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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  09 /BC-SNN Quảng Trị, ngày  11  tháng 01 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 04/3/2014 về việc Thực hiện Nghị quyết số 

35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngày 28/12/2018, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 3475/STNMT-CCBVMT về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện. Sở Nông 

nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

I. Kết quả thực hiện: 

STT Nhiệm vụ cụ thể Kết quả thực hiện 

1 Tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát và quản lý hoạt động thu 

gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón, các chất kích 

thích sinh trưởng cây trồng, thức 

ăn chăn nuôi và hoạt động khai 

thác, chế biến thủy, hải sản; sử 

dụng hóa chất, xung điện gây hủy 

diệt hệ sinh thái. 

1. Lĩnh vực thuốc BVTV: 

- Sở chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm 

soát và quản lý hoạt động thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. Lập biên 

bản kiểm tra tại 26 cơ sở sản xuất trồng trọt chủ yếu là các hợp tác xã (HTX) sản 

xuất nông nghiệp và một số vùng sản xuất của huyện Hướng Hóa. Kết quả: Có 

10/26 HTX đã bố trí bễ chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, còn lại các đơn vị 

không có bễ chứa thu gom hầu hết người dân vứt bỏ bao gói thuốc sau sử dụng 

một cách bừa bãi, tùy tiện trên bờ ruộng, kênh mương nội đồng, đồi nương, khe 

suối... Tại các đơn vị có đặt bể chứa rác thải sau khi người dân thu gom, lượng bao 

gói này đã đầy bể chứa nhưng chưa được trung chuyển đưa về nơi xử lý theo quy 

định, do đó đã bị trôi dạt trong mùa mưa lũ, phân tán trở lại môi trường như xã 

Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh,… đây là vấn 

đề cần được sự quan tâm của các đơn vị liên quan. 

- Việc triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 

ngày 16/5/2016 về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói 
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STT Nhiệm vụ cụ thể Kết quả thực hiện 

thuốc BVTV sau sử dụng đến chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh: Kết quả, 

hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1000 bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử 

dụng được xây dựng và lắp đặt tại đồng ruộng phục vụ cho việc thu gom của 

người dân sau khi sử dụng thuốc. Tuy nhiên, số lượng bể chứa như trên vẫn 

chưa đáp ứng với lượng bao gói thuốc sau sử dụng thải ra trên đồng ruộng; Ước 

tính khối lượng thuốc BVTV sử dụng trên cây trồng trên địa bàn tỉnh khoảng 70 

tấn/năm; Tỷ lệ trọng lượng bao gói/trọng lượng sản phẩm thuốc BVTV là 10%, 

như vậy có khoảng 7.000 kg bao gói thuốc BVTV sau sử dụng sẽ được thải ra 

trên đồng ruộng. Từ tháng 9/2017: Đã tiến hành giám sát 03 công ty sản xuất 

phân bón đến đăng ký và quảng cáo sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các 

công ty quảng cáo đúng nội dung đã đăng ký; các sản phân bón đưa vào sản 

suất đảm bảo an toàn. 

Qua quá trình thanh tra, kiểm tra và quản lý, chưa phát hiện trường hợp buôn 

bán và sử dụng chất kích thích sinh trưởng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất 

lượng cây trồng. 

* Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: 

- Mặc dù Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hướng 

dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đã 

được triển khai trên địa bàn tỉnh; Tuy nhiên, số lượng bể chứa trên diên tích đất 

canh tác chưa đảm bảo theo quy định (01 bể/3ha đất canh tác cây trồng hàng 

năm tương đương 8000 bể/25.000 ha đất trồng lúa), hiện mới có hơn 1000 bể 

chỉ đáp ứng một phần nhỏ trong nhu cầu thu gom. Còn lại đa số các địa phương 

chưa thực hiện việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.  

- Việc quy hoạch, đầu tư, bố trí các điểm tập trung thu gom, xử lý tiêu hủy 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai 

đồng bộ; Các địa phương chưa thực sự quan tâm trong việc triển khai xây dựng 

bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên đồng ruộng do bố trí nguồn kinh 

phí phục vụ cho công tác xây dựng bể chứa quá hạn hẹp. 
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STT Nhiệm vụ cụ thể Kết quả thực hiện 

- Đơn vị có liên quan chưa triển khai việc quản lý, vận chuyển và xử lý rác 

thải nguy hại sau khi đã thu gom tại các bể chứa theo quy định. Phương tiện 

trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển còn hạn chế, công tác 

tuyên truyền chưa thường xuyên. 

- Việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng thuốc 

BVTV sai quy định theo Điều 26 của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 

06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đang gặp nhiều khó khăn, phức 

tạp. 

- Nguồn kinh phí hàng năm bố trí thực hiện hướng dẫn thu gom, xử lý bao 

gói thuốc BVTV sau sử dụng còn hạn chế. 

2. Lĩnh vực thủy sản: 

- Thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát trên biển và nội đồng đã góp phần 

hạn chế, đầy lùi khai thác thuỷ sản bất hợp pháp (IUU) bằng biện pháp huỷ diệt, 

trái qui định của pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản bền vững. Chi cục 

Thủy sản đã phối hợp với các lực lượng chức năng t ổ chức 35 chuyến tuần tra, 

trong đó: 24 chuyến trên biển, 11 chuyến nội đồng; kiểm tra hơn 500 lượt tàu, 

xử lý 22 vụ vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với số tiền xử phạt là 87.250 triệu 

đồng; tịch thu 17 bộ xung điện, 200m ống dẫn khí hàng nghề lặn . Tổ chức cứu 

hộ thành công 18 cá thể rùa biển quý hiếm về với đại dương.  

- Thực hiện Kế hoạch năm 2018, đã tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ 

sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường NTTS; đã tiến hành 

lấy 07 mẫu chế phẩm sinh học và 01 mẫu thức ăn gửi đi kiểm định chất lượng; 

Đánh giá phân loại 4 cơ sở, kết quả: 03 cơ sở đạt loại B, 01 cơ sở đạt Loại A. 

Bên cạnh đó, đã phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức 

Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường 

NTTS trên địa bàn tỉnh; đã lấy 08 mẫu chế phẩm sinh học và 05 mẫu thức ăn 

gửi đi kiểm định chất lượng; Đánh gái phân loại: 5 cơ sở đều đạt xếp loại A. 
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STT Nhiệm vụ cụ thể Kết quả thực hiện 

2 Chỉ đạo, phối hợp với các địa 

phương để thực hiện lồng ghép có 

hiệu quả nhiệm vụ, chỉ tiêu bảo vệ 

môi trường, nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2011 - 2020 và Chương trình hành 

động số 17-CTHĐ/TU của Tỉnh 

ủy. 

1. Tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới: 

Đến cuối năm 2018, số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm là 

69/117 xã, cụ thể: 

- Có 106/117 xã đạt chuẩn về sử dụng nước hợp vệ sinh, có 52/117 xã đạt 

chuẩn nước sạch theo quy định. Theo số liệu bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2017 thì tỷ lệ người 

dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 91,48%, tỷ lệ tỷ lệ người 

dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chỉ đạt 

43,32%. 

- Số xã đạt chuẩn về chỉ tiêu cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thuỷ 

sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường là 82/117. 

- Chỉ tiêu cảnh quan, môi trường được đánh giá xanh - sạch - đẹp, an toàncó 

98/117 xã đạt chuẩn.Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, thiết 

thực, điển hình như: phong trào “ánh sáng đường quê” đã triển khai ở tất cả các 

xã trên địa bàn tỉnh với gần 1.000km được thực hiện; phong trào “ngày nông 

thôn mới” ở huyện Hải Lăng; phong trào “khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu”, thực hiện tiêu chí “vườn mẫu” ở huyện Cam Lộ; thành lập các câu lạc bộ 

tình nguyện thu gom rác thải ở đồng ruộng ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn thuộc 

huyện Vĩnh Linh; phong trào “đường hoa yêu thương” tại các xã. 

- Chỉ tiêu mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch có 90/117 xã đạt 

chuẩn.Việc tổ chức mai táng và quy hoạch nghĩa trang ở các xã đồng bằng thực 

hiện theo đúng quy định, phong trào di dời mồ mả được nhiều địa phương thực 

hiện hiệu quả; tuy nhiên, đối với vùng miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu 

số, việc mai táng, chôn cất còn thực hiện theo phong tục tập quán. 

- Chỉ tiêu chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở 

sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định có 80/117 xã đạt 

chuẩn.Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn toàn tỉnh khoảng 

253 tấn/ngày. Hầu hết chưa được phân loại tại nguồn, các loại chất thải được 
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STT Nhiệm vụ cụ thể Kết quả thực hiện 

thu gom chuyển đến bãi chôn lấp để xử lý. Hiện các địa phương đều có đơn vị 

thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, tuy nhiên, tỷ lệ thu gom, vận 

chuyển khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 45-55%. 

- Chỉ tiêu tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

và đảm bảo 3 sạch có 92/117 xã đạt chuẩn. 

- Chỉ tiêu tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 

trường có 72/117 xã đạt chuẩn. 

- Chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ 

các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm có 112/117 xã đạt chuẩn. 

2. Thực hiện lồng ghép nhiệm vụ, chỉ tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: 

- Theo Quyết định 313/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 về việc Công bố số liệu Bộ 

chỉ số theo dõi-đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 

2017 thì các chỉ tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tính đến cuối 

tháng 12/2017 đạt được như sau: 

+ Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 91,48%; 

+ Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia:  43,32%; 

+ Tỷ lệ hộ gia đình chăn nuôi gia súc có chuồng trại hợ vệ sinh: 64,43%; 

(Chỉ tiêu năm 2018 đang rà soát và trình UBND tỉnh ban hành vào tháng  

2 năm 2019) 

- Tổng số xã hoàn thành tiêu chí 17.1 về nước sạch tính đến năm 2018: 42/117 

tổng số xã toàn tỉnh. 

3 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan đề xuất chính sách và 

triển khai chi trả dịch vụ môi 

trường rừng, chứng chỉ rừng. 

1. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: 

* Kết quả thu đến ngày 25/12/2018: 20.034.772.696 đồng. 

* Kết quả giải ngân đến 25/12/2018:          17.332.558.000 đồng.         

 Thông qua chính sách chi trả DVMTR, các chủ rừng và chính quyền địa phương 

trong khu vực được nâng cao kiến thức về công tác quản lý bảo vệ rừng và một số 
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chính sách phát triển lâm nghiệp của Nhà nước, do đó chất lượng cũng như số lượng 

rừng ngày càng cải thiện. Số vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng,... giảm 

đáng kể. Đến nay, tổng diện tích được chi trả DVMTR là 35.489,3 ha, chiếm 14% 

tổng diện tích rừng toàn tỉnh;  tổng số cây trồng phân tán là 468.500 cây (trong đó: 

465.800 cây keo các loại và 2.700 cây bóng mát), tương ứng khoảng  234 ha rừng 

tập trung, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của toàn tỉnh. 

Đây là một nguồn thu rất quan trọng góp phần nâng cao thu nhập cho các chủ 

rừng và gần 634 hộ gia đình và 24 cộng đồng là người đồng bào người dân tộc 

thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng, đồng thời góp phần tích cực cho công tác quản lý 

bảo vệ rừng. 

Đối với tỉnh Quảng Trị, nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng không 

nhiều nhưng đã góp phần tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng và xói đòi 

giảm nghèo đối với các xã nằm trong lưu vực thủy điện. Chỉ riêng trong năm 2018, 

đã có hơn 15 tỷ đồng được chi trả cho các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân cung ứng 

dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng đã và đang từng bước nâng cao ý thức của các tổ chức, hộ gia đình và cộng 

đồng cùng tham gia trong công tác bảo vệ rừng, góp phần làm hạn chế tình trạng 

cháy rừng, xâm lấn đất rừng trên địa bàn tỉnh.   

2. Triển khai chính sách chứng chỉ rừng: 

Là một trong những tỉnh đi tiên phong trong cả nước về việc quản lý rừng bền 

vững và cấp chứng chỉ rừng. Trong thời gian qua, tỉnh Quảng trị tiếp đón rất nhiều 

đoàn quốc tế và các tỉnh bạn đến thăm quan học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm và nhân 

rộng. 

Hiện tại, tỉnh Quảng Trị có 22.098,77 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, 

chiếm 12,2% so với cả nước (180.538,73 ha). 

4 Thực hiện quản lý quy hoạch các 

vùng nuôi tôm, đặc biệt là nuôi 

tôm trên cát; không mở rộng thêm 

- Tổng diện tích nuôi tôm trên cát đến năm 2018 là 371,13 ha, trong đó: Hải 

lăng 185 ha; Triệu Phong 154,1 ha; Gio Linh 8,23 ha; Vĩnh Linh 23,8 ha đều 

nằm trong quy hoạch phát triển nuôi tôm tỉnh Quảng Trị. 
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STT Nhiệm vụ cụ thể Kết quả thực hiện 

diện tích đã được quy hoạch đến 

năm 2015; tập trung ưu tiên xây 

dựng hệ thống xử lý chất thải các 

khu vực nuôi tôm tập trung. 

- Thực hiện Quyết định số 332/2011/QĐ-TTg ngày 03/3/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến năm 

2020. Ban QLDA Chương tình phát triển nuôi trồng thủy sản Quảng Trị đã triển 

khai xây dựng được 06 ao lắng và xử lý nước thải với diện tích 5.000 m
2
/ao, 

trong đó: xã Hải An 02 ao xử lý chất thải; xã Triệu Lăng 02 ao lắng và Triệu 

Vân 02 ao lắng. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đóng tại xã Hải Ba 

đã xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước cấp, thải và đưa vào sử dụng, trong 

đó: 02 ao chứa với tổng diện tích 11,65 ha; 10 ao xử lý nước với diện tích 6,34 

ha ; 20 ao chứa nước sau xử lý với diện tích 10,99 ha; 03 ao chứa bùn lắng với 

diện tích 2 ha và 01 ao chứa nước xử lý lại với diện tích 2 ha góp phần giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường nước.  

5 Tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát và quản lý hoạt động 

kinh doanh thức ăn chăn nuôi 

- Phổ biến Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về Quản 

lý thức ăn chăn nuôi, Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và 

thủy sản. 

- Từ ngày 25/9/2018 đến 30/9/2018: Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức 

thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xếp loại cơ sở buôn bán thức ăn chăn nuôi năm 

2018 theo Quyết định số 67/QĐ-CNTY-TTra ngày 18/9/2018, Thông tư số 

45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

- Kết quả xếp loại: 

     + Cơ sở xếp loại A: 11 cơ sở. 

     + Cơ sở xếp loại B: 29 cơ sở. 

+ Cơ sở xếp loại C: 02 cơ sở.  
 

 

 

II.  Đề xuất giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

số số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 

1. Lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật: 
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Qua kết quả triển khai nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về quản lý thuốc BVTV và phân bón, đề nghị: 

- UBND tỉnh tham mưu Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất Chính Phủ trích một nguồn kinh phí phân bổ cho các địa 

phương, để triển khai thực hiện xây dựng bể chứa và quy trình xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.  

- UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý được quy định tại 

Thông tư 05/2016/TTLT-BNN-BTNMT sâu sát đến tận cơ sở và từng công đoạn cụ thể như: Quy hoạch, xây dựng hệ thống 

bể chứa, xây dựng khu lưu chứa; quy trình vận chuyển chất thải nguy hại... đồng thời trích nguồn kinh phí sự nghiệp thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, để hỗ trợ hoạt động thu gom bao gói 

thuốc BVTV sau sử dụng tại các địa phương. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Có văn bản hướng dẫn cụ thể các biện pháp xử lý bao gói thuốc BVTV sau khi được 

thu gom, tổ chức thu gom, việc vận chuyển, tiêu hủy rác thải thuốc BVTV riêng rẽ với rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

- UBND cấp xã phát huy thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người dân có hành vi vi phạm về bảo vệ 

môi trường. 

2. Lĩnh vực Thủy sản: 

- Tăng cường công tác tập huấn cho các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh về vấn đề bảo vệ môi trường trong nuôi tôm. 

- Tăng cường nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý chất thải các vùng nuôi tôm tập trung. 

3. Lĩnh vực Lâm nghiệp: 

- Hoàn thiện rà soát chủ rừng trên lưu vực các nhà máy thủy điện Khe Giông, Khe Nghi để có kế hoạch chi trả kịp thời 

cho các chủ rừng tại các lưu vực thủy điện trên. 

- Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

- Xây dựng cơ chế chi trả tiền DVMTR hoàn toàn qua tài khoản ngân hàng trên toàn bộ các lưu vực thủy điện. 

- Xây dựng chế độ phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  

- Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân và các chủ rừng tham gia quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng. 

- Hỗ trợ tài chính cho công tác cấp chứng chỉ rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ “về việc ban hành một số chính sách bảo vệ phát triển rừng và đâu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm 

vụ công ích đối với các công ty Nông lâm nghiệp”và Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-886-qd-ttg-2017-phe-duyet-chuong-trinh-phat-trien-lam-nghiep-ben-vung-2016-2020-352354.aspx
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4. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:  

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn thực hiện 

các nội dung tiêu chí môi trường như: xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cụm công nghiệp, làng nghề; xây dựng mô 

hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho cụm xã; xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở ô nhiễm môi trường 

công ích. 

- Cần có cơ chế quy định buộc các đơn vị sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có trách nhiệm thu hồi bao gói thuốc 

bảo vệ thực vật sau sử dụng. Quy định cụ thể điều kiện uỷ quyền cho cấp xã ký chấp thuận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 

cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình. 

- Cần tổ chức đánh giá mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường, tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường để rút 

kinh nghiệm và tổ chức học tập mô hình có hiệu quả. Tăng cường tập huấn hướng dẫn điều tra, thực hiện các tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ các cấp. 

- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là hợp phần thuộc chương trình MTQG Nông thôn mới do đó cần có cơ 

chế, phân công cụ thể cho cơ quan chuyên môn cấp nước nông thôn ở địa phương thực hiện; 

- Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn, định hướng xã hội hóa trong cấp 

nước nông thôn, trong đó đặc biệt ưu tiên ban hành các cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗn trợ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi 

thu hút các thành phần kinh tế tham gia trong lĩnh vực cấp nước nông thôn. 

 - Tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước nông thôn phù hợp với đời sống, nhận thức, 

nhu cầu nước sạch của người dân và sự biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay; 

- Cần ưu tiên xây dựng các nhà máy cấp nước liên khu vực và có công suất lớn trên 500m
3
/ngàyđêm để thuận tiện cho 

việc kiểm soát chất lượng nước, thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành, giảm giá thành nước thành phẩm; 

- Hạn chế tối đa xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ: giếng khoan, giếng đào, bể chứa; hạn chế xây dựng mới các 

công trình cấp nước tập trung có quy mô nhỏ dưới 50m
3
/ngày đêm; 

- Công tác quản lý, khai thác: Đối với công trình có công suất nhỏ, sau khi xây dựng hoàn thành bàn giao cho địa 

phương quản lý, khai thác; Đối với công trình có công suất lớn hơn 500m3/ngày đêm, công trình sau khi xây dựng hoàn 

thành bàn giao cho các đơn vị có chuyên môn để quản lý và khai thác nhằm đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của công 

trình, như bàn giao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác. 



10 

 

- Cần có cơ chế lồng nghép các nguồn vốn nhà nước, ODA, TTP, ADB, đầu tư của các tổ chức kinh tế và đóng góp của 

người dân để xây dựng các công trình cấp nước tập trung liên xã có công suất lớn, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia. 

Để thuận tiện công tác theo dõi công tác thủy lợi và nước sạch trong Chương trình MTQG xây dựng NTM trong thời 

gian tới, đề nghị trong quá trình thẩm định các tiêu chí này cần có sự tham gia của đơn vị chuyện môn trực thuộc. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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