
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 135/KH-UBND 

 

Bắc Yên, ngày 08 tháng 6 năm 2021 
  

KẾ HOẠCH 
Dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2022  

và giai đoạn 3 năm 2022-2024 trên địa bàn huyện Bắc Yên 
  

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT -BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính  

hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Công văn số 1933/BTNMT-KHTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách 

sự nghiệp môi trường 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 của các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Công văn số 1421/UBND-KT ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Sơn 
La về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi 

trường 03 năm 2022-2024; Công văn số 1873/STNMT -QLMT ngày 27/5/2021 của 
sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch và 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 môi trường. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành kế hoạch và dự toán ngân sách sự 
nghiệp môi trường năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 202 2 

– 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường  trên địa bàn huyện, như sau: 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ 

SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 VÀ NĂM 2021 
 

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở 
địa phương năm 2020 và năm 2021: 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyến môn, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. Công tác tuyên  

truyền phổ biến Luật và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, đã được Ủy 
ban nhân dân huyện đưa vào kế hoạch phổ biến tuyên truyền pháp luật chung của 

huyện từ đầu năm, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác 
phổ biến tuyên truyền pháp luật của huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn 

vị, trường học ra quân hưởng ứng nhân các ngày về môi trường như: Ngày môi 
trường thế giới, Chiến dịch  làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế đa dạng sinh 

học, Ngày Khí tượng thế giới… với các hoạt động cụ thể như: Tổ chức dọn dẹp vệ 
sinh, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền…  



Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường - cơ quan tham mưu trực tiếp về 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, tăng cường năng lực quản lý nhà nước và phối hợp giải 

quyết kịp thời những tồn tại vướng mắc ở cơ sở; thường xuyên hướng dẫn, bổ sung 
nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý nhà nước về môi trường cho công chức 
Địa chính các xã, thị trấn thực hiện. 

Từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động để mọi 

người, mọi nhà hiểu rõ mục đích ý nghĩa, trách nhiệm về giữ gìn vệ sinh môi trường 
cộng đồng, cũng như nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành Luật Bảo vệ môi 

trường, đồng thời từng bước xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, góp 
phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường của huyện trong thời kỳ 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ý thức người dân về bảo vệ môi tr ường 
ngày càng được nâng cao . 

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 
của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước; Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004; Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 178/KH-
UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chị thị số 25/CT -TTg 

ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường,  nhờ đó công tác quản 
lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn đã có nhiều tiến bộ. 

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã thẩm 
định và xác nhận đăng ký 07 bản Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn. 

Về kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và khắc phục sự cố môi trường: hiện 
nay trên địa bàn chưa có sự cố môi trường, ô nhiễm nghiêm trọng.  Kiểm tra, thanh 

tra, xử lý vi phạm luật về bảo vệ môi trường và thông tin môi trường vẫn đang từng 
bước được thực hiện. UBND huyện đã xử lý theo thẩm quyền , quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 06 cá nhân và 01 tổ  chức  với 

số tiền là: 12.000.000 đồng. Đồng thời buộc tổ chức, cá nhân phải thực hiện các biện 
pháp về bảo vệ môi trường theo đúng quy định . 

 2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử 

dụng ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2020 và năm 2021 

 - Tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường: Trong năm 20 20 và 6 tháng đầu 

năm 2021, UBND huyện đã đưa các chỉ tiêu môi trường vào Kế hoạch thực hiện cá c 

năm như các chỉ tiêu về độ che phủ rừng, chỉ tiêu về sử dụng nước sạch, tỷ lệ chất thải 

rắn ở đô thị được thu gom...qua đó việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đạt 85% 

trở lên. Đồng thời UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị tr ấn: 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý và có các biện 

pháp phòng ngừa các điểm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn huyện; Thực hiện tốt 

công tác phối hợp liên ngành để kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của 

các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ, xử phạt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.  

- Tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 
2020 và năm 2021 UBND huyện Bắc Yên:  



Dự toán giao cho UBND huyện Bắc Yên để thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi 
trường gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích theo Quyết định số 20/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Sơn La, kinh phí duy trì hệ thống thoát nước đô thị, kinh phí thu gom rác thải 
theo Chỉ thị số 25/CT-TTg của Chính phủ. 

Tổng dự toán kinh phí giao năm 2020 và năm 2021 là 8.503.000.000 đồng, trong đó: 

Năm 2020: 4.077.000.000 đồng.  

Năm 2021: 4.426.000.000 đồng 

Các nhiệm vụ, dự án năm 2020 đã được triển khai thực hiện và hoàn thành giải 

ngân thanh toán trong năm 2020, tổng số tiền đã giải ng ân thanh toán: 3.996.000.000 
đồng, đạt 98% tổng dự toán giao. 

Các nhiệm vụ, dự án năm 2021 đang được triển khai thực hiện, trong 6 tháng đầu 
năm 2021 đã thực hiện giải ngân thanh toán số tiền 1.120.000.000 đồng, đạt 25% tổng dự 

toán giao. 

(Có Phục lục 01 kèm theo) 

 3. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ môi trường: 

 a) Thuận lợi: Công tác bảo vệ môi trường đang được các cấp, các ban ngành, 
các tầng lớp nhân dân quan tâm và hưởng ứng. 

 b) Khó khăn: 

 - Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã có nhiều 
chuyển biến về nhận thức và hành động, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy 

nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. 

 - Đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho bảo vệ môi trường tuy  có tăng những vẫn 
còn quá ít so với yêu cầu thực tế. 

 - Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn, chưa 
đáp ứng được yêu cầu thực tế trên địa bàn. Việc xử lý chất thải rắn mới dừng ở khâu 

thu gom về bãi rác, việc xử lý chất thải chủ yếu bằng phương pháp đốt thủ cô ng (tại 
các xã) gây khói ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận và ảnh hưởng xấu đến môi 

trường. Việc đầu tư các hạng mục xử lý cho bãi rác chưa được đồng bộ, chưa được 
áp dụng các tiến bộ khoa học vào xử lý rác thải (thủ công). 

 4. Kiến nghị, đề xuất: 

 Qua triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 và năm 2021, để nâng 
cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường của huyện nói riêng và tỉn h 

nói chung, UBND huyện Bắc Yên  đề xuất, kiến nghị một số nội dung  sau đây: 

 - Triển khai kế hoạch đào tạo và xây dựng mạng lưới cộng tác viên chuyên trách 
về tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường ở các xã để góp phần đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức về bảo vệ môi trường trong cộng 
đồng. 

 - Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, điều kiện làm việc của hệ 
thống các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp, trong đó tập 

trung bổ sung biên chế cho bộ phận quản lý cấp huyện, xã.  



 - Tăng cường công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi thải thị trấn  Bắc Yên, áp 
dụng phương pháp khoa học trong việc xử lý tránh gây ảnh hưởng xấu đến người dân.  

 - Trang bị, bố trí đầy đủ thùng rác tại khu vực thị trấn  Bắc Yên, đặc biệt các 
khu vực tập trung, kinh doanh, buôn bán. 

 - Tăng cường nguồn lực tài chính, phấn đấu đảm  bảo nguồn chi ngân sách nhà 

nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường. 

 - Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ trong công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ chuyên môn lĩnh vực môi 
truờng của huyện và các công chức địa chính xã. 
 

Phần II 
KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 

2022 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2022-
2024 TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường  

Phấn đấu đến năm 2022 đạt các chỉ tiêu môi trường sau: 

- Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý: 80%  

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 93% 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom: 69% 

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 100%. 

 - Tập trung nguồn lực triển  khai, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, 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 và Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 

2020, tầm nhìn đến 2030 và thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó ưu tiên các 

nhiệm vụ chính sau: 

1.1. Hỗ trợ, xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương:  

- Hỗ trợ và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tại khu vực trung tâm huyện, 

xử lý mùi tại khu vực bãi rác thải của huyện . 

- Thống kê, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở y tế , 

trường học, hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc quản lý, xử lý chất thải nguy hại. 

- Tập trung xử lý, làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm tại các mương nội đồng, 

nhất là các khu vực nông thôn, tăng cường công tác cấp nước sạch.  

- Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường như: cơ sở sản xuất, chế 

biến tinh bột sắn, dong giềng; các nhà hàng, khách sạn.  

1.2. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường:  



- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật bảo vệ 
môi trường; Luật Đa dạng sinh học; Luật Tài nguyên nước. 

- Tổ chức thẩm định và thông báo xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề 
án bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, 

thanh tra công tác bảo vệ môi trường. 

- Lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường trong chăn 
nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành pháp luật về bảo vệ môi 

trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khai thác tài nguyên tr ên địa bàn huyện, kể 
cả việc thực hiện các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ 

môi trường và đề án bảo vệ môi trường  đơn giản của các dự án, chủ cơ sở kinh doanh. 

1.3. Quản lý chất thải: 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2149/QĐ -TTg ngày 17/12/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý thổng hợp chất thải 

rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến  năm 2050. 

- Thu gom chất thải sinh hoạt: Đảm bảo thực hiện tốt việc thu gom rác thải 

trên địa bàn thị trấn, quản lý tốt khu vực bãi rác tập trung. 

- Kiểm soát chất thải từ hoạt động y tế:  Bệnh viện đa khoa, trạm y tế trên địa 
bàn huyện. 

1.4. Bảo vệ đa dạng sinh học: 

- Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học 
và an toàn sinh học. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác rừng 
trái phép, săn bắt và mua bán động vật hoang dã, quý hiếm.  

- Tiếp tục chăm  sóc tốt số cây xanh đã được trồng trong các năm qua. 

1.5. Tăng cường năng lực quản lý môi trường: 

- Khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ 
tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường vào sản xuất.  

- Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác 

quản lý nhà nước về môi trường từ huyện đến xã. 

- Nhân rộng mô hình tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường ở khu dân cư 

nhằm từng bước xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. 

- Tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, đào tạo, tổ chức 
các lớp tập huấn triển khai nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý về bảo vệ môi trường và 

tổ chức các lớp tham quan học tập kinh nghiệm về bảo vệ môi trường.  

1.6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường 



- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp 
sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về nguyên nhân và  

hậu quả của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học tới 
phát triển kinh tế, xã hội và con người. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6). Trồng 

cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, khu vực công cộng để cả i tạo cảnh quan và 
bóng mát. 

- Vận động quần chúng, nhân dân tham gia làm vệ sinh môi trường ở các khu 
dân cư, xây dựng các công trình cấp nước sạch, công trình bảo vệ môi trường như 

trồng cây xanh, trồng rừng, thu gom rác thải sinh hoạt…  

2. Yêu cầu: 

- Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường là một bộ phận và 

được tổng hợp chung trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2022 của huyện. 

- Các dự án, nhiệm vụ đưa vào kế hoạch sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và theo 

các biểu mẫu hướng dẫn 

- Sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường đúng mục đích, đúng chế độ và có 

hiệu quả; tuân thủ các thủ tục quy định tại Thông tư liên tịch số: 45/2008/TTLT -

BTNMT-BTC ngày 30/3/2010 của liên bộ Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi 

trường về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí 

sự nghiệp môi trường. 

3. Tổng dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường huyện Bắc Yên năm 

2022 và giai đoạn 3 năm 2022-2024 theo kế hoạch là: 34.873 triệu đồng 

(Có biểu Phụ lục 2 kèm theo) 

4. Giải pháp thực hiện:  

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi 

trường: Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; tăng cường năng lực tuyên truyền, mở 

rộng đối tượng tuyên truyền; đưa công tác tuyên truyền vào chiều sâu.  

- Tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường: Tăng cường chức năng, 

nhiệm vụ, bố trí cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng quản lý môi 

trường ở huyện, ở xã. 

- Tăng cường tiềm lực tài chính và nâng cao năng lực cho công tác bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường: Tăng cường vai trò của 

các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và mọi người dân; Xây dựng các mô 

hình tự quản về môi trường, phong trào toàn dân về bảo vệ môi trường.  

Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

 - Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện với Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo giải 

quyết. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể, cơ quan 
thông tin đại chúng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho các 
cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.  

 - Lồng ghép các nội dung đảm bảo vệ sinh môi trường vào quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương . 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

 - Tham mưu bố trí nguồn vốn đảm bảo cho các đơn vị có liên quan hoàn thành 
thực hiện nhiệm vụ được giao; trong đó phân bổ một phần kinh phí sự nghiệp môi 

trường cho phòng Tài nguyên và Môi trường. 

 - Tham mưu lồng ghép chặt chẽ, hợp lý và hài hòa các yêu cầu bảo vệ môi 
trường trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế 

hoạch và dự án phát triển của huyện . 

 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

 Phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, công nghệ xử 
lý chất thải,… vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng như các hoạt động 
khác có ảnh hưởng đến môi trường, nhất là công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải 

và có biện pháp chế biến thành sản phẩm hữu ích phục vụ cho yêu cầu phát triển 
kinh tế xã hội của huyện nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.  

 4. Công an huyện: 

 - Phối hợp với Hạt Kiểm lâm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, 
xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản, các loại động vật hoang dã, 

quý hiếm; xử lý kiên quyết các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xâm 
phạm và hủy hoại tài nguyên môi trường. 

 - Kiểm tra, xử lý các loại phương tiện cơ giới đã hết hạn niên hạn sử dụng 

tham gia giao thông, các loại phương tiện cơ giới vận chuyển vật liệu xây dựng, các 
loại chất thải không đúng quy định làm rơi vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường.  

 6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 - Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng hóa chất trong canh tác, sử 
dụng thuốc thú y, hóa chất, chất cấm trong chăn nuôi, chế phẩm sinh học nằm ngoài 

danh mục cho phép trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.  

 - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đập 

thủy lợi, các hồ chứa nước trên địa bàn nhằm điều tiết đảm bảo nguồn nước phục vụ 
cho sản xuất trong mùa khô. 

 7. Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Truyền thông Văn hóa: 



 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về 
bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của công  tác bảo vệ môi trường; nêu gương 

những tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường. 

 8. Chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bắc Yên : 

 - Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, chăm só c cây xanh đô thị ở 
các điểm công cộng trên địa bàn huyện. 

 - Tăng cường nguồn nhân lực trong công tác thu gom, phân loại rác thải để xử 
lý nhằm hạn chế lượng rác thải ra môi trường; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí 

bảo vệ môi trường hằng năm theo quy định. 

 9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về 

bảo vệ môi trường ; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định 
pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh d oanh trên địa bàn; xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền.  

 Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn 
vị có liên quan có trách nhiệm xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể về bảo vệ môi 

trường thuộc phạm vi địa phương và lĩnh vực quản lý . Phối hợp chặt chẽ với Phòng 
Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai thực hiện . Báo cáo tình hình, kết 
quả thực hiện gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện  trước ngày 31/12/2021 

để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TNMT, 07b.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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