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NGHỊ QUYẾT 

Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật  
về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  
KHÓA XVI - NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lào Cai về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 87/BC-ĐGS ngày 04  tháng 7  năm 2022 của Đoàn 
giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ; Bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo 

số 87/BC-ĐGS ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Bảo vệ môi trường đô thị và 
nông thôn với những nội dung chủ yếu như sau: 

1. Kết quả đạt được 

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn xác định bảo vệ môi trường là một 
trong những nội dung được quan tâm trong các chương trình, nghị quyết, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng công tác kiểm soát nguồn 
thải; đổi mới công tác quản lý môi trường, chuyển từ bị động trong giải quyết, khắc 

phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm. Đã quan tâm đầu 
tư hệ thống xử lý chất thải. Duy trì thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở 

mức 95%, chất thải rắn nông thôn ở mức 75%. Các sở, ngành đã tham mưu triển 
khai thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quản lý về môi trường, thực hiện đạt 
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một số kết quả như: Cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm 

đầu tư tại các khu công nghiệp, công tác hậu kiểm có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
ngành, địa phương và các bộ, ngành trung ương, đảm bảo tránh chồng chéo và 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; ý 
thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá 

nhân ngày càng được nâng lên; chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được 
chuyển giao một phần để tái chế, tái sử dụng, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường; chất thải khu vực nông thôn được hướng dẫn thu gom, phân loại 
và xử lý. Đã tổ chức di chuyển phần lớn các hộ dân thuộc khu vực bị ảnh hưởng do 

tác động cộng hưởng ô nhiễm môi trường để đảm bảo ổn định đời sống, hạn chế 
bức xúc trong nhân dân. 

2. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, 

tồn tại, cụ thể như sau: 

a) Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa được ban hành kịp 

thời, gây khó khăn cho các cơ quan, địa phương trong triển khai thực hiện; một số 
văn bản của UBND tỉnh ban hành đến nay không còn phù hợp với thực tế. 

b) Một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa quan tâm trong lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; công tác tham mưu, kiểm tra, 

giám sát còn nhiều hạn chế. 

c)  Môi trường tại khu công nghiệp (KCN) Tằng Loỏng vẫn còn tiểm ẩn nguy 

cơ ô nhiễm cao, chưa có biện pháp xử lý đối với bãi thải đã quá tải hoặc quá thời 
gian lưu chứa của các nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất. 

d) Vệ sinh môi trường khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế, còn tình trạng 

xả rác bữa bãi, nuôi nhốt gia súc không hợp vệ sinh, hoạt động phân loại, thu gom, 
xử lý rác thải gần như chưa thực hiện được. Việc triển khai phân loại rác tại nguồn 

chủ yếu mới thực hiện được ở khu vực đô thị. Chất lượng phân loại rác thải sinh hoạt 
có chiều hướng giảm. 

đ) Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chưa 

quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường, trong quá trình hoạt động chưa 

thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; chưa hoàn thiện việc lắp 
đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải; một số thời điểm còn để 

xảy ra sự cố môi trường. Còn tình trạng chây ỳ, cố tình không chịu trách nhiệm 
khắc phục sự cố hoặc trách nhiệm đảm bảo an toàn môi trường, gây bức xúc cho 

người dân và khó khăn cho chính quyền địa phương.  

e) Ngân sách các cấp chưa quan tâm đúng mức cho nhiệm vụ chi về bảo vệ 

môi trường làm hạn chế năng lực của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.  

f) Công tác quy hoạch hạ tầng môi trường còn bất cập, thiếu quy hoạch các 
vị trí ga tập kết rác thải hoặc vị trí các ga rác chưa phù hợp; thiếu hệ thống thu gom 

nước thải, nhà vệ sinh công cộng, bãi xử lý rác thải xây dựng. Một số dự án hạ tầng 
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môi trường triển khai còn chậm hoặc chưa hiệu quả. Một số xã đã đầu tư lò đốt rác 

tập trung và lò đốt rác cho nhóm hộ gia đình, tuy nhiên phần lớn đều sử dụng không 
hiệu quả do đốt bằng thủ công, rác không phân loại nên không đốt được, hoặc không 

thuận tiện để vận chuyển rác về lò đốt.  

Điều 2. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật 

về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu như sau. 

1. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp rà soát hệ thống văn bản về công 

tác quản lý thuộc lĩnh vực môi trường, ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành 
theo thẩm quyền như: Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương; chiến 
lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường của địa phương; 

Ban hành quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải 

chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thay thế 
Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành giá 

dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, trong 

đó quan tâm ưu tiên bố trí quỹ đất cho cấp huyện quy hoạch các bãi xử lý chất thải, 
các dự án về bảo vệ môi trường. Việc điều chỉnh quy hoạch cần phải tính đến nguồn 

lực, mang tính lâu dài, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

3. Quan tâm dành nguồn lực ngân sách nhiều hơn cho công tác bảo vệ môi 

trường để đầu tư hạ tầng phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; 
Nghiên cứu đầu tư máy móc, lò đốt rác cho các địa phương để hạn chế việc chôn 
lấp rác thải vô cơ; đầu tư thiết bị phục vụ công tác quan trắc, kiểm tra, giám sát về 

môi trường; đặc biệt là dành nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản đầu tư trở lại cho các khu vực, địa bàn có khai thác khoáng sản để phục 

hồi môi trường.   

4. Quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đối với các nhà máy sản 

xuất hoạt động tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, đảm bảo giải quyết hài hòa mục 
tiêu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp với ổn định đời sống của người dân 

xung quanh khu công nghiệp. Chỉ đạo các sở, ngành làm việc với các bộ, ngành trung 
ương để giải quyết dứt điểm tồn tại của các bãi chứa chất thải rắn (gyps) ở KCN Tằng 

Loỏng đã bắt đầu quá tải. UBND tỉnh cần chỉ đạo các doanh nghiệp sớm có phương án 
xử lý để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường trong khi chờ hướng dẫn của các cơ quan 

quản lý nhà nước.  

5. Chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp 

rà soát lại phương án hỗ trợ, bồi thường thiệt hại vụ ô nhiễm tại xã Bản Lầu năm 
2018; phương án di chuyển các hộ dân bị ảnh hưởng tại thị trấn Tằng Loỏng năm 
2021, xác định rõ trách nhiệm và mức độ đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp  

để có phương án xử lý hợp lý, thu hồi các khoản ngân sách tỉnh, Quỹ Bảo vệ môi 
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trường đã ứng theo quy định của pháp luật; Sớm có phương án xử lý vụ việc sự cố 

môi trường gây táp lá diện rộng tại khu công nghiệp Tằng Loỏng ngày 24/5/2022. 

7. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện và chấp hành các quy định về bảo 
vệ môi trường trên địa bàn. Kiểm tra một số dự án hạ tầng bảo vệ môi trường đã 

được đầu tư để đánh giá đúng thực trạng hiệu quả công tác đầu tư, quản lý, quy 
trình vận hành đối với một số nhà máy xử lý nước thải, bãi chôn lấp rác tập trung 

cấp huyện, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao một số dự án đã được đầu 
tư tại đưa vào sử dụng. 

7. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Tăng cường công tác tuyền truyền, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng 
cao để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch 

và lộ trình từ hạn chế đến chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi, chăn nuôi nhỏ lẻ 
không hợp vệ sinh trên địa bàn. Sớm đưa các bãi chôn lấp xử lý rác đã được đầu tư 

vào sử dụng.  

b) Rà soát, đánh giá đúng thực trạng hiệu quả công tác đầu tư, quản lý, quy 

trình vận hành đối với những bãi chôn lấp rác, lò đốt rác tập trung tại địa phương 
để kịp thời xử lý những vướng mắc, bất cập; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

quản lý chất thải rắn, chất thải rắn xây dựng trên địa bàn 

c) Triển khai thực hiện công tác phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt tại tất 

cả các khu vực trung tâm xã, các điểm dân cư tập trung.   

d) Chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp mình cho nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường trên địa bàn; quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải, 
rác thải; bố trí quỹ đất cho các điểm tập kết rác, nhà vệ sinh công cộng tại khu vực 
đô thị.  

e) Phối hợp tốt hơn với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trên địa bàn có hoạt động xả thải, có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường để kịp thời có biện pháp xử lý khi có sự cố môi trường; phối hợp với các 
đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trong công tác thu tiền dịch 

vụ từ các tổ chức, cá nhân để đảm bảo thu đúng, thu đủ số phải thu theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện.  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 

của Mặt trận theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Quốc hội; Chính phủ; 
- TT: TU, HĐND, UBND; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 
- VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể  tỉnh; 

- TT: HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 
- Các phòng CM; 

- Lưu: VT, KTNS. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Văn Cài 
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