
 

 

HĐND TỈNH KON TUM 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-BKTNS 

 

Kon Tum, ngày     tháng    năm  

BÁO CÁO THẨM TRA 

Công tác bảo vê ̣môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021  

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở 

Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh về 

Công tác bảo vê ̣môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2022. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội 

dung trên. Tham dự họp có lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện 

Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo 

cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Kết quả triển khai thực hiện  

Trên cơ sở báo cáo về hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường của 

tỉnh và những vấn đề môi trường tỉnh đang đối mặt trong thời gian qua, Ban Kinh 

tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với những đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết 

quả đạt được, tồn tại hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua, cụ 

thể như: 

a) Kết quả đạt được 

- Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành các chương 

trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ 

môi trường(1); phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai 

                   
(1) Chương trình hành động số 815/CTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 

56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 1448/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 

triển khai lô ̣trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vê ̣môi trường đến năm 2025 trên điạ bàn tỉnh Kon 

Tum; Kế hoạch số 2339/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum Xây dựng dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022 -2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 759/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 8 năm 2021.  

- Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, người 

dân và doanh nghiệp, lồng ghép công tác bảo vệ môi trường vào nhiều hoạt động 

kỷ niệm, các sự kiện lớn tổ chức trong toàn tỉnh. Trong năm 2021, tỉnh đã tổ chức 

nhiều hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao nhâṇ thức của 

côṇg đồng(2); Xây dựng nhiều phóng sự, bài viết tuyên truyền về BVMT trên báo, 

đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Nêu gương những viêc̣ làm tốt, người làm tốt 

các phong trào BVMT taị khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về BVMT của 

cộng đồng dân cư, vận động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ 

các nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hâụ.  

- Xây dựng hệ thống quan trắc, thực hiện các chương trình quan trắc, xây 

dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về môi trường 

Hiện nay, tỉnh đã phê duyệt mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, bao gồm: 61 điểm quan 

trắc, trong đó: 20 điểm quan trắc môi trường không khí; 20 điểm quan trắc môi 

trường nước mặt; 13 điểm quan trắc môi trường nước ngầm và 08 điểm quan trắc 

môi trường đất trải đều trên điạ bàn 10 huyện, thành phố. Bên cạnh đó, việc kiểm 

soát cơ sở dữ liệu quan trắc nước thải công nghiêp̣ được thực hiện dựa trên Hệ 

thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục từ các Khu công nghiệp và 

cơ sở sản xuất. Trên cơ sở các số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường thu thập được, 

hằng năm tỉnh Kon Tum đều gửi báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn 

tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi.  

- Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận công 

trình bảo vệ môi trường; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường được thực hiện đảm bảo quy định.  

- Công tác xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo (nhất là 

việc xã hội hóa trong công tác xử lý chất thải trên địa bàn các huyện); kiểm soát 

môi trường các khu vực tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường (khu kinh 

                   
(2) Ngày Đa dạng sinh học 22/5, ngày Môi trường thế giới 05/6, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ, ngày Quốc tế bảo vệ tầng Ozon 16/9, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, phong trào chống rác thải nhưạ... 

bằng các hoạt động thiết thực như: tổ chức lê ̃mitting, diêũ hành hưởng ứng, phát hành poster, áo mũ tuyên truyền, 

treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức lê ̃ký kết... đã thu hút đông đảo cán bô ̣công chức, các tầng lớp Nhân dân hưởng 

ứng, tham gia trồng cây xanh, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh các công trình công 

cộng, dọn vệ sinh nơi cư trú, cụm dân cư và dọn phát quang dọc các tuyến đường giao thông, nói không với sản 

phẩm nhưạ sử duṇg môṭ lần và túi ni lông khó phân hủy... 
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tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; làng nghề); kịp thời xử lý đơn thư, khiếu 

kiện của người dân về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức thực hiện các chương trình về trồng rừng, phục hồi, tái sinh rừng; 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đồng thời triển khai thực hiện các tiêu chí 

về môi trường thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; và 

đánh giá tiêu chí bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất đối với các sản 

phẩm tham gia Chương trình mỗi xã môṭ sản phẩm (Chương trình OCOP). 

b) Tồn tại, hạn chế 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những nhận định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về các tồn tại, hạn chế đã nêu tại Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 15 

tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy còn một số tồn 

tại như sau: 

- Tình trạng ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy 

ra, nhất là trong khu vực dân cư. 

- Hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh vận hành chưa hiệu quả, đồng 

bộ, xử lý rác thác thải theo hình thức chôn lấp vẫn còn phổ biến.  

- Việc xử lý mùi hôi phát sinh từ các hoạt động sản xuất, chế biến nông sản 

(đường, sắn, cao su) vẫn chưa được xử lý triệt để; ô nhiễm cục bộ mùi hôi ở một số 

địa phương, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân sinh sống xung quanh (người dân 

kiến nghị nhiều lần). 

2. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với những đánh giá về kết 

quả thực hiện, tồn tại hạn chế và phương hướng, giải pháp Ủy ban nhân dân tỉnh 

đặt ra nhằm khắc phục những hạn chế trong năm 2021 và thực hiện có hiệu quả 

công tác bảo vệ môi trường năm 2022. Bên cạnh đó, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tập 

trung rà soát, tham mưu trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách, các quy 

định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đảm bảo hoàn thiện, thống nhất và đồng bộ 

để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.  

- Tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp trên địa bàn những quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

nhất là việc tuyên truyền người dân tích cực thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  
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- Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra 

qua các năm, xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế, không để xảy ra tình trạng vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường kéo dài.  

- Trong tình hình ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, cần tăng cường 

theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi 

trường một cách hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chi đúng mục tiêu.  

- Huy động các nguồn lực từ Trung ương, nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện 

có hiệu quả công tác môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động đối với các dự án đầu tư, 

các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm cao, các cơ sở có 

quy mô xả thải lớn; triển khai xây dựng Đề án mạng lưới quan trắc môi trường; 

thực hiện các dự án điều tra, thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải 

rắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế. Xây dựng 

các dự án nghiên cứu khoa học có sự đầu tư của các tổ chức trong nước và quốc tế 

về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học… Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 

để học hỏi, tận dụng các kinh nghiệm, sự trợ giúp của bạn bè quốc tế trong sự 

nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh. 

- Nghiên cứu giải pháp đồng bộ trong công tác xử lý chất thải, nhất là khâu 

xử lý chất thải sinh hoạt đang là vấn đề quan tâm tại một số huyện. Tổ chức việc 

phân loại rác thải tại nguồn; chất thải nguy hại phải được thu gom, xử lý riêng theo 

đúng quy định; khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại xử lý chất thải 

thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải 

kết hợp với thu hồi năng lượng... hạn chế tối đa việc chôn lấp trực tiếp chất thải. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- Lưu: VT, Ban KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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