot dé xir 1 ti Nba may xr 1 chat thai ran sinh hoat Bàc Quáng 
Nam, th trân Ai Nghia, huyn Dai  Lc cOn mt sO ni dung ton tai,  bat cap: 

Nhà may xir I chat thai ran sinh hoat Bãc Quáng Nam thuO'ng xuyên thông báo 
dung tiêp nhn rae do dja phuong chrn chi trá tiên djch vi xO' 1; cong tác thu 
gom rae thai cüa Cong tycO phân MOi trung dO thj Quáng Narn tai  các xã, th 
trân ye nhân luc, phuGng tin thu gorn chua on dlnh,  van cOn tmnh trng rác thu 
gom không dam bao tan suât, bj dpng tai  mt sO thO'i diem gay ô nhim mOi 
tru'ng, dn den birc xüc O' mt b phn nguO'i dan. 

- Hin nay hu ht cáo dja phuong chu'a t1r can di thu chi khi thirc hin D 
an quãn 1 chat thai ran (14/18 xa can dOi duc nguOn thu chi). 

b. Nguyen nhân 
- Cong tác xây dçrng, ban hành yà sira dôi các quy djnh pháp lut v báo ye 

môi trithng van cOn chm và chtra duçc dOng b, day dü nen gay khó khãn cho 
qua trInh triên khai thi.rc hin cüa cácco quan, dja phuong, co' sO'. 

- Nhn thirc cüa mt b phn can b, dâng viên yà Nbân dan v cOng tác 
báo ye rnOi truO'ng cOn han  chê, chua có ' thO'c tOt trong vic chip hành pháp 
lut bào v mOi tru'O'ng. 

- COng chiii'c lam Cong tao rnOi truâng Cap Xã bô trI chua dung chuyen mOn; 
mOt sO da phuong thuO'ng xuyen thay dôi can b mOi tru'ng hoäc kiêm nhiêm 
nhiêu yic dan den tham rnu'u chua tot trong cOng tao quãn 1)2 nhà nu'O'c v rnOi 
truO'ng. 
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- Cong tác thu gom và xir Ii  cht thai rn chua duçic du tu dng b Co sâ 
ha thng k thut, chua thirc hin dam bào Cong tác thu gom, phân loai rác tai 
nguôn;nguôn nhân 1rc, kinh phf, phi.rung 'tin thu gom chua dáp ing yêu câu 
thuc tiên. 

5 Nhim v Va gii pháp 
5.1.Nhiêmvu 
' Tip tiic t chrc quán trit, ph bin rng rAi Nghj quyt s 41 -NQ/TW 

ngày 15/11/2004 cüa B ChInh trj ye bào v rnôi truông trong th?ñ kS'  day  rnanh 
cong nghip hoá, hin dai  hoá dat nixâc, Nghj quyêt so 09-NQ/TU ngày 
27/12/2016 ca Ban Thithng vii Tinh üy ye quân 1, bão v môi trung trén dja 
bàn tinh giai doan  2016 - 2020, djnh hithng den nàrn 2025, Lut Bâo v rnôi 
tri.thng nàrn 2020 và các Chi thi, Nghi quyêt cüa Dâng, chInh sách, pháp luQtt cüa 
Nlhà nithe ye cOng tác bào v môi trung trong can b, dàng viên và Nhân dan. 

- Nng cao Phn thc, trách nhirn cüa c.p üy dng, chInh quyn, ban ngành, 
cOngdông doanh nghip và nguô'i dan trong cOng tác quan 1 và bâo v mOi tnthng. 

- Râ soát và xay dirng k hoach  t ch'Crc thrc hin các ni dung tiêu chI môi 
truà'ng trong xay dirng huyn nông thôn mói theo Quyêt djnh 320/QD-TTg ngày 
08/3/2022 cüa Thu tu&ng ChInh phü. - 

Ch: dng phông ngüa, han  ch müc d gia thng ô nhim, suy thoái môi 
tru?ng; chü dng phông ngüa irng phó sir cô rnôi tnrông; tüng buóc câi thin, 
khäc phtic và nâng cao chat Iugng rnôi tru&ng. 

- Sir diing hqp 1, hiu qua tài nguyen thiên nhiên, dy manh  phát trin kinh 
tê - xã hi di dôi vâi cong tác bào v môi truàng theo huâng phát triên ben 
vüng; tüng bu&c huàng den nell kinh tê xanh, tang tru&ng xanh. 

- Chü trçng cong tác kim tra, giám sat; thic hin tht cOng tác quãn 1 nhà 
rnthc ye bão v môi tru&ng, có chucing trInh, ke hoch ci1 the dê triên khai thirc 
hin nhim vi bào v môi tnthng hang näm. 

• 5.2. Các nhóm giãi pháp chinh 
- Day mçmh cong tác tuyên truyn, giáo dtic,  nâng cao nhçin thiec v 

trách nhim báo v môi trithng: 
Nhm tao  si.r chuyn bin manh  me v nhn thiirc và hành dng cüa các cp 

üy Dâng, chInh quyên, Mt trn, doàn the, can b, dãng viên, các tang 1p Nhân 
dan và doanh nghip ye trách nhiin, thirc bào v mOi tru&ng; lam cho can b, 
dãng vien và Nhân dan hiéu rô h.0 qua cua ô nhiêm môi truèng dôi vâi si.rc 
khôe, di song con nguäi yà sir phát triên kinh te - xa hi tai  dja phuong. 

- Tang cu'&ng hiu ly'c, hiuquá quán lj n/ia nithc v bâo v ,nôi trithng 
Tang cueing cOng tác quân 1 nhà nuó'c v môi tnthng, phi hcip giUa các 

ngành, dja phucrng quan tam, chü tr9ng van dê môi truè'ng trong qua trInh thu 
hut các d an dâu tu. Tang cung cOng tác kiêm tra yiêc chap hành quy djnh cüa 
pháp 1ut ye bâo v mOi trng tai CáC co s san xut, kinh doanh; kjp thai ch.n 
chinh nhUiig sai pham, xir 1 nghiem các truang hçTp vi pham pháp lut ye mOi 
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truà'ng; b trI ngun kinh phi du tu xây drng, quàn 1 ha tang k thut bào v 
môi trung tai  các ciim cong nghip dam bão theo yêu câu. Tiêp tic to chüc lay 
mu, phn tIch chat hxqng môi tring djnh kS'  hang näm nhäm dánh giá theo 
dOi, din biên chat krçng môi truông trên dja bàn huyn. T.p trung giãi quyêt 
tranh chap, khiêu nai,  to cáo, kiên nghj, phãn ãnh ye môi tru&ng kjp thai, dung 
quy djnh cüa pháp 1u.t. 

- Tang cu'ô'ng ngun 1rc tài chInh và d4y mçinh xd h3i hoá hoçzt d3ng 
bão v môi trithng: 

Huy dng các ngun hrc, tranh thu ngun vén h trq tü các chucing trInh, 
dir an dê dâu tu cong tác quân l, bão v môi trung; chii trong dau tu các cong 
trInh ha tang phiic v1i bào v môi tru&ng, ixu tiên xây dçrng h thông thu gom, xi:r 
l2 nuàc thai tai  các cilm cong nghip, các ch?, các khu virc cong cong, xr 1 mti 
hôi tai  h thông thu gom và xir l nu'óc thai. Nâng cao vai trà cüa Mt trn và 
các doàn the trong cong tác bão v môi truông. 

-. Tang cwô'ng, nâng cao chat lwYng thm djnh h so môi trwà'ng. 
Tang cu?mg cOng tác kim tra dam bào các dir an phãi duqc xác nh.n hoàn 

thành các cOng trInh, bin pháp bào v môi trung trithc khi di vào hoat dng. 
IJu tiên bô trI qu5 dat dâu tu xây dirng các cOng trInh xu 1 nuc thai, chat thai 
ran, ha tang k thut ye môi truông trong quy hoach  chi tiét dâ duçc cap có 
thâm quyên phê duyt. Tang cuing sr phôi hqp gifta các cap, các ngành trong 
khâu quy hoach,  1ira chçn loai hInh và dja diem thirc hin dir an dâu tu nhäm 
giàm nguy Co tác dng xâu den môi trueing. 

- C/id tr9ng cong the bdo v môi trw?rng trong hoçit d(3ng k/wi tithe 
khodng sdn. 

Tiêp tijc quán tria và trin khai hiu qua Quyt djnh s 73-KL/TU ngày 
20/7/2021 cua Tinh üy Quáng Nam ye tang cung cong tác quán l, bâo v môi 
trixng và tài nguyen khoáng san trên dja bàn tinh giai doan 2021 - 2025. Tang 
cung cOng tác thanh tra, kiêm tra, giám sat tInh hInh chap hành cOng tác báo v 
môi truàrng trong hoat dng khai thác, yân chuyên khoáng san; kiem soát, khäc 
phc 0 nhiêm môi truYng tai  các khu Virc khai thác khoáng sari. Kiên quyêt xu l 
nghiêm các hành vi vi pham pháp lut ye bâo v mOi trlxng trong hoat dng 
khai thác khoáng san theo quy djnh. 

- T?lp  trung kIucphic ô nhiem, cdi thin môi trithng nông I/ion: 
Tiêp tuc duy tn thuc hiên co hiêu qua Dé an quan ly chat thai ran tai cac 

vüng nOng thôn, Kê hoach phan loai chat thai ran sinh hoat tai  nguôn trên dja 
bàn tinh Quang Narn den näm 2025 (Ban hành kern theo Quyt djnh s 
2625/QD-UBND p4 30/9/2022 cüa UBND tinh Quâng Nam); duy trI các mô 
hInh mOi truông cfà tr{ên kkìai hiu qua tai  các dja phucing. 

Tang ci.thngkirn tra, kim soát vic thai bO bao bI hóa cht trong san xut 
nông nghip; day manh  cong tác thu gom, xu l bao bI, thu& tth sâu, phân bón, 
thc an chán nuOi: Thuông xuyen na°  vet cong rnh, khai thông mrong thoát 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
UT!CH 

T!CH 

nuâc khu dan cu, dng th&i xay dirng h th6ng mixcing thu gom thoát rn.róc thai 
tii các khu dan Cu tp trung. Yêu cu các h gia dInh có chuâng tr.i chän nuôi 
hçp v sinh, tn dicing chat thai lam phân bón hoc x1r 1 bang ham biogas, áp 
diving mô hInh dm lot sinh hçc trong chàn nuôi. Dôi vâi các dir an chàn nuôi tp 
trung, can bô trI phü hqp quy ho.ch, kê hoch sir ding dat, vj tn, ctja diem chän 
nuôi can darn bào khoàng each an toàn môi tru&ng theo quy djnh. 

6. Dê xuãt, kin nghi 
Qua kt qua quan trc, nhn djnh, dánh giá cong tác bàov môi tru&ng trên 

dja bàn huyn näm 2022, UBND huyn Dti Lc dê xuât, kiên nghj UBND tinh 
nhu'sau: 

- Thung xuyên t chrc các lap tp hu.n, dào to nâng cao näng hrc, 
chuyên mon cho di ngü can b quàn 1 môi tru'ang cap co sà, trong do chi 
trQng, thu?ng xuyen bOi duOng kiên thirc, k9 näng trong cOng tác thâm djnh ho 
sci mOi tnthng và cong tác kiêm tra, xi:r l vi ph.m hành chInh trong linh virc bào 
v môi truang, tài nguyen nuâc, khoáng san. 

- Nhrn kjp thai theo dOI, dánhgiá va dua ra cành báo sóm v& 0 nhim mOi 
trithng trên dja bàn huyn, k1nh d nghj UBND tinh, Sô Tài nguyen và MOi 
truang xem xét tang so luçng mu quan träc trên dja bàn huyn Dai  Lc vào 
chuang trInh quan träc cüa tinh hang närn. 

- Kinh d nghj UBND tinh xem xét tang ngun kinh phi sir nghip mOi 
trumg dê h trg huyn dâu tu xây drng ha thng k thut báo v mOi truang tai 
các cim cong nghip trên dja bàn darn bào yeu câu theo quy djnh cüa Lut Bào 
v môi trueing nãm 2020. 

- KInh d nghj UBND tinh xem xét, diu chinh ni dung Quy chê giao - 
nhn chat thai ran sinh hot dê xi:r l ti Nhà may xi l chat thai ran sinh hot 
Bàc Quàng Nãm, thj trân Ai NghTa, huyn Dai  Lc duçyc ban hành tai  Quyêt 
djnh so 845/QD-UBND ngày 3 0/3/2022 cüa UBND tinh Quàng Nam phü hcip 
diêu kin thirc tê và xem xét ho trçY nguôn kinh phi dâu tu nhân hrc, phuang tin, 
thu gom và xà i chat thai ran trên dja bàn. 

Trên day là ni dunbo cáo cong tác bào v môi truang närn 2022 cüa 
TJBND huyn Eai  L-11nh báo cáo Hi dOng nhân dan huyn Dai  Lc xern xét 
thông qua./.• 

Noi nhân: j 
- So Tài nguyen và Môi tru6i1g tinh; 
- Thtrô'ng.trrc HDND huyn; 
- ChCi tjch, các PCT UBND huyn; 
- Dai biêu HDND huyên khóa XII; 
- Liru VT, TN MT. 

Lê D Tun Khirong 
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BAO CÁO YE MOI TRIJONG CAP HUYN 

UBND ngay,lcthang 12 nam 2022 

UBND huycn Dai Lóc) 

STT Ma so Ten chi tiêu Don vi tinh Ghi chu 

I Hin tqtng và din biên các thành phân 
môi truô'ng 

1 M6i trirông dat 

1 1.1 Diên tIch dt tu nhiên Ha 57.905,63 QDD676/QD 
-UBND tinh 

ngày 
15/3/2022 

2 ,1.2 Din tich dt san xut nông nghip Ha 47.543,8 NGTK 
2021 

3 1.3 Din tIch dt rung Ha 37.056,2 NGTK 2021 

4 1.4 Din tIch dt chua sr dung Ha 1 .357,7 NGTK 2021 

5 1.6 DintIch,tS' 1 dt nông nghip bj mat do 
chuyên dôi mvc  dIch sr diing dat, hoang 
mac hóa 

Ha, °"° 0 - I 

2 Môi tru'o'ng nu*c 

6 2.1 Diên tIch mt nrnc, dat ngp nuc (ao, ho, 
kênh, muong, song, suoi) 

Ha 2.45 9,3 NGTK 202! 

7 2.2 Diên tIch mt nuóc (ao, h, kênh, muong, 
song) trong các do thj, khu dan cu 

Ha - Chua diii tra 

4 Ba ding sinh hçc 

8 4.1 Din tIch rung san xut Ha 

11)QOA 
'°°" 

Quyt djnh 
so 676/QD- 
UBNDngay 
15/3/2022 
cña UBND 

tinh 

9 4.2 Din tIch rrng phOng h, thng dC diing Ha 16.827,93 Quyêt djnh 
so 676/QD- 
UBND ngày 

15/3/2022 
cüa UBND 

tinh 

10 4.3 Din tIch rung ngp rnn Ha 0 



STT Ma s Ten chi tiêu Don vi tInh Ghi chü 

II Các ngun gay ô nhiêm môi tru*ng 

1 Do thi, khu dan cw nông thôn tp trung 

11 1.1 Sé lu'çrng và din tIch do thi (phân theo câpSô 
t1r 1 den 5) 

luçing, 
ha 

01/1.274,8 

12 1.2 S luçing vá din tIch khu dan Cu nông thOn 
tp trung 

S 1ung, 
ha 

- Chua diêu 
tra 

13 1.3 Tong 1ung nuic thai sinh hott do thj phát 
sinh 

rn3/ngày 1.388 

14 1.4 Tong lu'p'ng nuó'c thai sinh hoat khu dan cix 
nông thôn phát sinh 

m3/ngày 8.110 

15 1.5 Tng 1ung cht thai rn sinh hot do thj 
phát sinh 

Tân/ngày 8,67 

16 1.6 Tng lu'çmg cht thai r.n sinh hot khu dan 
CU nOng thôn phát sinh 

Tân/ngày 54,07 

17 1.7 S h gia dInh có chàn nuôi gia siilc, gia 
Cam 

S h - Chixa diu 
tra 

2 Cong nghip 

18 2.3 Tong sé và din tIch crn cOng nghip So Cum, 
ha 

14/394,4ha 

19 2.12 Tong s Co so' san xut cOng nghip kháC 
nãm ngoài khu cOng nghip, cl1m cong 
nghip 

So co so' 40 

20 2.13 Tong lugng nuóc thai cong nghip phát 
sinh 

m/ngày 8000 

21 2.14 Tong 1ung chat thai r.n cOng nghip 
thông thung phát sinh 

Tn/ngày 3 

3 Khai thác khoáng san, 4t 1iu xãy dyng, 
thüy din 

22 3.4 Tong din tICh dt nông nghip b chuyn 
dôi mvc  dIch do khai thác khoáng san, vt 
1iu xay dçrng, cOng trInh thüy din 

Ha 0 

23 3.5 Tong din tIch rü'ng phOng ho, rü'ng dc 
ding bj mat do khai thác khoáng san, vt 
1iu xây dirng, cong trInh thüy din 

Ha 0 
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STT Ma so Ten chi tiêu Don vi tInh Ghi chü 

4 Giao thông vn tãi 

24 4.4 So 1ung và tng din tIch ben bãi, nhâ ga, 
ben cãng 

SO 1ung 01 

25 4.5 Ttng so các ca s& kinh doanh và lu'gngSô 
xang, dâu ban ra 

1tpng, 
tan 

- 

5 Xâydtng 

26 5.1 S Cong trInh h tang dO thj dang thi cong S cOng 
trInh 

0 

6 Thu'o'ng mi d1ch vti, du ljch 

27 6.1 S 1uçng khách stn S6 lucmg 0 NGTK 2021 

28 6.2 SO luçmg phông lu'u trtl S phông 0 NGTK 2021 

29 6.3 So luçmg nhà hang duçic cap phép kinh 
doanh và lu'ot khách 

SO 1ung, 
luot/narn 

- 

30 6.4 S 1ung khu thuong mi, dch v tp trung SO lupng 0 

31 6.5 SO lugng ch dan sinh So 1u9ng 16 

32 6.6 So 1uçng, diçn tich khu vui chcn giai tn 
cOng cong vâ sO lu'crt khách den 

So luçing, 
ha, 

luot/närn 

0 

7 Ytê 

33 7.1 Tng s các co sO' y tê Sô'co' sO' 19 Không 
tjnhBV 

DKKVM 
NPB 

Quáng 
Nam 

34 7.2 Tong so giuO'ng bnh So 
giuO'ng 

5 Không 
tInh BV 

DKKVM 
NPB 

Quãng 
Nam 

35 7.3 TOng lucmg flUO'C thai y tê m3/ngày 25 

36 7.4 lông 1upg chat thai ran y tê thông thuO'ng kg/ngay 65 
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STT Ma s Ten clii tiêu Bo'n vi tinh Ghi chü 

37 7.5 Tong Iuçmg chat thai y t nguy hi kg/ngày 25 

8 Nông nghip 

38 8.1 Tong din tIch dat trng tr9t Ha 15.364 PhOng 
NN&PTN 

T (närn 
2022) 

39 8.2 Tong san lucrngluang thirc Tan 63.7 Phông 
NN&PTN 

T (nãrn 
2022) 

40 8.3 Tng lugng phân bón vO Ca sü' dung Tan - Chu'a diêu 
tra 

41 8.4 Ttng 1ung thuc báo v thirc vt sü diing Tn - Chua diu 
tra 

42 8.5 Tong 1uçmg phii phârn nOng nghip thai bó 
(ram, r, tro, trâu, vO, Cu, qua...) 

Tan - Chua diêu 
tra 

43 8.6 S ca s chän nuôi gia siic tp trung So ca so 2 

44 8.7 SO co sO' chän nuOi gia crn t.p trung So ca sO' 14 

45 8.8 Tngsgiasic con 44.618 Phông 
NTh&PTN 

T 

46 8.9 Tong so gia cam con 805 .450 Phông 
NN&PTN 

T 

47 8.10 Tong din tIch dông CO chän nuôi I-Ia - ChLra diêu 
tra 

48 8.11 Tong lucing nuó'c thai chãn nuOi phát sinh rn /ngày - Chua diêu 
tra 

49 8.12 ng lu'gng chat thai ran chãn nuOi phá 
sinh 

tân/ngày 292,102 

50 8.13 TOng diên tIch m.t nuc, san Iucing nuOi 
rôngthüysân 

Ha, tan 1.363 tan NGTK 
2021 

51 8.14 TOng luçing thuc thii y si.r dung Tan - Chu'a diêu 
tra 
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STT Ma so Ten chi tiêu Don vi tInh Ghi chá 

52 8.15 lông 1u''ng thuc thüy san sü' ditng Tan - Chua diêu 
tra 

53 8.16 Tng lu'çmg thü'c an thüy san sü' diing Tan - 

9 Lang nghê 

54 9.1 Tong so lang ngh san xut, tái ch kim 
1oi và tong san 1ung san phâm 

So lang 
nghê, tan 

0 

55 9.2 Tong sé lang ngh san xut, tái chê nhira vã 
tong san 1u'çng san phârn 

So lang 
nghê, tan 

0 

56 9.3 ing so lang ngh san xut, tái ch giây và 
tOng san lu'gng san phâm 

S lang 
nghê, tan 

0 

57 9.4 ng s lang ngh ch bin nông san, thuc 
phârn vâ tong san 1ucing san phârn 

So lang 
nghê, tan 

0 

58 9.5 lông so lang ngh san xuât san phâm thuc 
da và tOng san lu'ng san phãrn 

So lang 
nghê, tan 

0 

59 9.6 Tong so lang ngh san xuât dt nhurn và 
tOng san lu'cmg san phârn 

SO lang 
nghê, tan 

0 

60 9.7 Tong s lang ngh san xut d rn ngh vã 
tOng san lucing san phâm 

SO lang 
nghê, tan 

0 

61 9.8 Tong so lang ngh san xu.t gm sü', vt 
lieu xây dixng Va tong san lucmg san phârn 

Se, lang 
nghê, tan 

0 

62 9.9 Tong se, lang ngh khác và tng san 1ung 
san phârn 

S lang 
nghê, tan 

0 

63 9. LO Tong lu'çing nu'c thai lang ngh phát sinh rn3/ngày 0 

64 9.11 Tong Iung cht thai ran lang ngh phát 
sinh 

Tân/ngày 0 

65 9.12 lông lung chat thai nguy hi lang nghê 
phát sinh 

Tân/ngày 0 

10 Khu xñ' 1, bäi chôn lap chat thai ran tp 
trung 

66 10.1 So hxcing khu xir 12, dirn, bãi chôn thp chit 
thai ran tp trung 

S lu'cmg 01 

67 10.2 lông 1u9'ng chat thai ran tiêp nhn trong 
các bãi chôn lap. 

Tân/ngày 90 
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STT Ma s Ten chi tiêu Don vi tInh Chi chá 

III TInh hInh, kt qua thirc hin cong tác 
bão v môi trirong 

1 Ban hành van ban d!nh  hu'ó'ng, quy 
phim pháp Iut và các van ban khác 

68 1.1 S lu'çing nghj quyt, chi thj ye bão v rnôi 
tru?rng do các cap i.iy Däng ban hành 

So lu'cmg 0 

69 1.2 So luçmg nghi. quyêt ye bão v môi tru'?Yng 
do Hi dông nhân dan ban hành 

So lu'crng 0 

70 1.3 S lu'gng chin lu'9c, quy hoach, ke hoach, 
chuo'ng trInh, dê an ye bão v rnOi tnrà'ng 
du'Gc ban hành 

So hxp'ng 02 

71 1.4 S lucing quy chá, quy dinh ye bâo v môi 
tmng cña Uy ban nhân dan duçc ban hành 

So 1ung 0 

72 1.6 hxçng huo'ng uó'c, quy u'dc, quy chê ye 
bão v môi trung cüa cong dOng ducic ban 
hành 

So 1ucng 0 

2 Thirc hin co' ch& cong cii, bin pháp 
quãn I nhà nu'ó'c ye bão v môi tru'ô'ng 

73 2.1 So lugng dir an dâu tu' du'gc xác nhn Giây 
phép rnOi truông 

S lucing 

3 Kiêm soát, giãm thiêu CáC nguôn gay ô 
nhiêm môi tru'ô'ng 

3.1 Do thj, khu dan cu nông thOu tp trung 

75 3.1.1 SOlup'ng dO thj (phân cp th' 1 dn 5) có he 
thông xü' 1 nuó'c thai tp trung 

So lucmg 01 

76 3.1.2 SO !i.rcrng và t' 1 khu dan cu' nông thOn cóSO 
h thông xCr 12 nu'c thai tp trung 

lu'çrng, 
% 

0 

77 3.1.3 TS'  lê nu'c thai sinh hoat dO thi dtrcc xü' 12 
dat quy chuân mOi truè'ng 

% - 

78 3.1.4 T 1 nuóc thâisinh hott khu dan cu nOng 
thôn duçic xü 1 dat  quy chuân rnôi truô'ng 

% 0 

79 3.1.5 T 1 h gia dInh dO thi phân loai rác thai 
t?i nguOn 

% - Chu'a diu 
tra 

80 3.1.6 T' 1 các khu vui choi cOng cng Co phân % 0 
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STT Ma si Ten chi tiêu Dyn vi tInh Ghi chit 

1oi rác thai ti ngun 

81 3.1.7 TS'  1 h gia dInh nông thôn phân 1oi rác 
thai tti nguôn 

% - Chu'adiêu 
tra 

82 3.1.8 T 1 h gia dInh nông thôn có cong trInh 
vsinhdtyêucâu 

% 94,97% NDTK 
2021 

83 3.1.9 S1ung,ti  1 chc dan sinh dugc thu gomSô 
chat thai ran 

lugng, 90% 

3.2 Cong nghip 

84 3.2.4 T 1 citm cong nghip có kt ni h tng 
thu gom và x& 1 nu'c thai tp trung 

% 0 

85 3.2.5 T 1 cvrn  cong nghip có khu tp két chit 
thai ran cOng nghip 

% 0 

3.4 Giao thông vn tãi 

86 3.4.3 S lu'çmg, t' 1 bn bãi, nhà ga, bn cãngS 
ducic thu gorn chat thai ran 

Iuçing, 
% 

3 

87 3.4.4 S 1u'cng vâ t 1 bn bai, nhà ga, ben cángSO 
có h thông thu gom, xr l ntró'c thai, nrnc 
cháy tràn 

Iup'ng, 
% 

3 

'$1 
3.6 Nông nghip 

88 3.6.1 T 1 ca so' chän nuOi gia sue tp trung có 
ham biogas 

% - Chu'a diCu 
tra 

89 3.6.2 T' 1 h gia dInh chãn nuOi có hm biogas % - Chu'a diu 
tra 

3.7 Lang nghê 

90 3.7.1 So 1u'cng lang ngh dugc khuyên khIch 
phát triên 

So lu'çmg 0 

91 3.7.2 S lu'çYng, t 1 lang nghê có kêt câu h tângSô 
darn bão thu gorn, phân 1oti, luu giQ' chat 
thai dáp irng yêu câu ye bào v môi tru'?mg 

lu'ng, 
% 

0 

92 3.7.3 So lu'cing, t 1 lang nghê diiçc phé duytSO 
phirnng an bâo v rnôi tru'ng 

lu'cmg, 0 

4 Quãn 1 chat thai 

93 4.1 S lu'o'ng, t' 1 chat thai rn sinh ho?t do thj Tan, % 94,65% 
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STT Ma s Ten ch1  tiêu Do'n vi tInh Ghi chü 

du'gc thu gom 

94 4.4 S luang, t 1 chat thai rn sinh hot nông 
thôn du'cic thu gom 

Tan, % 82,35% 

95 4.7 S 1u''ng, t' 1 phu'ông/xa có dôi, hp tácSô 
xa, th chirc, cá nhân tharn gia thu gorn rác 
thai 

Iu'ng, 
% 

18, 100% 

96 4.18 Tong 1ung và t 1 nu'c thai chän nuôi 
du'çyc sü' ding san xuât biogas 

m3/ngày, 
% 

- Chua diêu 
tra 

97 4.19 Tong luçrng vâ t' 1 nu'ic thai chän nuôi 
dtrgc xir 1 dt quy chuân môi truà?ng 

rn3/ngày, 
% 

- Chua diêu 
tra 

98 4.20 S lu'çrng, t' 1 chit thai rn chãn nuôi du'gc 
thu gorn, sir dung 

T.n, % - Chu'a diêu 
tra 

99 4.21 S lu'gng, t 1 nu'ó'c thai lang ngh duc/ngãy, 
thu gorn, xfr 1 dt quy chuân môi tru'ing % 

0 

100 4.22 S krgng, t5i 1 cht thai rn lang ngh duçic 
thu gorn, xr 1 dt quy chuân môi tru'è'ng 

Tan, % 0 

101 4.23 lu'cmg, t' l chit thai nguy hai  lang nghê 
dugc thu gom xr 1 dt quy chuân rnôi 
tru'Yng 

Tan, % 0 

102 4.28 So lugng lô dot chat thai y t So lu'çing 0 

103 4.30 S lu'çmg lô dot chat thai ran sinh hot So 1u'pg 1 

104 5 Khãc phic ô nhiêm và cal thin cht 
lu'9'ng môi triràng 

105 5.1 Tong s, t l dan s dO thi du'gc cung cpSO 
nuic sach 

lu'çrng, 
% 

100 NGTK 
2020 

106 5.2 Tong s, t' l dan s nOng thôn du'gc cungS 
cap nu'c sinh hot hgp v sinh 

lu'crng, 95,59 NGTK 
2020 

107 5.3 Tong din tIch, t 1 din tich cay xanh 
trong các dO thj, khu dan Cu' 

Ha, % - Chu'a diu 
tra 

108 5.5 Din tIch Va t l dt hoang rnic hóa duçc 
cái tao, phic hôi 

Ha, % - Chua diêu 
tra 

109 5.6 So lu'cing, t lé ao, h, kênh, mu'ang, sOngS 
trong các dO thj, khu dan Cu' bj ô nhim 
du'gc xr l, cái tao, phiie hôi 

lup'ng, 
% 

0 
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STT Ma s Ten chi tiêu Don vi tInh Ghi chü 

6 Bão ton then nhiên, da dtng sinh h9c 

110 6.1 Tang din tIch, t'1 rung dàc ditng, phông 
h trên din tIch dat rung 

Ha, o,/ 16.827,93, 
29,06 % 

Phông 
NN&PTN 

T 

111 6.5 S lu'çmg, din tIch các vuin chirn, san 
chirn, vun sinh thai, khu cãnh quan sinh 
thai thrçic cong nhn, bão v 

So lucmg, 
ha 

0 

112 6.9 Din tIch ruirng thay th khi thxc hin diii' an Ha 0 

113 6.12 S cay di san duoc vinh danh So cay 0 

114 6.13 S giOng cay trng, vt nuOi qu hiêm So giOng 0 

IV Nguin hi'c ye bão v môi tru'ông 

1 Nguôn nhân hrc 

115 1.1 S to cht'rc chuyên mOn ye báo v rnOi 
tru'ing 

SO luçmg 01 

116 1.3 So can b lam cong tác quán 1 nhà nuO'c 
ye báo v rnOi trung 

So luçmg 22 

117 1.4 So can b du'oc dâo tao, tap hun vêSO1u'ng 
chuyën mon nghip vi bão v mOi truäng 

22 

2 Nguôn tãi chInh 

118 2.1 Tong sO, t' 1 kinh phi dâu tu phát triên tr 
ngân sách nhà nuc cho báo v rnôi truOng 

Triu 
dông, % 

6.700 

119 2.2 T6ng sO, tST 1 ngân sách nhà nuó'c chi boat 
dng sr nghip bâo v mOi tru?ing 

Triu 
dOng, % 

- Chua 
quyêt toán 

120 2.13 Tong kinh phi dâu tu thu gorn, xu l,2 rác 
thai sinh hoat 

Triêu 
dOng 

- Chua 
quyt toán 

121 2.16 Tng kinh phi chi cho hoat  dng tuyên 
truyên, giáo dc, nâng cao nhn thuc ye 
bão v môi tru'mg 

Triu 
dng 

- Chua 
quyt toán 

9 
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