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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện  

về công tác bảo vệ môi trường năm 2020  

 

Qua nghiên cứu nội dung Báo cáo số 449/BC-UBND ngày 07/12/2020 của 

UBND huyện về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trình tại kỳ họp, Ban Kinh 

tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung Báo cáo. 

Báo cáo đã nêu khá đầy đủ, toàn diện trên tất cả các mặt, từ điều kiện tự 

nhiên đến điều kiện kinh tế, xã hội. Nêu cụ thể hiện trạng, diễn biến các thành phần 

môi trường và các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Từ đó đã đánh giá những kết 

quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như: Công tác tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; công tác thẩm định và xác 

nhận hồ sơ về bảo vệ môi trường; công tác kiểm tra bảo vệ môi trường v.v...  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã nêu ra những tồn tại, hạn 

chế trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn huyện như: Công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa được 

thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; việc quản lý và chỉ đạo thực 

hiện Phương án quản lý chất thải rắn và thành lập tổ thu gom rác thải ở một số địa 

phương còn vướng mắc, có nhiều điểm tập kết rác thải gây mất mỹ quan; chưa có 

quy định cụ thể về giám sát mùi hôi đối với một số cơ sở hoạt động sản xuất có 

phát tán mùi hôi v.v... 

Về nhiệm vụ và giải pháp đã được đề cập khá cụ thể, rõ ràng như: Tăng 

cường sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo 

vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; giải quyết tốt 

các vấn đề bức xúc, các điểm nóng về môi trường; áp dụng các biện pháp kinh tế 

trong bảo vệ môi trường.  

Để công tác bảo vệ môi trường thực hiện đảm bảo hơn trong thời gian đến, 

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị cần lưu ý một số nội dung sau: 

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; chỉ đạo các 

ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát 

hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; công khai 

thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo áp lực xã hội, sức ép dư 

luận nhằm buộc các cơ sở này phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc 

phục và xử lý môi trường. 
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- Đối với các cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, nhân dân phản 

ánh liên tục 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 THHH 

Đại Hòa, Nhà máy chế biến cao su của Công ty TNHH chế biến cao su Đà Nẵng, 

Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm …, đã có văn bản cam kết với 

UBND huyện về giải pháp và lộ trình nâng cấp, khắc phục để giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường xung quanh khu vực các nhà máy ở mức thấp nhằm đảm bảo cho đời 

sống và sinh hoạt của người dân, đến cuối năm 2020 phải chấm dứt tình trạng ô 

nhiễm mùi hôi từ các nhà máy. Do đó, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo theo 

dõi, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

của các Công ty nêu trên. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường thì xử lý nghiêm theo quy định và theo văn bản đã cam kết. 

 - Cần chú trọng việc tiếp nhận các dự án mới, ưu tiên các dự án áp dụng công 

nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Đối với các dự án đầu tư vào các CCN, khi 

tiếp nhận, bố trí phải đúng theo các loại hình sản xuất đã được quy hoạch và việc 

quy hoạch các CCN cần phải xem xét đến yếu tố hài hòa giữa phát triển kinh tế với 

đời sống, sức khỏe của người dân trong khu vực.  

 - Hiện nay, vẫn còn nhiều thôn trên địa bàn huyện nhân dân bị thiếu nước 

nước sinh hoạt, có nhiều nơi nguồn nước sử dụng chưa hợp vệ sinh gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Do vậy, đề nghị UBND huyện 

quan tâm ưu tiên kinh phí để nâng cao tỷ lệ cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân. 

Đồng thời, tiếp tục kêu gọi đầu tư các công trình cấp nước sạch tập trung để nhân 

dân có đủ nguồn nước sinh hoạt.   

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về công 

tác bảo vệ môi trường năm 2020. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

 

 

  Nơi nhận: 
-- TT HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Đại biểu khách mời; 

- Lưu VT. 

 

 
TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lương Tấn Thành 


