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BÁO CÁO  

 Thẩm tra Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

227/TB-TTHĐND, ngày 05/11/2021; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm 

tra Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021, trên cơ sở Báo cáo số 

384/BC-UBND, ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, ý kiến tham gia tại 

phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh các nội dung 

thẩm tra, cụ thể như sau:  

1. Về căn cứ pháp lý và bố cục của báo cáo 

1.1. Căn cứ pháp lý: căn cứ tại khoản 3, điều 6 Thông tư số 19/2016/TT-

BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
1
, UBND 

cấp tỉnh báo cáo HĐND là phù hợp với quy định 

1.2. Bố cục của Báo cáo: 

 Báo cáo của UBNĐ tỉnh cơ bản đảm bảo về bố cục theo quy định tại 

Thông tư số  19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về Báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, qua thẩm tra 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một 

số nội dung, cụ thể: 

- Tại trang 12 đề nghị bổ sung thêm mục e) Tình hình thực hiện trách 

nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, Điều 143 và 

trong các điều, khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

- Tại bảng 2 đề nghị bổ sung thêm 01 Nghị quyết
2
 của HĐND tỉnh, 01 kế 

hoạch của UBND tỉnh
3
 về công tác BVMT. Đồng thời chỉnh sửa tại trang 9, mục 

2.2 trong báo cáo như sau “Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 16 chương 

trình, nghị quyết, kế hoạch, chính sách….”. 

2. Về nội dung của báo cáo 

2.1. Đánh giá về kết quả đạt được  

                                           
1
 UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cùng cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) về 

công tác bảo vệ môi trường trước ngày 15/01 hàng năm. 
2
 Trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư các trạm quan trắc môi trường không 

khí tự động (tại thành phố Điện Biên Phủ; thị trấn Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở 

Tài nguyên và Môi trường). 
3
 Kế hoạch số 1095/KH-UBND 16/04/2021 của UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
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Trong năm 2021, để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, công tác 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và 

đã đạt được những kết quả nhất định. UBND tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết 

của Bộ chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để chủ động xây dựng các kế 

hoạch, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh
4
; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc xử 

lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp một cách quyết liệt, triệt 

để hơn. Tổng ngân sách bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021 là 78.558 

triệu đồng; kinh phí sự nghiệp môi trường ngân sách cấp huyện là 70.638 triệu 

đồng (chủ yếu là chi cho hoạt động thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn cấp 

huyện); kinh phí cho các hoạt động chuyên môn, chuyên trách môi trường toàn tỉnh 

năm 2021 là 8.558 triệu đồng (chủ yếu phân bổ cho 03 đơn vị: Sở Tài nguyên Môi 

trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh).  

  Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã được các ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện có hiệu quả 

 cao, môi trường trong các cụm công nghiệp, làng nghề tự phát đã có bước cải 

thiện đáng kể, từng bước khắc phục  tình trạng ô nhiễm môi trường, giải quyết 

các bức xúc của nhân dân.  

  Duy trì hoạt động trạm quan trắc môi định kỳ với tần xuất 02 lần/năm; năm 

2021, thực hiện lấy 64 mẫu không khí xung quanh, 06 mẫu không khí công 

nghiệp, 46 mẫu mặt nước, 34 mẫu nước ngầm và 14 mẫu đất.  

Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường không khí, môi trường nước 

mặt, môi trường nước ngầm tương đối tốt; tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,39%9 tăng 0,73% 

so với năm 2020), vượt 0.43% so với chỉ tiêu giao; 04/04 cơ sở nằm trong danh sách 

gây ô nhiễm môi trường hiện đã hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để. 

Việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đều 

được thu gom, vận chuyển và xử lý tại các bãi chôn lấp theo hình thức đốt và 

chôn lấp cơ bản hợp vệ sinh. Đối với chất thải rắn trong quá trình xây dựng công 

trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương quy hoạch các điểm đổ thải đảm bảo 

đúng quy định. Nước thải y tế tại hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa 

bàn tỉnh được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý tập trung bằng công nghệ 

AAO, công nghệ Biotech; nước sau khi xử lý đảm bảo giới hạn cho phép của 

QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

Các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho  cộng 

đồng về bảo vệ môi trường được tiến hành thường xuyên: Thực hiện phát sóng được 

24 phóng sự (12 phóng sự truyền hình, 12 phóng sự phát thanh; phát hành 50 tin bài 

tuyên truyền công tác BVMT của tỉnh trên báo in, 04 bản tin TNMT). 

Công tác thẩm định, cấp phép môi trường được nâng cao; thời gian giải 

quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2021, cấp tỉnh đã phê 

                                           
4
Trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư các trạm quan trắc môi trường không 

khí tự động (tại thành phố Điện Biên Phủ; thị trấn Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở 

Tài nguyên và Môi trường). Ban hành 03 kế hoạch: (1) Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên Giảm thiểu phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; (2) Kế hoạch số 1095/KH-UBND 16/04/2021 của UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; (3) Kế hoạch số 3386/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Kế 

hoạch Quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
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duyệt 08 báo cáo ĐTM, chấp thuận điều chỉnh 03 báo cáo ĐTM, cấp Giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo cệ môi trường 02 dự án; cấp huyện xác nhận 45 

kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm luôn bám sát theo các địa 

bàn và các lĩnh vực có nổi cộm trên địa bàn. Trong năm 2021, lực lượng chức 

năng Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các 

đơn vị có liên quan phát hiện 31 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài 

nguyên, an toàn thực phẩm, trong đó: khởi tố 02/31 vụ hủy hoại rừng, xử lý phạt 

hành chính 29/31 vụ với số tiền 873,914 triệu đồng. 

2.2. Về tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường năm  

2021, Báo cáo của UBND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc, tồn  

tại. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với những đánh giá về tồn 

tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường như trong báo cáo của UBND tỉnh, 

đồng thời nhấn mạnh một số nội dung như sau:   

- Công tác tuyên truyền còn chưa được đổi mới, hiệu quả còn hạn chế; vốn 

đầu tư cho công tác hoạt động bảo vệ môi trường chưa cao. 

 - Cụm dân cư các xã, thôn, bản chưa có hệ thống tiếp nhận nước thải tập 

trung, nước thải chủ yếu được thu vào cống, rãnh đơn lẻ sau đó được xả vào hệ 

thống kênh mương nội đồng, ao hồ trong khu dân cư. Hầu hết nước thải sinh hoạt 

đều chưa qua xử lý. Các trạm y tế xã phường và cơ sở y tế tư nhân, chưa có hệ 

thống xử lý nước thải tập trung, nước thải y tế nguy hại hàng ngày.  

- Chưa có giải pháp căn bản cho việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại các xã, việc xử lý chất thải rắn bằng hình thức chôn lấp không hợp vệ sinh gây 

ô nhiễm môi trường.  

2.3. Phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với phương hướng và giải pháp  

bảo vệ mội trường như báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó đề nghị Ủy 

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

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ 

môi trường. Tiếp tục tham mưu ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp 

luật, tập trung rà soát, bổ sung các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật 

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

chỉ đạo, tổ chức thực hiện.  

- 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 nói chung, nhất là đối với đội ngũ 

cán bộ chủ chốt nhằm tạo chuyển biến căn bản về ý thức trách nhiệm và sự chủ 

động trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động phát sinh, thu gom, vận chuyển, 

xử lý, thải bỏ, chôn lấp các loại chất thải, nhất là chất thải nguy hại. 
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- Quan tâm bố trí đủ kinh phí chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; tăng 

cường theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn chi một cách hiệu quả, có 

trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chi đúng mục tiêu.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Công tác bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021. Kính trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
  - TT.HĐND tỉnh;  

  - UBND tỉnh; 

  - UBMTTQ VN tỉnh; 

  - Các vị ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh; 

  - Các Ban HĐND tỉnh; 

  - LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

  - Phòng CT HĐND; 

  - Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ-NGÂN SÁCH  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  

 

   Lỳ Thị Phương Diện 
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