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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 128/TTHĐND-TH 

ngày 06/12/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Về việc gửi ý kiến 

chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường 

báo cáo nội dung trả lời chất vấn như sau: 

I. Nội dung chất vấn của Đại biểu Nguyễn Quang Thạch, Tổ đại biểu 

huyện Kon Rẫy: 

Một số ý kiến, kiến nghị của người dân và phản ánh của báo chí (1) về 

những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 

đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.  

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường đánh giá chung về công tác xây dựng hồ sơ địa chính, 

cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh và thực trạng trong việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lần đầu hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có thuận lợi 

và khó khăn gì; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ vướng 

mắc, cải thiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới. 

Nội dung trả lời: Trước hết, xin cảm ơn đại biểu Nguyễn Quang Thạch 

đã quan tâm đến lĩnh vực tài nguyên môi trường và có ý kiến chất vấn. Sở Tài 

nguyên và Môi trường xin trả lời ý kiến của đại biểu như sau: 

1. Cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: Được tiến hành 

với phương thức tập trung theo Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và 

cấp nhỏ lẻ theo yêu cầu của người dân do Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố thực hiện. 

2. Đánh giá chung về tình hình xây dựng hồ sơ địa chính: 

Tỉnh kon tum có diện tích tự nhiên: 967.729 ha, gồm 10 đơn vị hành 

chính, trong đó có 9 huyện và 1 thành phố. Để phục vụ công tác quản lý đất đai 

trên địa bàn, những năm qua, mặc dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tranh thủ nguồn vốn 
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của ngân sách Trung ương kết họp với ngân sách Tỉnh để thực hiện công tác đo 

đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Kết quả thực 

hiện như sau: 

2.1. Diện tích đã được đo đạc tại các Dự án: 

- Dự án tổng thể (được phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 

26/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum): Đến nay đã xây dựng và triển 

khai 08 Dự án trên địa bàn 07 huyện, thành phố (Gồm:10 xã thuộc thành phố 

Kon Tum; Đăk Tô; Đăk Hà; Sa Thầy; Kon Rẫy; Đak Glei và chỉnh lý 06 phường 

thuộc thành phố Kon Tum,  xã Đăk Ang- huyện Ngọc Hồi); Kết quả Đo đạc địa 

chính 147.533,7 ha theo hệ tọa độ Quốc gia VN2000. 

 - Dự án 118 (được phê duyệt tại Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 

24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Năm 2017, đã hoàn thành công tác đo 

đạc, cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới, hoàn thiện hồ sơ địa chính đối với phần diện 

tích thuộc quản lý của 07 Công ty lâm nghiệp với khối lượng: Lập hồ sơ ranh 

giới sử dụng đất đối với 07 Công ty lâm nghiệp: trên địa bàn 43 xã thuộc 07 

huyện. Với tổng chiều dài ranh giới là 2.988 km; đúc và cắm 3.450 mốc; Đo 

đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000: 209.938,47 ha; Chỉnh lý bản đồ 

địa chính 5.674 thửa; Đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000 đối với diện tích 

trên địa bàn 26 xã thuộc 05 huyện (Kon PLông; Kon Rẫy; Đăk Tô; Tu Mơ Rông; 

Đăk Glei) với diện tích 22.907,48 ha (Diện tích trả về địa phương) đất chồng 

lấn.  

2.2. Diện tích đang đo đạc dở dang:  

- Dự án tổng thể tại các huyện: (Kon PLông, Tu Mơ Rông, xã mô Rai- 

huyện Sa Thầy, Xã Ia Dom- huyện Ia H’Drai) Với diện tích khoảng 55.141,3 ha. 

- Dự án 112 (được phê duyệt tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 

03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Hiện nay (giai đoạn 1) Sở Tài nguyên và 

Môi trường đang triển khai việc xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý 

bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho các đơn vị quản lý: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Rừng phòng 

hộ Đăk Nhoong; Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; Rừng Phòng hộ Đăk Hà, 

Rừng Phòng hộ Đăk Ang, Rừng Phòng hộ Thạch Nham. Với diện tích khoảng 

171.374,46 ha. 

2.3. Diện tích chưa có vốn để đo đạc: 

 -  Dự án tổng thể: Dự án Đo đạc địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu đã lập 

thiết kế nhưng chưa triển khai tại 10 xã thuộc các huyện: Huyện Đăk Glei (thị 

trấn); Huyện Ia H’Đrai (Ia Tơi, Ia Đal); Huyện Ngọc Hồi (07/8 xã trừ Đăk Ang) 

là:  31.471 ha. 

- Dự án 112 (được phê duyệt tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 

03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Các đơn vị, tổ chức còn lại (giai đoạn 

tiếp theo) khoảng 142.415, 56 ha. 

(Có Biểu tổng hợp kèm theo) 
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Ngoài ra, theo Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua rà soát diện tích 

còn lại chưa được đo đạc, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định còn khoảng 

143.609,58 ha chưa lập Phương án Thiết kế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa 

chính, trong đó chủ yếu là diện tích rừng do các Công ty lâm nghiệp chuyển về 

địa phương quản lý (qua các giai đoạn); Diện tích rừng tự nhiên do Ủy ban 

nhân dân cấp xã đang quản lý (chưa có kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng) nay 

giao lại về cho các chủ rừng là các Ban quản lý rừng và các công ty lâm nghiệp 

để quản lý bảo vệ khoảng 38.614,23 ha (được phê duyệt tại Quyết định số 

1047/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

3. Khó khăn, vướng mắc: 

- Khó khăn về nguồn kinh phí: Theo chỉ đạo của Chính phủ đến năm 2025 

các địa phương phải hoàn thành công tác đo đạc xây dựng cơ sở dự liệu đất đai, 

nhưng đối với tỉnh ta số diện tích chưa được đo đạc còn rất lớn khoảng 317.000 

ha, tương đương nguồn kinh phí 325 tỷ đồng, tuy nhiên nguồn 10% tiền sử dụng 

đất của ngân sách tỉnh để chi cho nhiệm vụ này đạt thấp do thị trường bất động 

sản đóng băng. 

- Vướng mắc về quy hoạch 3 loại rừng: Hầu hết diện tích đất các Công ty 

lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chuyển về địa phương 

để giải quyết đất sản xuất cho dân, trên thực tế không còn rừng, nhưng theo số 

liệu kiểm kê rừng thì đây là rừng tự nhiên, nên không thể cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho dân. 

- Chính sách pháp luật về đất đai phức tạp, dễ sai sót nên một số huyện có 

tâm lý sợ sai không dám làm, không chịu ký giấy chúng nhân quyền sử dụng đất 

cho dân. Một số nơi dân kiến nghị nhiều nhưng chưa được giải quyết. 

4. Kiến nghị đề xuất: 

- Đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm dành nguồn lực cho công tác đo đạc bản 

đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có cơ chế tạm ứng ngân sách để 

thực hiện, nhằm đảm bảo lộ trình mà Chính phủ đã quy định (đến năm 2025 

phải hoàn thành công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai). 

- Báo cáo với Chính phủ về khó khăn của địa phương về ngân sách trong 

việc thực hiện lộ trình của Chính phủ về công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai. 

- Chỉ đạo rà soát cập nhật lại số liệu kiểm kê 3 loại rừng để bóc tách phần 

diện tích đất sản xuất của nhân dân ra khỏi số liệu kiểm kê rừng, để các huyện 

thành phó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đối với phần diện tích đã 

đo đạc xây dựng xong cơ sở dữ liệu đất đai. 

 

II. Nội dung chất vấn: Theo báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022, kiến nghị của người dân và phản ánh của 
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báo chí về vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác của huyện Đăk Tô(1); Nhà máy 

xử lý chất thải rắn huyện Đăk Hà(2); lòng hồ thủy điện Ialy tại xã YaLy, huyện 

Sa Thầy(3).  

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường đánh giá chung về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum và tại các địa điểm nói trên; cơ quan quản lý nhà nước đã có những 

biện pháp xử lý gì? Phương hướng, giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm  tình 

trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới? 

Nội dung trả lời: 

Sở TN&MT xin trân trọng cảm ơn quý đại biểu đã quan tâm đến lĩnh vực 

của ngành. Qua câu hỏi chất vấn của đại biểu, với vai trò là cơ quan quản lý nhà 

nước về lĩnh vực môi trường, tôi xin trả lời như sau: 

1. Đánh giá chung về vấn đề ô nhiễm môi trường: 

Đối với các nguồn nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đã cơ 

bản kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước thải từ các khu công nghiệp và các 

nguồn thải lớn thông qua hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên 

tục, kết hợp với quan trắc môi trường các nguồn nước mặt nới tiếp nhận các 

nguồn xả thải. Các vấn đề môi trường thông qua kiến nghị của người dân và 

phản ánh của báo chí đều được cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý kịp thời đã 

góp phần ngăn ngừa phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, giải quyết 

cơ bản tình trạng gây ô nhiễm môi trường kéo dài gây bức xúc. Qua kết quả 

quan trắc môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh cho thấy, chất lượng các thành 

phần môi trường (đất, nước, không khí) trên địa bàn tỉnh còn khá tốt, chưa có 

dấu hiệu bị ô nhiễm.  

Các vấn đề về môi trường vẫn còn chưa được xử lý triệt để chủ yếu là ô 

nhiễm cục bộ về mùi hôi phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp đặc thù 

(mủ cao su, tinh bột sắn), mùi hôi từ các trang trại chăn nuôi/khu chăn nuôi nhỏ 

lẻ của các hộ gia đình, cá nhân. Sự hạn chế về nguồn lực đầu tư (do thiếu kinh 

phí) nên việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành 

phố chưa được đầu tư đảm bảo, dẫn đến tình trạng quá tải gây ô nhiễm tại một 

số bãi rác trên địa bàn tỉnh (Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy …). 

2. Vấn đề về ô nhiễm môi trường tại một số bãi rác trên địa bàn tỉnh:  

2.1. Về nội dung liên quan đến xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường 

bãi rác thải huyện Đăk Tô: 

                                           
(1) Ô nhiễm Bãi rác của huyện Đăk Tô: “Bãi rác của huyện Đăk Tô đặt gần nơi sinh sống của người dân nên 

gây mùi hôi thối. Bà con nơi đây lo lắng nguồn nước ngầm sẽ bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe nên chẳng 

dám sử dụng”(Bài viết Kon Tum: Dân bất an vì bãi rác nằm gần mạch nước ngầm, Báo Giáo dục và Thời đại 

online số ra ngày 23 tháng 7 năm 2022). 
(2) Ô nhiễm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đăk Hà: Thông tin phản ánh của Báo điện tử Tài nguyên 

và Môi trường (số ra ngày 25 tháng 8 năm 2022) về “Nhà máy xử lý rác để nước thải tràn ra môi trường”. 
(3) Ô nhiễm lòng hồ thủy điện Ialy tại xã YaLy, huyện Sa Thầy. 
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Sau khi nhận được phản ánh của Báo chí, Sở Tài nguyên và môi trường đã 

tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh vào ngày 27/7/2022.  

Qua kết quá kiểm tra đã xác định nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là 

do việc đổ rác chưa đúng quy trình kỹ thuật (rác được đổ, chất tại bờ bao thành 

hố chôn lấp, không san gạt vào bên trong hố chôn rác) có thể dẫn đến tình trạng 

nước mưa cuốn theo rác thải và nước rỉ rác chảy về mương thoát nước mưa 

xung quanh bãi rác, lượng nước này chảy ra suối gây ảnh hưởng đến nguồn 

nước mặt của nhánh suối gần khu vực và ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt 

dùng cho mục đích nuôi trồng thủy sản của ngươi dân xung quanh khu vực. 

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở TN&MT đã tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh có văn bản(4) yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chỉ đạo đơn 

vị quản lý, vận hành bãi xử lý rác thải thực hiện đổ rác đúng vị trí chôn lấp rác 

và đúng quy trình kỹ thuật chôn lấp rác; đồng thời tăng cường giám sát việc 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại bãi xử lý rác thải, phối hợp với chính 

quyền xã tiếp tục theo dõi các hiện tượng bất thường (nếu có) tại khu vực xung 

quanh; kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng để phối hợp, xử lý. Hoàn thiện 

thủ tục cấp Giấy phép môi trường cho Bãi xử lý rác thải theo đúng quy định; 

Giải quyết các ý kiến kiến nghị liên quan đến nước thải, mùi hôi, rác thải phát 

sinh trong quá trình vận hành bãi xử lý rác và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành 

bãi xử lý rác thải theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

Kết quả khắc phục: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã yêu cầu Trung tâm 

Môi trường và Dịch vụ đô thị thực hiện đổ rác đúng quy trình kỹ thuật, lắp 

camera giám sát tại khu vực đổ rác và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Đăk Tô theo dõi. Đến nay, đã phê duyệt dự toán lắp cáp quang và camera 

giám sát (đang tiến hành lắp cáp quang và camera giám sát); Ô chứa rác thải đã 

được ngăn thành 02 ô chứa rác và thực hiện san gạt rác vào bên trong các ô chứa 

rác. 

2.2. Về thông tin ô nhiễm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đăk Hà:  

Nguyên nhân: Khu vực nhà máy xử lý rác Đăk Hà gồm 02 khu vực (khu 

vực đầu tư mới Nhà máy xử lý rác và bãi chứa rác thải cũ). Khi trời mưa lớn, 

nước mưa chảy khu vực bãi rác cũ và mùn ủ ngoài trời (tại khu vực nhà máy xử 

lý rác) sẽ làm gia tăng lưu lượng nước rỉ rác,  trong khi đó, khu vực hồ chứa 

nước rỉ rác nằm ở vùng thấp (phía dưới bãi rác), dung tích chứa không đáp ứng 

đủ sẽ có nguy cơ bị chảy tràn ra ngoài như phản ánh của báo chí. 

Trên cơ sở kiểm tra xác minh, Sở TN&MT đã có Báo cáo gửi Ủy ban 

nhân dân tỉnh5 và văn bản6 yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và công nghệ 

môi trường DH thực hiện các biện pháp khắc phục như: di chuyển, che chắn 

lượng mùn ủ; nạo vét Hồ chứa nước rỉ rác của Bãi rác cũ, nâng bờ bao, xây thêm 

                                           
4 Thông báo số 2969/TB-VP ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh 
5 Báo cáo số 420/BC-STNMT ngày 29 tháng 8 năm 2022 V/v kiểm tra xác minh thông tin phản ánh của báo chí 

về “Nhà máy xử lý rác để nước thải tràn ra môi trường”. 
6 Công văn số 2483/STNMT-MT ngày 05 tháng 9 năm 2022 V/v thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường 
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hồ chứa…Hiện nay, Công ty đã cơ bản thực hiện các biện pháp nêu trên. 

2.3. Thông tin về ô nhiễm môi trường tại lòng hồ IaLy: 

Sau khi nhận được phản ánh, Sở TN&MT đã tổ chức đoàn công tác tiến 

hành khảo sát khu vực lòng hồ Ialy nơi có hiện tượng nước chuyển màu xanh 

(thuộc xã Ya Ly, huyện Sa Thầy). Qua kết quả kiểm tra thực tế (ghi nhận tại 

Biên bản kiểm tra ngày 21/01/2022 và Báo cáo số 38/BC-STNMT ngày 21 tháng 

01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) và kết quả phân tích mẫu nước 

do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thực hiện cho 

thấy việc nhận định nước hồ Ya Ly bị ô nhiễm (nước có màu xanh đậm, nổi 

váng, đặc biệt tại vị trí dưới chân cầu Đông Hưng thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya 

Ly, huyện Sa Thầy) là do dư thừa các chất dinh dưỡng trong nước (thể hiện qua 

nồng độ các chất hữu cơ trong nước). Về khả năng gây dư thừa các chất dinh 

dưỡng được xác định qua các yếu tố sau: 

+ Khảo sát khu vực xung quanh cầu Đông Hưng xác định không có các 

nguồn thải công nghiệp thải vào nguồn nước hồ Ya Ly (đây không phải là yếu tố 

làm tăng hàm lượng chất dinh dưỡng trong nước). 

+ Theo báo cáo của đại diện chính quyền địa phương, khu vực lòng hồ Ya 

Ly hiện tại người dân đang canh tác nông nghiệp tại vùng bán ngập với tổng 

diện tích hơn 300 ha (thuộc 03 xã: Ya Xier, Ya Tăng và Ya Ly); Trong đó, diện 

tích vùng bán ngập xung quanh khu vực cầu Đông Hưng khoảng 15 ha. Nhận 

định của chính quyền địa phương về việc nước hồ có màu xanh là do người dân 

canh tác trồng mỳ trong vùng bán ngập nhưng việc thu hoạch mỳ chưa triệt để 

(cây, cành, lá, mủ mỳ còn sót lại hoặc chưa thu hoạch kịp) bị ngập nước và bị 

phân hủy dẫn đến sự xuất hiện của tảo làm đổi màu nước hồ.  

Ngày 10/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục tổ chức khảo 

sát, lấy mẫu lại tại khu vực hồ Ialy bị chuyển màu xanh. Qua kết quan trắc 

nguồn nước hồ cho thấy sự ô nhiễm của nước hồ Ya Ly đã giảm đáng kể so với 

đợt quan trắc ngày 21/01/2022; Kết quả khảo sát thực tế tại khu vực hồ YaLy 

(thuộc thôn Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy) ngày 10/02/2022 cũng không 

phát hiện thấy có hiện tượng nổi váng xanh. 

* Giải pháp khắc phục:  

- Trên cở sở kết quả kiểm tra xác minh Sở TN&MT đã tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh có văn bản7 chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy:   

+ Giao Ủy ban nhân dân xã Ya Ly tăng cường tuyên truyền, vận động 

người dân thực hiện thu dọn triệt để các phế phẩm từ quá trình canh tác trong 

vùng bán ngập, đặc biệt là cây mỳ sau khi thu hoạch xong; thực hiện thu hoạch 

mỳ theo đúng thời vụ, phù hợp với thời điểm nước hồ dâng lên.  

                                           
7 Công văn số 266/UBND-NNTN ngày 26 tháng 01 năm 2022 Về tăng cường giám sát việc thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường 
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+ Tiếp tục theo dõi diễn biến nước hồ Ya Ly, kịp thời thông báo với Sở 

Tài nguyên và Môi trường để phối hợp lấy mẫu quan trắc (trong trường hợp cần 

thiết), đến nay vẫn chưa phát hiện xảy ra hiện tượng như đợt tháng 01/2022.  

- Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tăng cường 

giám sát công tác xả nước thải của các nhà máy chế biến tinh bột sắn, mủ cao su 

vào nguồn nước suối Đăk Sia đầu nguồn lòng hồ Ia Ly thông qua hệ thống quan 

trắc nước thải tự động liên tục và quan trắc môi trường nước mặt 06 đợt tại điểm 

cách hạ nguồn nhà máy tinh bột sắn Sa Nhơn khoảng 1km. Kết quả các thông số 

giám sát, quan trắc đều đạt quy chuẩn môi trường. 

3. Phương hướng, giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm  tình trạng ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới: 

Ngoài các nội dung chỉ đạo cụ thể đối với các trường hợp để xảy ra phản 

ánh của báo chí như trên, đối với công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị giải pháp thực hiện như sau: 

3.1. Thực hiện lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 

công nghệ chôn lấp trực tiếp:  

* Theo Kế hoạch số 1448/KH-UBND ngày 07/5/2021 triển khai lộ trình 

và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các huyện có bãi chôn 

lấp rác thải không hợp vệ sinh đã tiến hành xây dựng lộ trình đóng cửa bãi rác ô 

nhiễm môi trường như sau: 

- Thành phố Kon Tum: Bãi xử lý rác thải (cũ) đã được chuyển giao cho 

Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Song 

Nguyên Kon Tum xử lý.  

- Huyện Đăk Hà: Bãi xử lý rác thải (cũ) đã được chuyển giao cho Nhà 

máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ 

Môi trường DH xử lý. 

- Huyện Đăk Tô: Bãi xử lý rác thải (cũ) đã được cải tạo, xử lý ô nhiễm. Bãi 

xử lý rác thải mới hiện đã hoàn thành đưa vào vận hành từ năm 2020.  

- Huyện Ngọc Hồi:  

+ Đến năm 2023: Đóng cửa bãi rác cũ, đưa dự án xử lý rác thải liên hợp 

vào hoạt động. 

+ Đến năm 2024: Thực hiện song song dự án Khu xử lý chất thải rắn liên 

hợp huyện Ngọc Hồi và dự án Nhà máy liên hợp xử lý chất thải rắn An Thiện 

Ngọc Hồi của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường An Thiện. 

+ Đến năm 2025: Phục hồi bãi chứa rác cũ, tái tạo đất.  

- Huyện Đăk Glei:  
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+ Đang triển khai xây mới bãi xử lý rác thải hợp vệ sinh tại thị trấn Đăk 

Glei (giai đoạn 2024-2029: xử lý bằng hình thức chôn lấp; từ 2030 chuyển sang 

công nghệ lò đốt). 

+ Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác cũ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei trong thời gian chờ Dự án 

Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, yêu 

cầu Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei có giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh trên địa bàn huyện (hợp đồng với đơn vị xử lý), đồng thời tổ chức xử 

lý ô nhiễm, cải tạo môi trường đối với Bãi rác cũ tại thôn Đông Lốc, xã Đăk 

Man, huyện Đăk Glei (Thời hạn hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2022). 

- Huyện Sa Thầy:  

+ Từ năm 2020: Tạm dừng việc tiếp nhận rác thải của bãi rác thị trấn Sa 

Thầy, đóng cửa bãi rác. 

+ Từ năm 2021-2025: Chất thải rắn sinh hoạt được chuyển giao về các Nhà 

máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để xử lý theo phương thức đấu thầu. 

+ Đến năm 2025: Xử lý hoàn toàn và phục hồi môi trường đối với bãi 

chứa rác tạm, tái tạo sử dụng đất và kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà 

máy xử lý rác thải của huyện. 

- Huyện Kon Rẫy:  

+ Từ năm 2020: Tạm dừng hoạt động của bãi rác thôn 5, thị trấn Đăk Rve, 

đang hoàn thiện các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường để đóng cửa bãi rác. 

+ Từ năm 2021-2025: Chất thải rắn sinh hoạt được chuyển giao về các Nhà 

máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để xử lý theo phương thức đấu thầu. 

- Huyện Kon Plông:  

+ Giai đoạn 2021-2025: Tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng bãi 

rác phù hợp và thực hiện cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường bãi rác tại 

thôn Kon Vơng Kia 2. 

* Để thực hiện đúng lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 

hình thức chôn lấp, giảm áp lực cho ngân sách địa phương, trong thời gian 

tới, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần chủ động thực hiện xã hội 

hóa để đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến thay thế dần cho 

công nghệ chôn lấp. 

3.2.  Giải pháp về quy hoạch: 

Tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 ngay sau khi Quy hoạch được ban hành (trong đó có nội dung liên 

quan đến quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn). Thực hiện tốt công tác lựa chọn 

vị trí (đảm bảo diện tích, khoảng cách đến khu dân cư, nguồn nước…) và quản 

lý, vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn (tránh để người dân lấn chiếm đất 

làm nhà ở gần bãi rác hoặc vào lấy rác, đốt rác…).  

3.3. Giải pháp về phân loại rác tại nguồn: 
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 - Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội 

dung về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (dự thảo đang trình Sở Tư pháp thẩm 

định). Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu, hướng 

dẫn công tác phân loại rác thải tại nguồn và các nhiệm vụ liên quan đến quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt phù hợp và kịp thời với quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

+ Chuẩn bị nguồn lực (phương tiện, trang thiết bị …) để triển khai thực 

hiện việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành quy định về phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bố trí mặt bằng các điểm tập kết, trạm 

trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo theo quy định tại điều 

76 Luật Bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Điều 26 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quy định tại 

Khoản 7 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, các khu chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi trong các khu dân cư 

trên địa bàn quản lý; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải 

nhựa. 

3.4. Giải pháp về tuyên truyền: 

Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tiếp tục phổ biến, tuyên truyền kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát để 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Chú trọng trong việc tuyên truyền,  

vận  động  Nhân  dân  thực  hiện  phân  loại  rác  tại  nguồn, tích  cực thực hiện  

hiệu  quả  tiêu  chí  môi  trường thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến chất 

vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XII. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh (b/cáo);  

- Tổ ĐBHĐND huyện Kon Rẫy;       

- Lãnh đạo Sở (t/dõi);                   

- Lưu: VT, BĐBTGĐ, MT.                         

                  

              Nguyễn Văn Lộc  
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