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S: Z'35 /BC-UBND

Ba Chë, ngày'/O tháng 6 näm 2020

BAO CÁO
Kt qua cong tác bão v, cal thin Va nâng cao chat ltrqng môi trtrông
không khI trên dja bàn huyn Ba Chè 6 tháng dãu nàm 2021

Thirc hin Cong van s 3713/TNMT-BVMT ngày 08/6/202 1 cüa Sà Tài
nguyen và Môi truàrng v vic báo cáo kt qua thirc hin Kê hoach so 50/KRUBND ngày 05/3/202 1 cüa UBND tinh ye vic thrc hin Chi thj so 03/CT-TTg
ngày 18/01/2021 Va Quyt djnh s 958aIQD-TTg ngày 01/6/2016 cüa Thu tuàng
ChInh phü v tang ctring kim soát ô nhim, quãn l cht luçing môi trng
không khI trên dja bàn tinh Quáng Ninh giai dotn 2021-2025.
Uy ban Nhân dan huyn Ba Chê báo cáo kt qua thrc hin K hoach s
50/KH-UBND ngày 05/3/2021 cüa UBND tinh trong 6 tháng dâu näm 2021, c1i
th nhu sau:
I. CONG TAC CHI a&o DIEU HANH
- Can cir K hotch s 50/KH-UBND ngày 05/3/202 1 cüa UBND tinh,
UBND huyn Ba Chë dã ban hành Kê hoach s 85/KH-UBND ngày 22/4/202 1
v thixc hin Chi thj s 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 và Quyt djnh 958a/QDTTg ngày 01/6/2016 cüa Thu tuàng ChInh phü v tang cuäng kiêm soát ô
nhim, quãn l ch.t lugng môi trng không khI trên dja bàn huyn Ba Chê giai
doan 2021-2025; Cong van s 163/UBND-TNMT ngày 02/2/2021 cüa UBND
huyn v vic tang ci.thng kim soát cht krcing môi tnrng không khI trén dja
bàn huyn d chi dao, hithng dn các ca quan, dan vj có lien quan, UBND các
xä, thj tr.n thixc hin mt s nhim vii trong cong tác bâo v mOi tri.thng khOng
khI trên dja bàn huyn.
- Ben canh d, UBND huyn dã giao nhirn vii các ca quan tham muu, chü
tn là phOng Tài nguyen và MOi tnrng tharn muu các van bàn chi dao, k hoach
t chtrc thirc hin mt s ni dung: COng van s 540/UBND-TNMT ngày
12/4/202 1 v tang cithng thrc hin cOng tác quân I cht thai nguy hai; Cong
van s 787/UBND-KTHT ngày 20/5/2021 v dam bão cOng tác thu gom, xü l
chit thai sau khi két thüc Bâu cir Quc hi vâ HDND các cp; Cong van s
973/UBND-TNMT ngày 17/6/2020 ye triên khai thirc hin Quyh djnh s6
09/2020/QD-TTg ngày 18/3/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü v quy ch iirng phó
sr c chit thai.
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- Chi do chat chê các phông, ban lien quan và TiJy ban nhân dan các xã,
thj trn thrc hiu tht cong tác kini tra giám sat vic tuân thu các quy djnh v
bão v môi trix&ng trong thi cOng xây dirng cüa các don vj thi cOng trên dja
bàn huyn.
II. KET QUA CONG TAC BAO V, CA! THIN vA NANG CAO CHAT
LIJNG MO! TRTfO'NG KHONG KHI
1. Cong tác tuyên truyên, giáo dtc pháp 1ut
Cong tác tuyên truyn, giáo diic nâng cao nhn thüc cho can b, dãng
viên, nhân dan và các Co si san xut, kinh doanh v bâo v môi trung là mt
nhirn v11 quan tr9ng hang du ducic dy rnnh và thrc hin thuing xuyên
thông qua các phuong tin thông tin dti chüng, các doàn th, các t chüc xã
hi, các chin dch truyn thông, tuyên truyn c dng trirc quan, phát dng ra
quân d9n v sinh môi tri.thng tai cci quan, dcm vj và khu dan eli. UBND huyn
dà phát dng và t chrc các phong trào toàn dan tham gia v sinh môi trueing,
huOng üng các ngày L v môi tnrông trong tháng 5, 6/2021 dà thu hiit sir
tham gia cUa dông dão qun chüng nhân dan, can b, dáng viên.
2. Cong tác rà soát ngun gay ô nhim không khI trên da bàn huyn
UBND huyn dã chi dio rà soát các cci sO kinh doanh, san xu&t, tiu thu
cong nghip trên da bàn thj trn nm trong khu dan ci..r có khã näng phát sinh
cht thai gay ô nhim môi trithng d có cci sO kiêm tra, giám sat thung xuyên,
lien tilc và thirc hin d an di dOi. Ben canh do là dánh giá các nguôn gay ô
nhim mOi truOng không khI khác, ci the:
- Ngun ô nhilm khóng k/il tit hogt dç5ng san xuá't nóng nghip: Vic dt
chit thai trong trng trçt sau thu hoach bao grn: Ram ra, cành, lá thirc v.t, vO
keo sau khi tách lOi...; cht thai tr dng vtt nuôi gay müi.
- Nguo'n 6 nhilm khóng k/il tic hoçit dç5ng san xuá't cong nghip. Hoat dng
cOng nghip trong thOi Covid-19 tai Crn COng nghip Narn Son huyn Ba
Chê hoat dng cm chrng, không n djnh v ngun cung và hoat dng xut
khu hang hóa.
- Nguón 0 nhiëm khOng k/il tic hoçit dç5ng xáy dzcng: Hin nay, trên dja bàn
huyn Ba Chê dang có mt s cong trInh nâng cp thrOng có phát tan biii, tuy
nhiên CáC cci quan chüc nàng huyn dä yêu cu che chtn bi tai các cOng
truOng xây dirng và phucing tin chuyên chO nguyen v.t 1iu và ph thai xây
dirng truOc khi ra khOi cOng tru'O'ng nên vic phát tan biii dã dixcic han ch&
- Nguón 6 nhiêm khOng khl tic hogt dng giao thOng vn tái. VOi mt d
phucing tin giao thông trên dja ban huyn 0 mOe trung bInh không ãnh huOng
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tói cht hrçng môi trithng không khI; hoit dng chuyên ch vt 1iu xây dirng tir
các dir an, cong trInh không nhiu, vic phát sinh bi It gay ãnh hu&ng tiêu circ
dn chit 1ung môi tnrng không khI.
- Nguó'n 6 nhiJ'm khóng k/il tic các co s& tiu thi cong nghip: Trén da bàn
th trn Ba Chë hin nay dang tn tai mt s co si san xut, ch bin d g, m
ngh, nhôm kInh trong khu dan cu là ngun phát tan bii, ting on. Tuy nhiên
UBND huyn dang chi dao các ca quan chuyên mon nghiên cüu dja diem di thi,
xây dirng quy hoach và th chirc di ri các ca sâ tiu thii cong nghip v dja dim
quy hoach theo quy djnh. Hin tai, dã yêu c.0 các ca s thrc hin mt s ni
dung v bâo v mOi truthng, han ch phát tan biui và ting n.
3. Cong tác kiêm tra, giám sat t chüc, cá nhãn hot dng kinh doanh,
san xuãt lam ãnh hu'&ng den môi truô'ng không khI trên dja bàn
Cong tác kim Ira, giám sat thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye bão v
môi trumg ngày càng duqc dy manh, UBND huyn dã chi do các ngành chirc
nàng cüa huyn thuèng xuyên t churc kirn tra, giám sat và xir l kjp thii cac
dim nóng v& mOi tnthng gay birc xüc, khiu kiên, khiu nai cüa nglsäi dan
trong khu virc.
Trong 6 tháng du näm 2021, các ngành chirc näng cüa huyn dã t chüc
triên khai thurc hin han 04 li.rçit kim tra môt s ca so san xut, kinh doanh
lam ãnh hithng dn môi truOng không khI, cv th: Cvm COng nghip Nam
San (02 Cong ty clang 4n hânh, san xuãt); 03 ca sO san xut kinh doanh ch
bin lam san (barn g keo); 05 co sO san xut, chê biên do g6, m5 ngh trên
dja bàn thj trn Ba Chê chun bj cho cOng tác di dOi,...
Dã thrc hin trên 20 luçit kim tra, nhc nhO các h gia dInh thi cong xây
durng, si:ra chia cong trInh, nba 0; các dv an du tu xay dung trên dja bàn huyn;
các trux&ng hcp 4n chuyn dt, dá, 4t 1iu xây dung ducc yêu cu chp hành
nghiêm các ni dung v báo v môi truOng khOng khI.
III. DANH GIA CHUNG
1. Nhü'ng mt thit du'Qc

- Uy ban nhân dan huyn dä chO dng xây dirng Ké hoach, các van bàn d
chi dao thurc hin cong tác báo v mOi truOng. Cong tác phông ngüa và kim
soát ô nhiêm môi truOng noi chung vâ mOi trLrOng khOng khI nói riêng dã dugc
quan tam, chi dao bithc dâu dä cho thây hiu qua rô ret, rat kha quan, giãrn thiu
tOi da murc d 0 nhiêm phát tác và các diem nOng v môi truOng.
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- Các phong trào v bão v môi trir&ng nói chung và môi tr1xng không khI
nói riêng dirge to chirc thirc hin thithng xuyên, lien tc và Co sir vào cuc cüa
rnçi tang lOp nhân dan, doanh nghip tharn gia, hithng 1rng.
- Cong tác truyn thông v báo v môi tri.thng duçc thrc hin thuing
xuyên, lion tic bang nhiOu hInh thirc dã gop phân nâng cao nhn thrc cüa cong
dng dôi vâi cong tác bão v môi tru&ng.
- Hin trtng rnôi trirrng không khI trOn dja bàn huyn v co bàn dirge dam
bão. Không có vii vic ô nhiOm, sti cô mOi tri.thng nghiOm tr9ng phát sinh.
2. Ton ti, hin chê
Ben canh nhüng kt qua dat dirgc, trong qua trInh thirc hin vn cOn mt
ton tai, han the do là:

so

- O mt s cr s&, cong tác tuyên truyn, quán trit v.n dng thirc hin vic
bâo v môi tri1ng không khi chira dirge thung xuyên và sâu rng. Các hInh
thüc tuyên truyOn chua dirgc da dng, phong phü, rnt so dja phircrng chua có
giãi pháp t.p hqp quân chüng tham gia hiràng img các phong trào ye v sinh
môi trumg tai dja phuong mt cách dông dü và nhit tInh.
- Các dja phuung dã trin khai th1rc hin Phuang an quàn l cht thai rn và
thành 1p To thu gom rae thai. ChLra quán l tot diem t.p ket rae thai gay mat m
quan, müi hôi khu viic lan can.
- Mt so co s san xut, kinh doanh dã di vào hoat dng san xu.t có phát
sinh rnüi hôi d.c trirng nh.rng chira có quy djnh cii the ye giám sat müi hOi dan
dOn khó khan trong vic kiêm tra, th 1.
3. Nguyen nhân
- Cong tác tuyOn truyên, giáo diic, nâng cao nhn thüc v báo v môi
trung chua toàn din và sinh dng, quy mô cOn hçp nên hiu qua chira cao.
- Kinh phi dành cho cOng tác báo v rnôi tnthng tai dja phirang con rat han
hçp, cr s& ha tang chira dirge dâu tu xây dirng hoàn thin, các trang thiOt bj, k
thu.t phiic v17i cong tác kiOm tra, dánh giá ye bão v môi tru&ng nói chung và
rnôi trtthng không khI nói riêng chua dirge trang bj.
- Nguôn nhân 1rc quãn 1 ye cOng tác bâo v mOi trung hin nay rat mOng
lai kiOm nhirn nhiu cOng vic do vy hiu qua cOng vic chu'a cao và chira dáp
üng dugc yOu cu cOng vic mang tInh cht chuyên nghip.
IV. PH1JOG HU'ONG, NHIM VV TRQNG TAM 6 THANG CUOI NAM 2021
- Tiêp tic dy manh cOng tác tuyên truyn, giáo diic, vn dng nâng cao
nhn thtirc và trách nhirn cüa cng dng dcM vOi cong tác bao v mOi trirng
không khI trên dja bàn huyn.

- Tip tiic tang cxmg sir chi dao và th chirc thrc hin có hiu qua cong tác
quãn 1 môi truèng không khI trén da huyn. Chi dao t chüc thrc hin tOt các
boat dng phông ngüa, kim tra, giám sat, xir 1 các ngun bi, khi thai gay ô
nhim không khi, quán 1 ch.t lucing môi triing không khI trong linh virc thuc
phm vi quán 1 cüa các ca quan, dan vi.
- Giái quy& tOt các vn d mOi trung birc xi1c, các "dim nóng" v môi
trung không khI: Tp trung vào các cOng trithng thi cOng xây dirng; các dim
san gt dat lam nghip, san gt mt b&ng có chuyên châ dt, dá; hoat dng cüa
Cim Cong nghip Nam San; các ca si ch bin lam san.
- Ap ding các bin pháp kinh t trong bão v mOi tru&ng không khI: Xr pht
vi pham hãnh chmnh các hành vi chuyên chi vt 1iu, phé lieu không che chän lam
rcii vãi ra mOi tru&ng, không t chirc che ch.n tai các cong tru'èng xây dirng,...
Trén day là báo cáo cüa Uy ban nhân dan huyn Ba Chë v kt qua thrc
hin K hoach s 50/KH-UBND ngày 05/3/202 1 cüa UBND tinh trong 6 tháng
du näm 2021, gui Si Tài nguyen và Môi trung tng hgp./.4.
No'! n/ian:
- Sâ Tài nguyen và Môi tri.thng (B/c);
- TT UBND huyn(Cid);
- Các phàng TN&MT, KT&HT, Ban
QLDADTXD, Dôi KTTTDT&MT;
- UBND các xä, thj trn;
- Ltru: VT, ThMT.,-

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHIIJ TICH
OCHUTICH

