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S&33 /BC-HDND DaiLóc, ngày/L9 thángl2 nám 2022 

BAO CÁO 
Thãm tra cüa Ban Pháp ch I1DND huyn 

v cong tác bão v môi trtrrng iim 2022 

Thc hin Lut Hot dng giám sat cüa Qc hi Va Hi dông nhân dan; 
theo sir phân cong cüa Thung trrc HDND huyn ye vic thâm tra các báo trInh 
k' h9p thir 10, 1-IDND huyn khóa XII; qua nghiên ciru ni dung báo cáo so 
459/BC-UBND ngày 15 tháng 12 näm 2022 cüa UBND huyn ye cong tác bào v 
môi trithng nàm 2022; Ban Pháp chê HDND huyn có kiên nhu sau: 

1. Kêt qua dt dtrçvc: 
Cong tác quán 12,  báo v môi trutmg trên dja bàn huyn dã có nhüng chuyn 

biên tIch crc, nhn thrc ye cOng tác bão v mOi truYng cüa các cap üy dâng, 
chInh quyên, Mt trn, hi doàn the và các tang Rrp Nhân dan trng buâc dugc 
nâng cao. Vai trô lành do cüa các cap ñy dáng ducic tang cung; cong tác quán 
1 nhà nuóc ye báo v môi trung dã timg buc di vão chiêu sâu; sir phôi hp cüa 
Mt trn, các ban, ngành, doàn the tr huyn den co sâ trong vic tuyên truyên, 
giáo dic, nâng cao nhn thüc ye báo v môi trurng thrcic thirc hin thuing 
xuyên. Dê an quán 1 chat thai ran dà dem lai  ket qua nhât dinh, giãi quyêt dáng 
ké chat thai ran khu vrc nông thôn, giám thiêu ô nhim môi trung, gop phân xây 
drng và phát triên nông thôn mth. Các mô hInh báo v môi trumg trên dja bàn 
huyn duçic triên khai, buOc dâu dem 1i hiu qua thiêt thirc. Cong tác kiêm tra 
vic chap hành các quy djnh cüa pháp 1ut ye bão v mOi trwmg ti các co só san 
xuât kinh doanh duqc tiên hành thrnmg xuyên; kp th&i phát hiên, chân chinh và 
xr 1 nghiêm các tm&ng hçip sai phm. 

Tuy nhiên, ben cnh nhng k& qua dt dugc, cong tác chi dao,  diu hành cüa 
UBND huyn trên lTnh rc quOc phông - an ninh, nOi  chinh, xay dimg chInh quyên 
nàm 2022 v.n con mt sO van de can dugc quan tam, do là: 

- Nhn thüc cüa mt b phn can b, dãng viên vâ Nhan dan v cOng tác bào 
v môi trixô'ng cônhn chê, chua có 9 thirc tot trong vic chap hành pháp 1ut báo 
v thôi tnthng. 

- Các cim cong nghip trên dja bàn dA di vào hott dng nhixng h tang k 
thuât bào ye rnOi trung trong cim cong nghip chua dáp 1rng yêu câu quy djnh 
(bao gOm h thông thoát nuc mua, h thông thu gomn, th 19 nuâc thai tp trung,...). 

- Trim xr 19 nuc thai khu do t14 Namthj trn Ai NghTa phát sinh müi hôi 
tü cong trInhthunrnrc dâu yào chua ducic dâu tu nang cap, Nhân dan phán anh, 
kiên ngh nhieu lan. 



- Cong tác thu gom rác thai cüa Cong ty c phn Môi tru&ng do thj Quãng 
Nam tai  các xâ, thj trân v nhãn hrc, phucrng tin thu gom chua on dnh, van con 
tInh trng rác thu gom không dam báo thn su.t, bj r dpng tai  mt so thii diem 
gay ô nhiêm môi trung, d.n dn birc xüc mt b phn ngui dan. 

2. Mt so kiên nghj 
Qua thm tra báo cáo cüa UBND huyn v cong tác báo ye môi nãm 2022, 

Ban Pháp chê FIDND huyn xin kin nghj UBND huyn mt so ni dung sau: 
- Day manh  cong tác tuyên truyn, giáo duc, nâng cao nhn thc v trách 

nhim báo v mOi tru?mg, nhm tao  sir chuyên biên maith  me ye nhn thirc Va 
hành dông cüa can bô, dáng viên, các thng 1p  Nhãn dan và doanh nghip ye 
trách nhim, thüc bào v môi truOng; lam cho can b, dàng viên và Nhân dan 
hiêu rO hu qua cüa ô nhim môi tnr?mg dôi vâi sirc khóe, di song con nguOi Va 
si,r phát triên kinh tê - xâ hi tai  dja phuang. 

- Tang cuOng hiu luc, hiu qua quãn 1 nhà nuc ye bâo v môi trung, 
phôi hçip giüa các ngành, dja phucing quan tam, chá tr9ng van dê mOi tru&ng 
trong qua trInh thu hut các dir an dâu tu. Tang cung cong tác kiêm tra vic chap 
hành quy djnh cüa pháp lu.t ye bão v môi truOng tai  các co s& san xuât, kinh 
doanh; kjp thii chân chInh nhü'ng sai phm, xir 1 nghiêm các truO'ng hcTp Vi 

phm pháp 1ut ye mOi truông; 
- Tang cumg ngun 1irc tài chInh và d.y math  xâ hi hoá hot dng bào v 

môi tnthng, huy dng các nguôn lrc, tranh thu nguôn von ho trç tr các chuang 
trInh, d1r an e dau tu cong tác quàn l, bào v môi truO'ng; chü tr9ng dâu tu các 
cOng trInh h tang phiic vi bào v môi tru&ng, uu tiên xây dimg h thông thu 
gom, xr 1 nuóc thai tai  các cim cong nghip, các ch, các khu virc cong cong, 
xir 1 müi hOi tai  h thông thu gom và xi:r 1 nuác thai. 

Trên day là báo cáo thm tra cüa Ban Pháp ch 1-IDNID huyn v cong tác 
bão v môi trl.riYng nàm 2022. Ban Pháp che kInh trInh kSr h9p thi'r 10, HDND 
huyn Dai  Lc khóa XII xem xét, quyêt djnh.I. 

Noi nhân: 
- Thu&ng trirc HDND huyn; 
- UBND huyn; 
- Các Ban HDND huyn; 
- Dai biêu HDND huyên; 
- Liiu VT. 
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