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I. GIỚI THIỆU CHUNG 
1. Điều kiện tự nhiên 
1.1. Vị trí địa lý 
Đại Lộc là huyện trung du nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam, cách 

trung tâm tỉnh lỵ khoảng 69 km về phía Tây Bắc và cách trung tâm Thành phố 
Đà Nẵng khoảng 32 km về phía Tây Nam.  

- Về ranh giới hành chính: 
+ Phía Bắc giáp : Huyện Đông Giang và Thành phố Đà Nẵng; 
+ Phía Nam giáp : Huyện Duy Xuyên và Nông Sơn; 
+ Phía Đông giáp : Thị xã Điện Bàn; 
+ Phía Tây giáp : Huyện Đông Giang và Nam Giang.  
- Về toạ độ địa lý: 
+ Từ 15043’28” đến 15053’41” vĩ độ Bắc; 
+ Từ 107047’54” đến 108058’55” kinh độ Đông. 

 - Tổng diện tích tự nhiên huyện Đại Lộc là 57.905,65 ha. Toàn huyện có 18 xã, 
thị trấn.  

Đại Lộc nằm ở ví trí rất thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, phía Bắc 
tiếp giáp với thành phố Đà Nẵng, phía Đông giáp với thị xã Điện Bàn; phía Tây 
giáp với huyện Nam Giang. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có tuyến Quốc lộ 
14B, ĐT609 và ĐT609B, đây là những tuyến đường huyết mạch quan trọng kết 
nối huyện với các địa phương khác trong tỉnh và ngoài tỉnh. Do đó, huyện Đại 
Lộc có điều kiện thuận lợi cho hoạt động  giao lưu buôn bán với các khu vực 
khác; đây là một yếu tố thuận lợi thúc đẩy kinh tế Đại Lộc phát triển.  

1.2. Địa hình 
Là một huyện trung du, Đại Lộc có địa hình đồi núi chiếm đến 70% diện 

tích tự nhiên của huyện, địa hình có hướng thấp dần từ Tây sang Đông và bị chia 
cắt mạnh bởi 2 con sông Vu Gia và Thu Bồn. Địa hình của huyện được chia 
thành 3 dạng chính: 

- Dạng địa hình đồi núi, chiếm 70% diện tích tự nhiên, phân bố ở phía 
Tây, phía Bắc và phía Nam độ cao trung bình từ 600-700m. 

- Địa hình dạng đồi gò: Tập trung nhiều ở các xã Đại Thạnh, Đại Chánh, 
Đại Tân, Đại Hiệp. Độ cao trung bình từ 50-100 m, địa hình dạng đồi bát úp độ 
dốc 10-150. 
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- Địa hình đồng bằng: Phân bố chủ yếu ở phía Đông của huyện dọc theo 2 
bờ sông Vu Gia. 

1.3.  Khí hậu 
Đại Lộc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vùng Nam Hải 

Vân, nóng ẩm và mưa nhiều theo mùa. Thời tiết trong năm có 2 mùa nắng mưa 
rõ rệt. Tuy nhiên, do chịu chi phối của đặc điểm địa hình có dãy núi cao án ngự 
phía Bắc, Tây và Tây Nam nên mùa mưa ở đây thường đến sớm hơn và lượng 
mưa cũng rất lớn, biên độ nhiệt ngày và đêm khá cao. Nhìn chung khí hậu ôn 
hòa hơn khu vực đồng bằng. 

1.4. Thủy văn 
Huyện Đại Lộc có 2 con sông lớn là sông Thu Bồn và sông Vu Gia chảy 

qua địa bàn huyện và hợp lưu tại Giao Thủy thuộc xã Đại Hòa.  
Sông Vu Gia là hợp lưu của sông Cái và sông Bung có lưu vực 5.500 km2 

đoạn qua huyện dài 35km, lòng sông rộng từ 100-300 m. Lưu lượng bình quân 
450m3/s với tầng suất 2%. Sông Thu Bồn bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn chảy 
theo hướng Bắc qua các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn, Đại Lộc. Đoạn qua 
huyện Đại Lộc từ xã Đại Thạnh đến Đại Hòa có chiều dài 12 km, lưu lượng bình 
quân 200m3/s. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có các con sông con và các khe suối nhỏ 
từ các dãy núi đổ ra sông chính như: suối Ba Khe, suối Mơ, khe Bò, khe Lim… 

2. Điều kiện kinh tế, xã hội 
2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.846,0 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) đạt 

100,14 % kế hoạch và tăng 12,35 % so với năm 2018, đạt vượt chỉ tiêu Nghị 
quyết HĐND huyện đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Giá 
trị sản xuất ngành công nghiệp - TTCN - XD chiếm 62,27%; thương mại - dịch 
vụ chiếm 26,12%; nông - lâm - thuỷ sản chiếm 11,61% trong tổng giá trị sản 
xuất. 

- Kinh tế nông nghiệp:  
Ngành nông - lâm - thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Giá trị 

sản xuất năm 2019 ước đạt 1.375,0 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) tăng 4,51% 
so với năm 2018, đạt 100,01% kế hoạch, 1.218,3 tỷ đồng (trồng trọt: 746,1 tỷ 
đồng; chăn nuôi: 420,66 tỷ đồng, dịch vụ nông nghiệp: 51,5 tỷ đồng); thủy sản 
44,9 tỷ đồng và lâm nghiệp đạt 111,8 tỷ đồng. Tỷ trọng ngành chăn nuôi (bao 
gồm cả thủy sản) trong ngành nông nghiệp đạt 38,42%  

- Kinh tế công nghiệp - TTCN - XD: 
Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - TTCN - XD duy trì tốc độ tăng trưởng 

khá, tổng giá trị ước đạt 7.377,0 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch, tăng 13,2% so với 
năm 2018 (năm 2018 đạt 6.516,9 tỷ đồng).  

- Thương mại - dịch vụ, du lịch: 

Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển cả về 
qui mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản 
xuất năm 2019 ước đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 14,12% so với năm 2018. 

2.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 
a) Dân số 
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Tổng dân số toàn huyện năm 2018 trung bình khoảng 153.255 người.  
Trong đó: + Thành thị: 17.538 người, chiếm 11,44%. 
  + Nông thôn: 135.718 người, chiếm 88,56%. 
b) Lao động và việc làm 
Theo niên giám thống kế của huyện Đại Lộc năm 2018, toàn huyện có 

95.176 lao động trong các ngành kinh tế, trong đó: Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 
có 52.679 lao động, chiếm khoảng 55,35%; công nghiệp và xây dựng có 25.441 
lao động, chiếm 26,73%; các ngành dịch vụ có 17.038 lao động, chiếm khoảng 
17,92%.  

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  
1.1. Hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường  
a) Hiện trạng và tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt 
- Nước mặt  

 Nguồn nước mặt cung cấp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn huyện chủ yếu là nước sông (Thu Bồn, Vu Gia, 
Côn, Yên) và từ các suối, ao hồ, đập.  
  - Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt  

+ Hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản  
Nông nghiệp là ngành sử dụng nhiều nước nhất, chủ yếu phục vụ tưới lúa 

và hoa màu, việc sử dụng phân bón, hóa chất trong trồng trọt và gia tăng không 
ngừng lượng chất thải trong chăn nuôi nhưng công tác xử lý chất thải chưa được 
đầu tư đúng mức nên có những tác động tiêu cực đến chất lượng nước mặt. Hiện 
nay, tỉnh Quảng Nam mới lấy mẫu quan tắc chất lượng nước sông Vu Gia – Thu 
Bồn, đối với các sông khác trên địa bàn huyện chưa thực hiện chương trình quan 
trắc chất lượng nước sông nhưng nhìn chung chất lượng nước mặt trên địa bàn 
huyện tương đối ổn định, vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội.  

-  Nước thải công nghiệp  
Nước thải công nghiệp chủ yếu phát sinh từ các cơ sở sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó một số nhà máy có lưu lượng xả nước thải 
công nghiệp lớn như Nhà máy cồn Quảng Nam của Công ty Cổ phần NLSH 
Tùng Lâm khoảng 2.500m3/ngày đêm; Nhà máy chế biến cao su Đà Nẵng 
khoảng 40m3/ngày đêm, Nhà máy gạch men của Công ty CP Prime Đại Lộc 
khoảng 500m3/ngày đêm, ...và một số cơ sở có phát sinh nước thải khác. Hiện 
nay, toàn huyện có 13 CCN đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải tập trung, chủ yếu các cơ sở sản xuất tự xử lý theo quy 
định trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài. 

+  Nước thải sinh hoạt  
Lượng nước thải sinh hoạt tăng lên hằng năm do tốc độ đô thị hóa tăng 

cùng với việc nâng cao đời sống của người dân. Toàn huyện hiện có một trạm 
xử lý nước thải sinh hoạt khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa đi vào hoạt động ổn 
định với công suất xử lý thực tế khoảng là 160m3/ngày đêm/ 400m3/ngày đêm 
công suất thiết kế; tại các khu vực khác trên địa bàn huyện hầu hết nước thải 
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sinh hoạt được người dân xử lý bằng hầm tự hoại, cho tự thấm vào đất và đổ tràn 
trên mặt đất dẫn thẳng ra sông, hồ, bàu… gây ô nhiễm các nguồn nước mặt.  

+ Nước thải y tế  
Nước thải y tế có lưu lượng ước tính khoảng 350m3/ngày đêm (toàn 

huyện), chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng lượng nước thải phát sinh toàn huyện, 
lượng nước thải này chủ yếu phát sinh từ Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi 
Phía Bắc Quảng Nam khoảng 300m3/ngày đêm. Nguồn thải này chứa nhiều chất 
ô nhiễm, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đối với 
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc hiện nay đã xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải tập trung, còn đối với các cơ sở y tế công như Trung tâm y tế 
huyện, Trạm y tế cấp xã và phòng khám  tư nhân nước thải phát sinh không 
nhiều chủ yếu là nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý chung với hầm tự 
hoại.   

+ Hoạt động khai thác khoáng sản 

Trên địa bàn huyện có 22 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, 
trong đó: 14 được cấp phép khai thác cát sỏi, (12 đơn vị đang hoạt động và 2 
đơn vị đang tạm ngừng do nhân không thống nhất khai thác); 04 đơn vị khai 
thác đá; 01 đơn vị đất san lấp và 03 đơn vị khai thác đất sét (01 đơn vị khai thác 
đất sét chưa đủ thủ tục để tiến hành khai thác). Trong quá trình hoạt động khai 
thác các loại khoáng sản nêu trên, lượng nước mưa chảy tràn qua diện tích khai 
thác kéo theo đất, đá làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, trong đó đáng 
chú ý là việc khai thác khoáng sản ở các khu vực ven sông.   

Nhìn chung, nguồn nước mặt trên địa bàn huyện hiện đang tiếp nhận các 
nguồn chất thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, y 
tế, khai thác khoáng sản, song hiện nay chưa có số liệu quan trắc, phân tích để 
đánh giá chất lượng nguồn nước mặt chung trên địa bàn huyện.   

c) Hiện trạng và tình hình ô nhiễm nguồn nước dưới đất 
- Tài nguyên nước dưới đất  
Nước dưới đất (nước ngầm) tồn tại ở hai dạng cơ bản là nước khe nứt và 

nước lỗ hổng; tuy nhiên, chưa có số liệu của các cơ quan chức năng về điều tra, 
nghiên cứu để đánh giá trữ lượng nước ngầm trên địa bàn huyện. Nước ngầm 
thường được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt và sản xuất của người 
dân, nhưng chất lượng nước chưa đảm bảo theo quy chuẩn quy định, có những 
khu vực nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn không thể sử dụng được.  

- Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất  
+  Các nguồn gây ô nhiễm có nguồn gốc tự nhiên, không có sự can thiệp 

của con người: 
 Quá trình ngập lụt hằng năm; 
 Sự hình thành các vùng nước dưới đất có chất lượng xấu.  

+ Các nguồn gây ô nhiễm có nguồn gốc từ hoạt động của con người:  
 Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người: Hiện nay, trên địa 

bàn huyện chỉ mới có nước thải của khu dân cư đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa 
được thu gom và xử lý (công suất thiết kế của Trạm 400m3/ngày đêm), còn lại 
hầu hết nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình trên địa bàn huyện xử lý bằng 
hầm tự hoại và chảy tràn trên mặt đất nên một phần thấm vào nguồn nước dưới 
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đất, trong đó đáng kể đến là nước từ các hầm tự hoại hầu hết là ngấm vào đất và 
vào mạch nước ngầm. 

 Hoạt động nông nghiệp: Do lượng hóa chất, thuốc BVTV trong sản 
xuất nông nghiệp ngấm vào mạch nước dưới đất.  

 Hoạt động công nghiệp: Hiện nay, hầu hết các CCN đều chưa có hệ 
thống thoát nước thải và nước thải từ các Nhà máy đổ trực tiếp vào đất, một 
phần lượng nước thải này ngấm vào nguồn nước dưới đất.  

 Các bãi rác không hợp vệ sinh: Hiện nay, trên địa bàn huyện có bãi 
rác Đại Hiệp với diện tích 11 ha, xử lý rác thải sinh hoạt của các huyện phía Bắc 
tỉnh Quảng Nam bằng phương pháp chôn lấp thủ công không đảm bảo vệ sinh. 
Đến nay, bãi rác Đại Hiệp vẫn chưa thực hiện việc đóng cửa.   

 Hoạt động chôn cất ở các nghĩa trang, nghĩa địa: Các mồ mã ở các 
nghĩa địa hay nghĩa trang gia tộc, nằm xen lẫn trong khu dân cư, gây nguy cơ ô 
nhiễm nguồn nước dưới đất.  

d) Hiện trạng chất thải rắn và tình hình quản lý chất thải rắn 
- Tình hình phát sinh chất thải rắn 
Do quá trình đô thị hoá và phát triển cơ sở hạ tầng nên lượng chất thải 

phát sinh trong năm là rất lớn, trung bình 91 tấn/ngày đêm (dân số trung bình 
năm 2018 của huyện là 153.255 người, tỷ lệ phát sinh chất thải trên đầu người 
ước khoảng 0,6kg/người/ngày đêm). Đến cuối năm 2019, tỷ lệ thu gom rác thải 
sinh hoạt trên địa bàn huyện ước tính khoảng 80%, chủ yếu là rác thải sinh hoạt 
từ các hộ gia đình, chợ và cơ sở công cộng.  

- Tình hình thu gom vận chuyển chất thải rắn 
Vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đã có nhiều 

chuyển biến tích cực, các địa phương vẫn duy trì hiệu quả Đề án quản lý chất 
thải rắn vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam của UBND tỉnh tại Quyết định 
3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 tình trạng rác thải vứt bừa bãi tại các khu vực 
công cộng ở các địa phương ngày càng giảm, một số nơi các điểm nóng về ô 
nhiễm rác thải đã được xóa bỏ, làm cho cảnh quan ngày càng sạch - đẹp hơn. 
Theo kết quả báo cáo của các địa phương và qua theo dõi việc thực hiện Phương 
án thu gom rác thải đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ tham gia thu gom rác thải trên 
địa bàn huyện đạt khoảng 80%. 

Trong thời gian qua, dọc các tuyến đường QL14B từ Đại Hiệp đến Đại 
Đồng tình trạng rác thải công nghiệp đổ trái phép vẫn chưa được giải quyết.   

1.2. Các nguồn gây ô nhiêm môi trường 
a) Hoạt động sản xuất nông nghiệp tác động đến môi trường 

Hiện nay, việc sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp đã giảm 
so với thời gian trước đây, thuốc an toàn hơn được nâng cao theo thời gian. Do 
vậy, chất lượng nước tuy có bị ảnh hưởng song đã được quan tâm và cải thiện 
dần. Tuy nhiên, hiện nay chưa có số liệu điều tra về khối lượng thuốc trừ sâu 
bệnh, thuốc trừ cỏ và phân vô cơ được sử dụng hằng năm trên địa bàn huyện để 
đánh giá mức độ tác động đến môi trường.   

Chất thải trong trồng trọt sau thu hoạch bao gồm: rơm rạ, cành, lá thực vật 
phân huỷ,... được người dân thu dọn sau mỗi mùa vụ thu hoạch 
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Chất thải trong chăn nuôi như nước thải và phân được các hộ chăn nuôi xử 
lý bằng hầm biogas hoặc ủ phân hoặc bằng đệm lót sinh học.  

b) Hoạt động sản xuất công nghiệp tác động đến môi trường 
Hoạt động sản xuất CN-TTCN trên địa bàn vẫn được duy trì và phát triển 

ổn định. Một số doanh nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất(1), tiếp tục nâng cấp 
máy móc, dây chuyền sản xuất, nâng cao công suất của nhà máy, tìm kiếm thị 
trường, tạo nhiều việc làm, ổn định đời sống cho công nhân. Theo kết quả điều 
tra Doanh nghiệp năm 2019, đến nay toàn huyện có khoảng 140 doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tăng 21 doanh nghiệp so cùng kỳ, trong 
đó có 11 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đang đầu tư chuẩn bị đi vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Số lượng các cơ sở sản xuất cá thể hoạt động trong 
lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng so với cùng kỳ, góp phần đáng 
kể vào việc tăng trưởng sản xuất ngành CN-TTCN trên địa bàn huyện.  

Nhìn chung, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, 
nhất là các cơ sở trong cụm công nghiệp đã có nhiều quan tâm cho công tác bảo 
vệ môi trường không chỉ trong việc lập các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo 
quy định mà cả việc đầu tư kinh phí cho xử lý môi trường tại cơ sở. thời gian 
qua UBND huyện tăng cường công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo 
vệ môi trường của một số dự án nhạy cảm, gây tác động tiêu cực đến môi trường 
kéo dài nhiều năm nay nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm được như Nhà máy 
chế bột cá Hải Thành Công Đại Lộc (CCN Đại An), Công ty TNHH Chế biến 
cao su Đà Nẵng, Công ty TNHH Đại Hòa (CCN Mỹ An) gây mùi hôi; Công ty 
Cổ phần NLSH Tùng Lâm xả nước thải; Công ty CP Prime Đại Lộc xả khói thải 
ảnh hưởng đến sản xuất lúa, Trang trại chăn nuôi Thạnh Phú…  

c) Hoạt động xây dựng  
Hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị bao gồm cả 

công trình giao thông và nhà ở trên địa bàn huyện diễn ra mạnh mẽ song hành 
với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù đã có quy định về che chắn bụi 
tại các công trường xây dựng và phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu và phế 
thải xây dựng, rửa xe trước khi ra khỏi công trường, phun nước rửa đường… 
nhưng việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Do đó, vấn đề phát tán bụi từ các hoạt 
động này vẫn là nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể. Nhất là, việc xây dựng, 
sửa chữa các tuyến đường giao thông thường không đảm bảo vệ sinh và gây ô 
nhiễm bụi nghiêm trọng.  

d) Hoạt động giao thông vận tải  
Với mật độ phương tiện giao thông ngày càng tăng, đặc biệt là các xe vận 

chuyển nguyên vật liệu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường 
không khí; chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện 
được hoàn thiện, góp phần giảm đáng kể ô nhiễm môi trường không khí xung 
quanh.  

1.3. Các vấn đề môi trường chính  

                                           
1 Công ty Groz-Beckert Việt Nam, Công ty cổ phần Prime Đại Lộc, Công ty cổ phần Đại Hưng, Công ty cổ phần 
Đất Quảng, HTX công nghiệp TTCN Đại Hiệp,… 
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Cùng với quá trình phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra 
nhanh chóng trên địa bàn huyện, một số vấn đề môi trường phát sinh cần phải 
tập trung giải quyết trong thời gian đến đó là: 

a) Cấp nước sạch cho dân cư nông thôn 
Nguồn cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện chủ yếu là công trình 

nước sạch do UBND xã quản lý, các công trình nước tự chảy và Nhà máy nước 
thị trấn Ái Nghĩa, còn lại nhân dân sử dụng giếng đào, giếng khoan. Tuy nhiên, 
hiện nay một số công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng vẫn chưa được sửa 
chữa người dân không có nguồn nước để sử dụng như công trình cấp nước xã 
Đại Phong, công trình cấp nước Trường An, xã Đại Quang, công trình cấp nước 
thôn Tây Lễ xã Đại Thạnh, công trình cấp nước Giao Thủy,  Đại Hòa..... 

Theo số liệu thống kê tính đến cuối năm 2018, trên toàn địa bàn huyện tỷ 
lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 92,13%, đô thị là 93,19%.   

b) Ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp 
Trong năm 2019, trên địa bàn không có cơ sở sản xuất thuộc danh mục cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng vẫn còn một số cơ sở sản xuất 
công nghiệp nhân dân thường xuyên phản ảnh vấn đề ô nhiễm môi trường như 
Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Hải Thành Công 
Đại Lộc,  Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Đại Hòa, 
Nhà máy chế biến cao su của Công ty TNHH Chế biến cao su Đà Nẵng... trong 
thời gian qua, UBND huyện cũng đã chỉ đạo ngành chức năng của huyện tăng 
cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, 
thường xuyên kiểm tra, kiến nghị ngành cấp trên để giải quyết và có hướng xử 
lý. Riêng đối với các cơ sở gây ô nhiễm về mùi, UBND huyện đã mời làm việc 
và yêu cầu đến năm 2020 phải xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm phát sinh, nếu 
vẫn còn tiếp diễn sẽ đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép và đình chỉ hoạt động. 
Trong thời gian gần đây, sự cố môi trường do Nhà máy Ethanol Quảng Nam của 
Công ty CPNLSH Tùng Lâm gây ra đã tạo sự bức xúc cho người dân  trong khu 
vực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và tình hình an ninh 
chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đại Tân nói riêng và toàn huyện nói 
chung, cần phải được tập trung khắc phục và xử lý trong thời gian đến. 

c) Ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trong 
khu dân cư 

Hầu hết ở các địa phương, người dân chăn nuôi gia súc, gia cầm xen kẽ 
trong các khu dân cư, quỹ đất nhỏ, hẹp không đủ diện tích xây dựng các công 
trình xử lý chất thải theo quy trình, không đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường 
trong khu dân cư.. Vì thế mức độ ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra đang 
cần phải được giải quyết.  

Tình trạng ô nhiễm môi trường từ các Trang trại chăn nuôi tập trung cần 
được xử lý dứt điểm trong thời gian đến như  Trang trại chăn nuôi heo của Công ty 
TNHH Tiến Đại Hưng, trang trại của ông Võ Ngọc Sơn. 
 d) Ô nhiễm môi trường do không có hệ thống thoát nước và xử lý nước 
thải sinh hoạt tại các địa phương 
 Các khu dân cư, các khu tái định cư trên địa bàn các xã hầu hết không có 
hệ thống thoát nước, hơn nữa do quá trình xây dựng nhà cửa đã gây tình trạng 
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ngập úng cục bộ ở một số nơi, việc thoát nước theo địa hình nên tình trạng ngập 
úng gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh. Trong những 
năm qua, UBND huyện cũng đã tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư hệ thống 
thoát nước tại một số khu dân cư ở một số địa phương trên địa bàn huyện. Tuy 
nhiên do hạn chế về nguồn kinh phí nên vẫn chưa giải quyết được tình trạng 
ngập úng  trên địa bàn huyện.  
 e) Duy trì hiệu quả thực hiện Phương án quản lý rác thải tại các địa 
phương 
 Các địa phương trên địa bàn huyện vẫn duy trì tốt hiệu quả của Đề án 
quản lý rác thải nông thôn, tỷ lệ số hộ tham gia trên toàn huyện đạt khoảng 80%, 
tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số địa phương vẫn còn nợ chi phí vận chuyển, 
xử lý rác thải với Công ty CP MTĐT Quảng Nam; việc phân loại rác thải đã 
được các cơ quan chức năng của huyện triển khai tuyên truyền, tập huấn cho 
nhân dân nhưng không mang lại hiệu quả vì chưa có đầu ra cho hướng xử lý rác 
thải sau khi phân loại tại các hộ gia đình. Do đó, việc duy trì hiệu quả hoạt động 
của mô hình thu gom rác thải tại các địa phương là hết sức bức thiết.  
 2. Tình hình, kết quả thực hiện công tác môi trường 
 2.1. Nguồn lực bảo vệ môi trường 
 Năm 2019, tổng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của huyện là 5.105 
triệu đồng, UBND huyện đã phân bổ cho các hoạt động về bảo vệ môi trường 
của các địa phương, các ngành có liên quan và các Hội, đoàn thể của huyện.  

2.2. Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy chế, quy ước về bảo vệ 
môi trường 

Trong năm qua, UBND huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý, 
bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xác định đây là 
một trong những nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị 
hằng năm. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành cấp trên, 
UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương  triển khai thực 
hiện kịp thời và và có hiệu quả.  

Các quy định về bảo vệ môi trường được các ngành, địa phương cũng như 
các Hội, đoàn thể của huyện lồng ghép vào quá trình triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và quá trình phát 
triển đô thị. 

2.3. Tổ chức thực hiện các quy định  pháp luật về bảo vệ môi trường 
a) Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

bảo vệ môi trường 
Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, 

nhân dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh về bảo vệ môi trường là một nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên thông qua 
các phương tiện thông tin đại chúng, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các chiến 
dịch truyền thông, mít - tinh, tuyên truyền cổ động trực quan, phát động ra quân 
dọn vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị và khu dân cư. UBND huyện đã phát 
động và tổ chức các phong trào toàn dân tham gia vệ sinh môi trường nhân dịp 
Tết Nguyên đán hằng năm, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; 
Ngày Môi trường thế giới 5/6; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… đã thu 
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hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên. Trong 
năm, các địa phương hầu hết đều lồng ghép nội dung công tác bảo bảo vệ môi 
trường vào các lớp tập huấn tại địa phương và tổ chức các buổi lễ ra quân dọn vệ 
sinh đường làng ngõ, xóm xanh – sạch – đẹp với sự tham gia của đông đảo quần 
chúng nhân dân.  

Thực hiện Quyết định 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh 
về ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện 
phong trào “Chống rác thải nhựa” đến các địa phương, Hội, đoàn thể trên toàn 
địa bàn huyện. Đến nay, tại trụ sở của UBND huyện, UBND 18 xã, thị trấn và 
các cơ quan, ban ngành dần dần đã thay thế việc sử dụng các chai nhựa đựng 
nước dùng một lần bằng bình đựng nước thủy tinh hoặc bình nhựa dùng nhiều 
lần tại các cuộc họp, hội nghị và hằng ngày tại cơ quan.  Các cơ quan chuyên 
môn, Hội đoàn thể huyện phối hợp với các địa phương tổ chức được 20 lớp tập 
huấn, tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa2.  

b) Công tác thẩm định và xác nhận hồ sơ về bảo vệ môi trường  
Trong năm, UBND huyện đã xác nhận 09 Kế hoạch bảo vệ môi trường 

cho các dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham gia cùng 
Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng 
nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước của các đơn vị sản xuất trên địa bàn 
huyện. 

Ngoài ra, UBND huyện còn tham gia thẩm định các hồ sơ môi trường do 
UBND tỉnh phê duyệt như báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo 
phục hồi môi trường của các dự án có quy mô lớn trên địa bàn huyện. 

 c) Công tác kiểm tra bảo vệ môi trường 

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường ngày càng được đẩy mạnh, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành 
chức năng của huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời 
các điểm nóng về môi trường gây bức xúc, khiếu kiện, khiếu nại của người dân 
trong khu vực. Trong năm, các ngành chức năng của huyện đã tổ chức triển khai 
thực hiện hơn 20 lượt kiểm tra có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại 
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Đại Hòa số 
tiền 32,5 triệu đồng; hộ ông Võ Ngọc Sơn 40 triệu đồng.  

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công 
tác giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án nhạy 

                                           
2 + Ngày 08/4/2019, UBND huyện tổ chức tập huấn cho các địa phương về vấn đề có liên quan đến bảo tồn nguồn nước và 

chống rác thải nhựa, ni lông các đối tượng là lãnh đạo UBND, cán bộ môi trường, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch hội Nông dân, Bí thư đoàn 
của 18 xã, thi trấn và các Hội, đoàn thể, ngành của huyện với sự tham gia của gần 100 người.  
 + Từ ngày 05/8-9/8/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tổ chức WWF tổ chức 05 lớp tập huấn về “Bảo vệ môi 
trường – Giảm thiểu rác thải nhựa” cho 393 người là Trưởng thôn (khu), Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng nông dân và Bí thư chi đoàn 
của 113 thôn.  
 + Từ ngày 02/10 – 04/10/2019, Phòng Giáo dục đào tạo huyện trường phối hợp với tổ chức WWF tổ chức 03 lớp tập huấn về 
“Bảo vệ môi trường – Giảm thiểu rác thải nhựa” cho gần 350 người là Hiệu trưởng và tổng phụ trách của 165 trường mầm non, tiếu học và 
trung học cơ sở trên địa bàn huyện. 
 + Tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã có những hoạt động tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa 
tại các buổi nói chuyện dưới cờ, đồng thời khuyến khích các em học sinh không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong trường học.  
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cảm như Nhà máy chế bột cá Hải Thành Công Đại Lộc, Trang trại chăn nuôi lợn 
nái sinh sản Tiến Đại Hưng, Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH Đại 
Hòa, … qua đó, giúp các đơn vị ngày càng hoàn thiện việc đầu tư cho xử lý chất 
thải từ quá trình hoạt động.  

Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo các ngành liên quan của huyện phối 
hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị 
về vấn đề ô nhiễm môi trường do các nhà máy sản xuất và các hộ sản xuất, chăn 
nuôi trong khu dân cư gây ra. Nhờ thực hiện tốt công tác giải quyết đơn khiếu 
nại, kiến nghị của nhân dân nên góp phần ổn định tình hình chung. 

2.4. Những  tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
a) Những tồn tại, hạn chế và vướng mắc 
Trong năm qua, việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định, góp 
phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện nhà. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế đó là:  

- Ở một số địa phương, công tác tuyên truyền, quán triệt vận động thực 
hiện việc bảo vệ môi trường chưa được thường xuyên và sâu rộng. Các hình 
thức tuyên truyền chưa được đa dạng, phong phú, một số địa phương chưa có 
giải pháp tập hợp quần chúng tham gia hưởng ứng các phong trào về vệ sinh 
môi trường tại địa phương một cách đông đủ và nhiệt tình.  

- Các địa phương đã triển khai thực hiện Phương án quản lý chất thải rắn 
và thành lập Tổ thu gom rác thải, nhưng việc quản lý và chỉ đạo thực hiện ở một 
số địa phương còn nhiều vướng mắc, việc thu gom rác thải đôi lúc, việc thu phí 
vệ sinh không đủ chi dẫn đến ngân sách phải bù lỗ, ảnh hưởng đến các nhiệm vụ 
chi của địa phương. Một số địa phương chưa quản lý tốt điểm tập kết rác thải 
gây mất mỹ quan.  

 - Tình trạng ngập úng và gây ô nhiễm môi trường cục bộ vẫn còn xảy ra 
tại một số tuyến đường thôn, khu dân cư tập trung do nước thải sinh hoạt và 
nước mưa.  

- Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đi vào hoạt động sản xuất có phát 
sinh mùi hôi đặc trưng nhưng chưa có quy định cụ thể về giám sát mùi hôi dẫn 
đến khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý.   

- Chưa có quy định cụ thể về hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư trên 
địa bàn tỉnh, dẫn đến tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư gây bức xúc cho 
người dân xung quanh.  

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 
Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ 

môi trường trên địa bàn huyện trong những năm qua có những nguyên nhân chủ 
quan và khách quan đó là: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường mặc dù 
đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhưng nhận thức của một số 
doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và bộ phận nhỏ trong nhân dân chưa cao, chưa 
góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.  
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- Đội ngũ cán bộ quản lý làm công tác môi trường chưa đảm bảo về chất 
và lượng, nhất là đối với cấp xã. 

- Nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường còn thấp, không đủ 
đáp ứng cho nhu cầu cần đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.  

3. Nhiệm vụ và giải pháp 
3.1. Tăng cường sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác 

quản lý môi trường trên địa bàn huyện  
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện về 

thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về quản lý, 
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 
2025; Chỉ thị 48-CT/TU  ngày 29/10/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải 
nhựa” trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1289/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải 
nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh 
hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật. 

Rà soát, đánh giá và dự báo các vấn đề môi trường cần quan tâm giải 
quyết trong thời gian tới, từ đó xây dựng những giải pháp xử lý thiết thực, nhằm 
nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn huyện nói chung và khu dân cư nói 
riêng. 

Chú trọng trong việc tiếp nhận các dự án mới, ưu tiên các dự án áp dụng 
công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc xây 
dựng, lắp đặt các hạng mục xử lý môi trường theo đúng hồ sơ môi trường đã được 
phê duyệt trước khi đi vào vận hành chính thức. Khi tiếp nhận, bố trí các dự án 
đầu tư vào các cụm công nghiệp phải đúng theo các loại hình sản xuất đã được 
quy hoạch. Quy hoạch các CCN phải xem xét đến yếu tố hài hòa giữa phát triển 
công nghiệp với sản xuất nông nghiệp và đời sống, sức khỏe của người dân trong 
khu vực. 

Khi tiếp nhận, bố trí các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp phải đúng 
theo các loại hình sản xuất đã được quy hoạch. Công tác quy hoạch các CCN 
phải xem xét đến sự ảnh hưởng không tốt của quá trình phát triển công nghiệp 
đến sản xuất nông nghiệp và đời sống, sức khỏe của nhân dân trong khu vực. 

Các ngành, Hội, đoàn thể và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện các nội dung của tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới trong năm 2019.  

Hằng năm trích 1% trên tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện cho 
hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường để sử dụng vào mục đích đầu tư, nâng 
cấp, sửa chữa các công trình và tuyên truyền, quản lý và bảo vệ môi trường trên 
địa bàn.  

3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi 
trường 



 

 

 

12 

 Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường. Phát hiện, tuyên truyền nhân rộng 
các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường. 

Các ngành, địa phương, Hội, Đoàn thể cần đa dạng hóa các hình thức 
tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ trương, pháp luật về bảo vệ môi trường 
cho mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội 
trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, xử lý rác thải tại 
các địa phương, xử lý chất thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Phát huy vai trò của cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên 
truyền ở Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cơ sở, đặc biệt là việc công 
khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để 
tạo áp lực xã hội, sức ép dư luận buộc các cơ sở này phải nhanh chóng thực hiện 
các biện pháp khắc phục và xử lý môi trường. 

Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi 
trường của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, gia đình, cá nhân, tập thể... Mỗi địa 
phương, doanh nghiệp phải xây dựng và niêm yết các quy định về bảo vệ môi 
trường tại trụ sở làm việc. 

3.3. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường  
Phát động các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. Đề cao 

trách nhiệm giám sát, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc,  
các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong hoạt động bảo vệ môi 
trường. Phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động 
bảo vệ môi trường để tạo sức lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư, đơn vị và 
địa phương.  

Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở"; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, 
cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng 
đồng dân cư. 

Khuyến khích triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về bảo 
vệ môi trường, ưu tiên các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao. Đẩy mạnh việc 
ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về môi trường. 

3.4. Giải quyết tốt các vấn đề môi trường bức xúc, các ”điểm nóng” về 
môi trường 

Nâng cao tỷ lệ cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân; bảo vệ chất lượng 
các nguồn nước, đặc biệt chú ý khắc phục tình trạng khai thác, sử dụng bừa bãi, 
gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước ngầm. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các công trình 
cấp nước sạch tập trung. 

Duy trì hiệu quả Phương án quản lý rác thải của các địa phương, tăng tỷ lệ 
các hộ dân tham gia thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt;  tuyên truyền vận động 
nhân dân thực hiện tốt công tác thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng.  Kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vứt rác, xác súc vật chết 



 

 

 

13 

bừa bãi ra môi trường. Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bảo đảm các điều kiện, 
phương tiện đựng rác ở những nơi công cộng, nơi đông người qua lại. 

Khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas xử lý chất thải trong 
quá trình chăn nuôi, đồng thời áp dụng các chế phẩm khử mùi để đảm bảo vệ 
sinh môi trường. 

Khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, 
các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, nhất các điểm nóng về ô nhiễm môi trường do 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ra.  

Kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; 
đình chỉ, buộc di dời theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền đình 
chỉ, buộc di dời đối với những cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi 
trường. 

3.5. Áp dụng các biện pháp kinh tế trong bảo vệ môi trường   
Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi 

trường. 
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư bảo vệ môi 

trường.  
Áp dụng hiệu quả các chế tài về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường, đặc biệt là nguyên tắc người gây ô nhiễm môi trường phải 
bồi thường thiệt hại. 

  Bắt buộc các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia thực hiện đóng phí 
thu gom rác thải theo quy định.  

Các đơn vị khai thác khoáng sản phải nộp tiền ký quỹ phục hồi môi 
trường và phí bảo vệ môi trường trước khi tiến hành hoạt động khai thác theo 
đúng quy định.  

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Đối với Bộ, ngành Trung ương 
- Hoàn thiện hệ thống một số văn bản pháp quy chưa đồng bộ, gây nhiều 

khó khăn cho công tác quản lý BVMT. Rà soát, đánh giá những khó khăn, 
vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên 
quan để có những giải pháp thích hợp hoặc xem xét điều chỉnh, bổ sung các văn 
bản cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn, năng lực giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ, 
công chức quản lý môi trường của cấp huyện.  

2. Đối với tỉnh 
- Tăng nguồn kinh phí để các địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án 

quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 theo 
Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam; 
đồng thời, có kế hoạch đóng cửa bãi rác Đại Hiệp và thực hiện đảm bảo các biện 
pháp bảo vệ môi trường của bãi rác sau khi đóng cửa.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, UBND 
huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng với Công ty CPMTĐT Quảng 
Nam để tìm kiếm vị trí mới để xây dựng Lò đốt rác, tuy nhiên đến nay huyện 
vẫn chưa tìm được vị trí phù hợp, hơn nữa bãi rác Đại Hiếp đến nay đã quá tải 
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để xử lý, nước rỉ rác từ bãi rất ô nhiễm nhưng vẫn chưa được xử lý. Do đó, kính 
đề nghị UBND sớm có giải pháp xử lý tình trạng này.   

- Chú trọng và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
truyền thông để công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ở địa phương, đặc biệt 
là cấp xã đạt hiệu quả cao hơn.  

- Đầu tư nguồn kinh phí để địa phương xây dựng điểm trung chuyển rác 
thải, các hệ thống xử lý nước thải chung cho các cụm công nghiệp, khu dân cư. 

IV. SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG 
Số liệu báo cáo về môi trường được thu thập trên địa bàn huyện theo Phụ 

lục 1 và phụ lục 2 đính kèm. 
 Trên đây là báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đại Lộc 

năm 2019./. 
Nơi nhận: 
- Sở TN&MT Quảng Nam; 
- TVHU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 
- Các ban, ngành, Hội, đoàn thể; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CPVP; 
- Lưu VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 
 

Hồ Ngọc Mẫn 
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