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của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện  
về công tác bảo vệ môi trường năm 2019  

 

Qua nghiên cứu và xem xét Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 27/11/2019 của 
UBND huyện về công tác bảo vệ môi trường năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội 
HĐND huyện báo cáo HĐND một số nội dung sau:  

1. Công tác bảo vệ môi trường năm 2019 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo 
công tác bảo vệ môi trường năm 2019 của UBND huyện.  

* Các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ:  

- Nước thải công nghiệp, ngành CN-TTCN đã đạt được nhiều kết quả khả 
quan, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Tuy nhiên, 
với sự đa dạng của các ngành nghề sản xuất CN và TTCN, trong quá trình hoạt 
động đã làm phát sinh các loại chất thải khác nhau gây tác động không nhỏ đến 
môi trường nước, không khí làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân 
trong khu vực. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 13 CCN đang hoạt động, các cơ sở hoạt 
động với nhiều loại hình như: sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến cao su, thức ăn 
gia súc... nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, các cơ sở 
sản xuất tự xử lý theo quy định trước khi xả thải ra môi trường.  

- Hoạt động nông nghiệp, việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông nghiệp sẽ ngấm vào mạch nước dưới đất.  
- Nước thải sinh hoạt, toàn huyện chỉ có 01 trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa, tại các khu vực khác hầu hết nước thải sinh hoạt 
được người dân tự xử lý bằng hầm tự hoại và chảy tràn trên mặt đất, nước từ các 
hầm tự hoại đều ngấm vào đất và mạch nước ngầm.  

- Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, hiện nay các địa phương duy trì hiệu 
quả Đề án quản lý chất thải rắn, tỷ lệ thu gom khoảng 80%. Trên địa bàn huyện có 
01 bãi rác tại vị trí xã 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 chưa hợp vệ 
sinh, đã quá tải để xử lý, nước rỉ rác từ bãi rất ô nhiễm nhưng vẫn chưa được xử lý. 

- 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. 
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- Nước thải y tế, chủ yếu phát sinh từ Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi 
phía Bắc Quảng Nam, nguồn thải này chứa nhiều chất ô nhiễm nhưng đã được xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

- Hoạt động khai thác khoán sản, trên địa bàn huyện có 22 đơn vị được cấp 
phép khai thác khoáng sản (trong đó: 14 đơn vị khai thác cát sỏi, 04 đơn vị khai 
thác đá, 01 đơn vị đất san lấp, 03 đơn vị khai thác đất sét), khi lượng nước mưa 
chảy tràn qua diện tích khai thác sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước mặt, nhất là ở các 
khu vực ven sông.  

- Hoạt động xây dựng, hoạt động giao thông vận tải, vấn đề phát tán bụi từ 
các hoạt động này là nguồn ô nhiễm không khí đáng kể.  

* Kết quả thực hiện công tác môi trường: 

Trong năm 2019, UBND huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý 
bảo vệ môi trường, xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của nhiệm 
vụ chính trị. Đã tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường; thực hiện thường xuyên 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; chỉ đạo các 
cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý kịp thời các điểm nóng về môi trường; tăng 
cường giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án nhạy 
cảm nhằm giúp các đơn vị ngày càng hoàn thiện việc đầu tư cho xử lý chất thải từ 
quá trình hoạt động.  
  Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa 
bàn huyện Đại Lộc là một trong những nội dung gây bức xúc nhiều nhất trong 
nhân dân, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, cụ thể như: Các công ty, nhà 

máy gây mùi hôi thối: Nhà máy chế biến bột cá Hải Thành Công, Công ty TNHH 
chế biến cao su Đà Nẵng, Công ty TNHH Đại Hòa, Công ty TNHH Thái Việt Agri 
Group; Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học Tùng Lâm xả nước thải; Công ty cổ 
phần Prime Đại Lộc xả khói thải ảnh hưởng đến sản xuất lúa… Đặc biệt, trong 
năm sự cố môi trường do Nhà máy Ethanol Quảng Nam của Công ty cổ phần nhiên 
liệu sinh học 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, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đại Tân nói riêng và toàn huyện nói chung. 
  2. Đề xuất, kiến nghị đối với UBND huyện 

  - 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. 

- 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 Hải Thành Công, Công ty TNHH chế 
biến cao su Đà Nẵng, Công ty TNHH Đại Hòa…, đã có văn bản cam kết với 
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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 năm 2020 phải chấm dứt tình trạng ô nhiễm 
mùi hôi từ các nhà máy, nếu còn phát tán mùi hôi, UBND huyện sẽ báo cáo UBND 
tỉnh đình chỉ hoạt động nhà máy. Do đó, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo 
theo dõi, giám sát 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. 
 - 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.  

- Chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, đánh giá thực trạng nghĩa địa trên địa 
bàn, đề xuất UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ 
sung quy hoạch mạng lưới nghĩa trang trên địa bàn huyện trong năm 2020, nhằm 
đảm bảo tất cả các địa phương trên địa bàn huyện có đủ điều kiện tổ chức chôn cất 
đến năm 2030 và giai đoạn sau 2030. 
 - Hiện nay, vẫn còn nhiều thôn trên địa bàn huyện (thôn Quảng Huệ, xã Đại 
Minh; các thôn Đồng Chàm, Tân Đợi, xã Đại Sơn; xã Đại An; xã Đại Hưng; xã 
Đại Chánh; xã Đại Thạnh) 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 (vấn đề này cử tri phản ảnh 
rất nhiều lần). 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 2019. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 
 

 

  Nơi nhận: 
-- TT HĐND, UBND huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Đại biểu khách mời; 
- CVP HĐND-UBND huyện; 
- Lưu VT. 
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