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BÁO CÁO

Công tác Bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện Bát Xát

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Tình hình chung

1. Vị trí địa lý

Bát Xát là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, trung tâm huyện lỵ
nằm cách thành phố Lào Cai 12 km về phía Tây Bắc, với tổng diện tích tự nhiên

trong địa giới hành chính là 103.568,02 ha; chiếm 20,51% diện tích tự nhiên

toàn tỉnh. Ranh giới huyện nằm trong tọa độ địa lý từ 22o24’00’’ đến 22o48’00’’

vĩ độ Bắc, từ 103o21’00’’ đến 103o58’00’’ kinh độ Đông. Huyện Bát Xát có các

vị trí tiếp giáp như sau: Phía Bắc giáp huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung
Quốc; Phía Nam giáp huyện Sa Pa; Phía Đông giáp với huyện Hà Khẩu và thành

phố Lào Cai; Phía Tây giáp với huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Toàn huyện có 20 xã và 01 thị trấn với 176 thôn, tổ dân phố; trong đó có

29 thôn, tổ dân phố biên giới, với chiều dài đường biên giới 83,894 km. Dân số

toàn huyện là 83.450 người, có 23 dân tộc sinh sống gồm: Mông chiếm 32,15%,
Dao chiếm 28,65%, Giáy chiếm 15,88%, Kinh chiếm 15,85%, Hà Nhì chiếm
5,79%, các dân tộc còn lại chiếm 1,68%. 

Trong thời gian qua công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí

hậu (BĐKH) đã được quan tâm,lồng ghép vào các chương trình, đề án, dự án

phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường được
triển khai thực hiện đồng bộ. Chất lượng môi trường toàn huyện dần được kiểm
soát, môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc, bước đầu đã có một số xã hoàn

thành tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; chất thải
đô thị được quan tâm phân loại, thu gom, xử lý đồng bộ; trong sản xuất công

nghiệp chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng sản xuất sạch thân thiện
với môi trường, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu, xử lý chất thải đạt tiêu

chuẩn; năng lực ứng phó với BĐKH được tăng cường, bảo tồn đa dạng sinh học
được phát huy; công tác bảo vệ, chăm sóc, trồng rừng, công tác xây dựng nông

thôn mới góp phần cải tạo môi trường, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực xã hội,
đời sống Nhân dân ngày một nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
được giữ vững, quốc phòng ngày càng được củng cố vững chắc....

Tuy nhiên, bên cạnh đó do xuất phát điểm kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng
không đồng bộ, nhận thức của một bộ phận người dân về công tác bảo vệ môi

trường còn hạn chế nên công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện còn gặp
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nhiều khó khăn. Tình hình thiên tai và sự cố môi trường trên địa bàn huyện có

những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống Nhân

dân và môi trường.

2. Các tác động, nguồn gây ô nhiễm chính đến môi trường

- Các nguồn gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện chủ yếu từ: Các

cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động của các hộ chăn nuôi, hoạt động của các

khu dân cư tập trung, các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, cụ thể:

+ Tác động từ hoạt động của các hộ chăn nuôi: Trên địa bàn huyện các hộ

gia đình chăn nuôi trong khu dân cư là chủ yếu, với quy mô nhỏ lẻ, vốn đầu tư ít
nên chưa có công trình xử lý nước thải chăn nuôi và lượng nước thải này đa
phần chưa được xử lý mà thải trực tiếp ra nguồn nước mặt, các kênh mương
xung quanh làng xã, do đó có nguy cơ cao bị ô nhiễm.

+ Tác động từ các khu dân cư tập trung, các cơ sở, hộ gia đình sản xuất
kinh doanh trên địa bàn huyện: Chất thải rắn sinh hoạt của thị trấn và các xã

vùng thấp trên địa bàn chủ yếu được Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai
tập trung thu gom về các ga rác, vận chuyển đến tập kết tại bãi rác Tòng Mòn,

xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai để xử lý theo quy định (Vì vậy hiện nay
huyện Bát Xát không quy hoạch hoặc đầu tư bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh
cho thị trấn); các khu dân cư tập trung tại nông thôn chất thải rắn sinh hoạt cơ

bản được thực hiện thu gom, xử lý tại các lò đốt rác tại địa phương theo tiêu chí

17 Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; nước thải
sinh hoạt của khu đô thị chủ yếu thoát ra hệ thống cống rãnh thoát nước tập
trung, xử lý trong các hầm tự hoại và thải ra hệ thống thoát nước chung; Khu
dân cư tập trung ở nông thôn nước thải tiêu thoát tự nhiên vào các ao, rãnh nước
xung quanh hoặc thoát bằng biện pháp tự thấm; nên ít ảnh hưởng ô nhiễm môi

trường xung quanh.

- Từ các khu công nghiệp: Không có.

- Từ quá trình xây dựng: Trên địa bàn huyện có nhiều dự án đang triển
khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công san lấp, xây dựng các

hạng mục công trình và các hộ dân xây dựng nhỏ lẻ trong khu dân cư. 

- Các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản: Phát sinh lượng bụi, tiếng
ồn lớn trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản; lượng nước thải, bùn

thải sau tuyển quặng…

- Từ làng nghề: Không có.

- Từ cơ sở y tế: Trên địa bàn huyện có 22 cơ sở y tế (trong đó: 01 bệnh
viện huyện, 21 trạm y tế xã, thị trấn).

II. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường

- Hiện trạng môi trường đất: Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Bát Xát là
103.568,02 ha. Trong đó:
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+ Diện tích đất nông nghiệp là: 92.533,76 ha, chiếm 89,4 %;

+ Diện tích đất phi nông nghiệp: 5.616,41 ha, chiếm 5,4 %;

+ Diện tích đất chưa sử dụng: 5.417,85 ha, chiếm 5,2 %.

- Tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt; ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo
vệ thực vật, suy giảm diện tích rừng, chuyển mục đích sử dụng; đất nông nghiệp
bị chuyển mục đích sử dụng…: Về cơ bản môi trường nước trên địa bàn huyện
chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tuy nhiên do hoạt động sản xuất nông nghiệp còn

sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, cũng gây tác động đến
chất lượng nguồn nước. Nhìn chung hiện trạng tài nguyên nước trên địa bàn

huyện đang trong trạng thái cân bằng, nhưng cùng với sự phát triển chung trong
những năm tới việc đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp, hoạt
động thương mại - dịch vụ nhất là công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản
đòi hỏi công tác bảo vệ tài nguyên nước phải được xem xét nghiêm túc nhằm
bảo đảm tài nguyên nước trên địa bàn.

- Môi trường không khí: Các nguồn gây ảnh hưởng trực tiếp từ khói, bụi
trong các hoạt động giao thông, xây dựng, công nghiệp, khai khoáng… 

Hiện tại môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí trên địa
bàn huyện chưa bị ô nhiễm vẫn trong trạng thái cân bằng. Tuy nhiên cùng với sự

phát triển của kinh tế - xã hội, trong thời gian tới cần có những biện pháp quản
lý và bảo vệ hợp lý các thành phần môi trường, hạn chế tối đa các yếu tố tác

động xấu và gây ô nhiễm môi trường.

- Hiện trạng di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học: Hiện nay trên địa bàn

huyện Bát Xát có 01 khu bảo tồn thiên nhiên với tổng diện tích 18.637 ha thuộc
địa phận 05 xã: Y Tý, Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung với
940 loài thực vật bậc cao, 157 loài động vật có xương sống và nhiều loài nằm
trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. Hạt Kiểm lâm Khu
Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát được thành lập theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND
ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, là đơn vị trực thuộc Chi cục
Kiểm lâm tỉnh Lào Cai; thực hiện chức năng bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thuộc phạm vi Khu Bảo tồn thiên nhiên

Bát Xát.

2. Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường

2.1. Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy chế, quy ước, hương ước về

bảo vệ môi trường

Trong năm vừa qua, UBND huyện Bát Xát đã tăng cường công tác chỉ

đạo về quản lý, bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và

xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm, cần thiết trong quá trình

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các

cấp, các ngành cấp trên, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các

địa phương, các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc,

https://baotainguyenmoitruong.vn/Lao-Cai-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/Chi-cuc-Kiem-lam-tinh-Lao-Cai-ptag.html
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kịp thời, có hiệu quả và thường xuyên chỉ đạo tại cuộc họp thường kỳ hàng

tháng, các cuộc họp chuyên đề của UBND huyện, cụ thể:

- Văn bản số 142/UBND-TNMT ngày 26/01/2022 của UBND huyện Bát

Xát về triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản
quy phạm pháp luật dưới Luật trên địa bàn huyện Bát Xát;

- Văn bản số 764/UBND-TNMT ngày 25/5/2022 của UBND huyện Bát

Xát về triển khai hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí

quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Văn bản số 1171/UBND-TNMT ngày 08/8/2022 của UBND huyện Bát

Xát về triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường;

- Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 27/5/2022 về thực hiện Đề án “Giảm ô
nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 -
2025” huyện Bát xát năm 2022; lồng ghép với Đề án phân loại chất thải rắn sinh
hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn dọc tuyến sông Hồng tăng cường kiểm
soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông, thường xuyên

theo dõi diễn biến chất lượng nước sông Hồng.

Cùng với đó, nhiều chính sách chủ chương bảo vệ môi trường được thực
hiện lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và

quá trình phát triển đô thị. Vận động người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh
thực hiện thiết lập, ký kết các quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường.

2.2. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm
tra, thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khu vực có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường cao. Qua kiểm tra đã yêu cầu các Chủ đầu tư phải thực hiện
nghiêm túc khắc phục các tồn tại trong quá trình hoạt động đối với công tác bảo
vệ môi trường. Tổ chức, phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện
kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với
một số công ty, dự án trên địa bàn như: Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền,
06 dự án khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường, một số dự án thuỷ

điện trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra phát hiện, yêu cầu chủ đầu tư các dự án

khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi

trường, kiểm tra, xử lý các hanh vi vi phạm pháp luật, giải quyết đơn thư kiến
nghị về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

- UBND huyện thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết các vấn đề môi

trường liên huyện, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại
các xã, thị trấn.

2.3. Tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường: Kết quả các hoạt
động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động truyền thông nâng cao
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nhận thức, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi

trường luôn được quan tâm chỉ đạo. UBND huyện Bát Xát đã chỉ đạo tổ chức
các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt đối với các ngày lễ về

môi trường như: Ngày môi trường thế giới 5/6; Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch
và vệ sinh môi trường (29/4 - 6/5); Ngày Đa dạng sinh học (22/5); chiến dịch
làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; tuyên truyền lồng ghép trong chương trình

“Phổ biến giáo dục pháp luật”... Qua quá trình triển khai đã huy động được đông

đảo cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng bằng các hoạt động
thiết thực như: Quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng mới,
chăm sóc cây xanh, chỉnh trang nhà cửa... và đã đạt được những kết quả đáng

khích lệ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình

thức như tập huấn, các cuộc thi, các buổi họp chi bộ, họp thôn, tổ dân phố và

qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, trên cổng
thông tin điện tử. Qua đó đã kịp thời phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến
về bảo vệ môi trường để giới thiệu và nhân rộng.

UBND huyện Bát Xát đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên

truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc phân

loại, thu gom, xử lý rác thải trong chương trình “Phổ biến giáo dục pháp luật”,
như sau:

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới,
Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ trái đất năm 2022, kết quả: Treo 43
băng zôn, khẩu hiệu, áp phích; tuyên truyền phát thanh trên toàn huyện 86 lượt.
Tuyên truyền ngày môi trường thế giới: Treo 90 băng zôn, pa nô, áp phích;

tuyên truyền phát thanh trên toàn huyện là 150 lượt. Chiến dịch làm cho thế giới
sạch hơn năm 2022: Treo 48 băng zôn, khẩu hiệu, áp phích; tổ chức 46 cuộc mít

tinh; hội nghị, tuyên truyền phát thanh trên toàn huyện là 72 lượt.

- Hội Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức 136 buổi tuyên

truyền về công tác xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường nông thôn, thực
hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với hình thức tuyên

truyền phù hợp với phòng chống dịch Covid-19.

- Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn lồng ghép tuyên truyền, vận động
nâng cao nhận thức cho các ĐVTN và Nhân dân tích cực trong việc phân loại,
thu gom, xử lý rác thải trong các buổi tuyên truyền tại cơ sở được 186 buổi cho
hơn 15.000 lượt người.

2.4. Kiểm soát nguồn ô nhiễm

- Nước thải chủ yếu từ nước thải sinh hoạt, các cơ sở sản xuất, chăn nuôi,

cơ sở y tế. 

+ Nước thải sinh hoạt 6.000 m3/ngày;

+ Nước thải công nghiệp: Khoảng 1000 m3/ngày; Chủ yếu từ được tập
trung về các bể lắng hai ngăn lắng lọc tách cặn, thu dầu, xử lý đảm bảo tiêu
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chuẩn trước khi chảy ra môi trường.

+ Nước thải y tế: 30 m3/ngày; Đối với nước thải y tế tại bệnh viện đa khoa
huyện đã được đầu tư hệ thống bể xử lý nước thải y tế đảm bảo xử lý đủ tiêu

chuẩn trước khi thải ra môi trường.

+ Nước thải chăn nuôi khoảng 1.500 m3/ngày.

- Chất thải rắn phát sinh chủ yếu là rác thải sinh hoạt, chất thải công

nghiệp thông thường, chất thải y tế, chất thải chăn nuôi:

+ Rác thải sinh hoạt: khoảng 38,1 tấn/ngày;

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: khoảng 02 tấn/ngày;

+ Chất thải rắn y tế phát sinh: khoảng 0,04 tấn/ngày;

+ Chất thải rắn chăn nuôi: khoảng 05 tấn/ngày;

- Chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện chủ yếu là những chất
thải sau: Dẻ lau dính dầu, mực in thải, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải công

nghiệp, dầu thải, chất thải nguy hại y tế… 

- Khí thải phát sinh chủ yếu từ cơ sở sản xuất công nghiệp, từ cơ sở sản
xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư, từ hoạt động giao thông vận tải…

2.5. Quản lý chất thải và phế liệu

a) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)

- Khối lượng rác thải đô thị: Rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Bát

Xát phát sinh chủ yếu từ các hộ dân, cơ quan, trường học, bệnh viện, trạm xá,

nhà hàng, chợ, đường phố, công viên... với khối lượng phát sinh khoảng 7,3
tấn/ngày. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Bát

Xát đã được huyện thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô

thị Lào Cai. Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Lào Cai đã thành lập Xí

nghiệp môi trường Bát Xát để tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, thu gom, vận
chuyển. Hiện nay trên địa bàn huyện không có bãi tập trung xử lý rác thải theo
quy định, toàn bộ rác thải của thị trấn Bát Xát và một số xã vùng thấp như

Quang Kim, Bản Vược được tập trung thu gom, vận chuyển về bãi rác Tòng

Mòn, xã Đồng Tuyển của thành phố Lào Cai để tiến hành xử lý theo quy định.
Khối lượng rác thải đô thị được thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định
là 100%, tuy nhiên hiện nay một số nơi nhất là khu vực lân cận quanh khu vực
thị trấn và các ngõ hẻm vẫn còn tình trạng vứt rác thải không đúng quy định gây

mất cảnh quan đô thị.

- Khối lượng rác thải nông thôn: Tổng khối lượng CTRSH ở nông thôn

phát sinh trên địa bàn huyện Bát Xát khoảng 30,8 tấn/ngày. Phát sinh nhiều và

tập trung tại các xã như: Bản Vược, Quang Kim, Bản Qua, Mường Hum, Bản
Xèo, Y Tý, Trịnh Tường. Đối với các xã vùng thấp, công tác thu gom, vận
chuyển, xử lý rác thải đã được UBND các xã bố trí các điểm tập kết rác (ga rác)

tại các trung tâm cụm xã để Nhân dân thực hiện thu gom, phân loại rác, vận
chuyển về điểm tập kết và hợp đồng với Xí nghiệp môi trường Bát Xát vận
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chuyển về bãi rác Thành phố Lào Cai xử lý theo quy định; còn tại các xã vùng

cao, huyện đã đầu tư xây dựng được 17 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt nằm trên

địa bàn 17 xã với công suất khoảng 0,1 tấn/ngày. Công tác thu gom, xử lý rác

thải tại nông thôn năm 2022 ước đạt 73%; Công tác triển khai thực hiện gặp
nhiều khó khăn do địa hình các khu vực trên địa bàn tương đối phức tạp, các khu
dân cư nhỏ lẻ, cách xa nhau, phương tiện thu gom vận chuyển của các xã còn

thiếu, công nghệ lạc hậu.

b) Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT)

Chất thải rắn xây dựng, công nghiệp: Các chất thải rắn công nghiệp thông
thường được phát sinh chủ yếu từ việc khai thác khoáng sản của Tổng công ty
khoáng sản TKV, Apatit đã được thu gom, vận chuyển đưa về bãi đổ thải chất
thải theo quy định, đối với các chất thải rắn từ các hoạt động xây dựng nhà ở trên
địa bàn huyện ít, số lượng phát sinh không đáng kể. Rác thải công nghiệp phát
sinh từ hoạt động của dự án nhà máy luyện đồng Lào Cai tại xã Bản Qua, huyện
Bát Xát được Công ty thuê Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa
Bình, Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina thu gom, xử lý theo quy định.
Hiện nay trên địa bàn huyện chưa có bãi chôn lấp, đổ thải chất thải rắn nên công
tác quản lý các chất thải rắn xây dựng đảm bảo theo quy định còn gặp nhiều khó

khăn. 

c) Quản lý chất thải nguy hại (CTNH)

- Chất thải nguy hại: Phát sinh chủ yếu ở một số dự án lớn đang triển khai
xây d ự n g  h o ặ c  đ a n g  h o ạ t  đ ộ n g ,  c h ấ t  t h ả i  n g u y  h ạ i  h i ệ n  n a y  t r ư ớ c  m ắ t  đ ã  đ ư ợ c 
c á c  đ ơ n  v ị  c h ủ  đ ộ n g  t h u  g o m  v à  q u ả n  l ý .  T u y  n h i ê n ,  v i ệ c  v ậ n  c h u y ể n ,  x ử  l ý 
t h e o  q u y  đ ị n h  h i ệ n  n a y  c ò n  đ a n g  t ồ n  t ạ i  v ư ớ n g  m ắ c ;  h i ệ n  n a y  t r ê n  đ ị a  b à n 
h u y ệ n  c h ư a  c ó  đ ơ n  v ị  n à o  đ ư ợ c  c ấ p  p h é p  v ậ n  c h u y ể n  v à  x ử  l ý  c h ấ t  t h ả i  n g u y 
h ạ i ,  c á c  d o a n h  n g h i ệ p ,  d ự  á n  p h á t  s i n h  c h ấ t  t h ả i  n g u y  h ạ i  t h u ê  c á c  đ ơ n  v ị , 
c ô n g  t y  đ ủ  đ i ề u  k i ệ n  t h u  g o m ,  v ậ n  c h u y ể n ,  x ử  l ý  đ ả m  b ả o  q u y  đ ị n h .  Đ ố i  v ớ i 
c h ấ t  t h ả i  n g u y  h ạ i  p h á t  s i n h  t ạ i  n h ữ n g  c ơ  s ở  s ử a  c h ữ a  x e  m á y  n h ỏ  l ẻ , . . . v ớ i 
k h ố i   l ư ợ n g   p h á t   s i n h   k h ô n g   l ớ n . 

-  C h ấ t  t h ả i  y  t ế  n g u y  h ạ i  p h á t  s i n h  m ỗ i  n g à y  k h o ả n g  2 0  k g ,  t r o n g  đ ó  c á c 
p h ò n g  k h á m  Đ a  k h o a  k h u  v ự c  v à  c á c  T r ạ m  y  t ế  x ã  m ỗ i  n g à y  k h o ả n g  5  k g , 
c h ấ t  t h ả i  n à y  đ ã  đ ư ợ c  c á c  c ơ  s ở  t h u  g o m  v ậ n  c h u y ể n ,  x ử  l ý  t ạ i  l ò  đ ố t  r á c  c ủ a 
b ệ n h  v i ệ n  Đ a  k h o a  h u y ệ n  đ ể  x ử  l ý  b ằ n g  p h ư ơ n g  p h á p  đ ố t  t h e o  q u y  đ ị n h . 
H ằ n g  n ă m  B ệ n h  v i ệ n  t h ự c  h i ệ n  x ử  l ý  c á c  l o ạ i  c h ấ t  t h ả i  y  t ế  p h á t  s i n h  đ ả m  b ả o 
t r i ệ t  đ ể ,  đ ố i  v ớ i  c h ấ t  t h ả i  s i n h  h o ạ t  đ ã  t ổ  c h ứ c  t h ự c  h i ệ n  p h â n  l o ạ i  t r ư ớ c  k h i  X í 
n g h i ệ p  m ô i  t r ư ờ n g  B á t  X á t  t h ự c  h i ệ n  t h u  g o m .  H i ệ n  n a y ,  h u y ệ n  t h ự c  h i ệ n 
p h â n  b ổ  k i n h  p h í  đ ể  t h ự c  h i ệ n  v i ệ c  t h u  g o m ,  x ử  l ý  n ư ớ c  t h ả i ,  r á c  t h ả i  đ ạ t  t i ê u 
c h u ẩ n  m ô i  t r ư ờ n g  đ ố i  v ớ i  b ệ n h  v i ệ n  Đ a  k h o a  h u y ệ n  B á t  X á t ,  c á c  P h ò n g  k h á m 
k h u  v ự c  v à  c á c  t r ạ m  y  t ế  c á c  x ã ;  b ố  t r í  c á c  t h i ế t  b ị  c h u y ê n  d ụ n g  đ ể  p h â n  l o ạ i 
b ệ n h  p h ẩ m ,  r á c  t h ả i  y  t ế  t ạ i  n g u ồ n ;  x ử  l ý ,  t i ê u  h ủ y  b ệ n h  p h ẩ m ,  t h u ố c  h ế t  h ạ n 
s ử  d ụ n g ;  c á c  c ơ  s ở  y  t ế  c ó  s ử  d ụ n g  c á c  t h i ế t  b ị  c h i ế u  x ạ ,  c ó  c h ấ t  p h ó n g  x ạ 
p h ả i  đ á p  ứ n g  c á c  y ê u  c ầ u  v ề  a n  t o à n  h ạ t  n h â n  v à  a n  t o à n  b ứ c  x ạ .  T ỷ  l ệ  x ử  l ý 
c h ấ t   t h ả i   r ắ n   y   t ế   đ ế n   n a y   t r ê n   đ ị a   b à n   h u y ệ n   đ ạ t   1 0 0 % . 
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2.6. Xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường

- Các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được gắn với phong
trào xây dựng nông thôn mới đang được triển khai có hiệu quả trên địa bàn: 

+ Đối với khu vực thị trấn Bát Xát và trung tâm các xã Quang Kim, Bản
Vược đã được Xí nghiệp môi trường Bát Xát thực hiện việc thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến nơi quy định. 

+ Đối với các xã khác trên địa bàn huyện hiện nay đang thực hiện thu gom,
vận chuyển rác thải sinh hoạt về lò đốt rác tập trung để xử lý đảm bảo vệ sinh
theo quy định.

- Công tác xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn huyện: Tại trung tâm các

xã trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo
theo quy định (có hệ thống cống bằng bê tông ngầm thoát nước). Đối với các

khu dân cư tập trung còn lại ở các thôn các hệ thống rãnh đa số là rãnh đất, cơ

bản vẫn đảm bảo thoát nước mưa, nước thải và nhu cầu thoát nước của khu vực,
không có hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng, đã áp dụng biện
pháp xử lý nước thải phù hợp trước khi thải ra môi trường.

- Các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện tương đối đầy đủ các

quy định về cải tạo khôi phục môi trường: Nộp ký quỹ cải tạo phục hồi môi

trường định kỳ, trồng cây xanh cải tạo môi trường đối với những khu vực kết
thúc khai thác, đổ thải theo thiết kế và phương án cải tạo, khôi phục môi trường
đã được phê duyệt. Các chủ đầu tư tổ chức quan trắc các chỉ tiêu môi trường như

nước thải, nước mặt, không khí,… định kỳ 03 tháng/lần.

2.7. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- Trong năm không thực hiện chương trình, dự án nào về phòng ngừa, ứng
phó sự cố môi trường.

- 100% các thông tin, kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân đều được
UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định, tuy nhiên vẫn còn tồn
tại một số nội dung, vướng mắc như việc thu gom chất thải nhựa, túi ni lông,

bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông nghiệp chưa được
triệt để do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau.

2.8. Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi buôn bán và

tiêu thụ trái phép các loại động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên

bảo vệ; kiểm soát chặt chẽ và ngăn ngừa, phòng trừ hiệu quả các loài sinh vật
ngoại lai xâm hại; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã quý hiếm có

nguy cơ bị tuyệt chủng.

- Lồng ghép các chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học trong việc thực hiện
chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ

lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo
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tồn nâng cao trữ lượng các - bon rừng”.

3. Điều kiện và nguồn lực về bảo vệ môi trường

3.1. Nguồn nhân lực

Trong những năm gần đây hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về

bảo vệ môi trường ngày càng được kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ được phân
định cụ thể hơn. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn
huyện gồm: Cấp huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường, có 01 người phụ trách;
cấp xã mỗi xã có 01 Công chức địa chính môi trường các xã, thị trấn nhưng còn
mang tính chất kiêm nghiệm; nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường là 22/83.450
người, chiếm 0,0026% dân số cả huyện. Tuy nhiên, các cán bộ đa số không được
đào tạo đúng chuyên ngành môi trường mà được đào tạo ở các chuyên ngành
khác. Chính vì vậy công tác quản lý môi trường ở một số địa phương chưa thực
sự có hiệu quả và chưa thực hiện hết các nhiệm vụ về môi trường theo quy định. 

3.2. Nguồn lực tài chính

Trong năm 2022, Tổng kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường trên

địa bàn huyện Bát Xát là 7.170.945.900 đồng, cụ thể như sau:

- Chi phí y tế: Vệ sinh công nghiệp ngoài buồng bệnh và chăm sóc cây

xanh 1.932.000.000 đồng (ngân sách nhà nước);

- Các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã Bản Vược
394.070.000 đồng (Ngân sách xã, nhà nước hỗ trợ 327.070.000 đồng, Nhân dân

đóng góp 67.000.000 đồng);

- Các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã Trịnh Tường
96.000.000 đồng (Nhân dân đóng góp);

- Các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã Mường Hum
94.820.000 đồng (Nhân dân đóng góp);

- Các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã Quang Kim
572.778.900 đồng (Ngân sách xã, nhà nước hỗ trợ 350.000.000 đồng; Nhân dân

đóng góp 222.778.900 đồng);

- Các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã Bản Xèo

15.000.000 đồng (Thu từ nhân dân);

- Các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã Y Tý 10.000.000
đồng (Thu từ nhân dân);

- Thị trấn Bát Xát chi dịch vụ công ích đô thị là 4.056.277.000 đồng (Trong
đó: Chi cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải là 3.375.833.000 đồng;
duy trì cây xanh đô thị là 680.444.000 đồng).

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường

Các chỉ tiêu thống kê môi trường quốc gia trong danh mục các chỉ tiêu

thống kê quốc gia của Luật Thống kê:

- Diện tích rừng: 71.371,02 ha.
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- Tỷ lệ che phủ rừng: 59,15 %.

- Huyện Bát Xát có 01 khu bảo tồn thiên nhiên với tổng diện tích 18.637 ha
thuộc địa phận 05 xã: Y Tý, Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung.

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý: 95 %.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 75 %.

5. Đánh giá chung

5.1. Kết quả đạt được

- Năm 2022, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện tiếp tục nhận
được sự quan tâm của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; sự tham gia tích cực của các ngành,

đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn. Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn

huyện đã dần đi vào nề nếp, tạo được những chuyển biến tích cực và đạt được
một số kết quả bước đầu quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của nhân dân về

vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Hiện trạng môi trường sống
trên địa bàn huyện vẫn trong trạng thái cân bằng, chưa xảy ra những vẫn đề bức
xúc, nổi cộm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… các thành phần môi trường
trên địa bàn huyện chưa bị ô nhiễm, vẫn trong trạng thái cân bằng. 

- Công tác tuyên truyền, tập huấn được quan tâm, sự phối hợp tích cực của
các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, xã; một số ngành đoàn thể như Hội
phụ nữ, Đoàn thanh niên,… chủ động phối hợp trong tập huấn, tuyên truyền việc
thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, tổ chức nhiều sự kiện, ra
quân dọn dẹp vệ sinh, thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”.

- Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải luôn được duy trì, thực
hiện thường xuyên theo khu vực đạt hiệu quả cao. 

- Các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên đại bàn cơ bản chấp hành tốt
các quy định về bảo vệ môi trường.

- Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trong năm được sử dụng hiệu quả

và góp phần nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn huyện. 

5.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Những tồn tại, hạn chế

- Công tác kiểm tra, kiểm soát có lúc chưa kịp thời, chưa được thường
xuyên liên tục, toàn diện, việc xử lý vi phạm đôi khi chưa được cương quyết, dứt
điểm; Lượng rác thải sinh hoạt, chất thải nông nghiệp phát sinh ngày càng nhiều
nhưng các đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý còn chưa đảm
bảo (đối với rác thải khu dân cư tập trung ở các xã).

- Công tác quy hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường chưa được quan tâm

thường xuyên và đầu tư chưa tương xứng với thực trạng. Việc ứng dụng tiến bộ

khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ và xử lý ô nhiễm
môi trường chưa nhiều. Hệ thống thoát nước tập trung của các địa phương chưa
có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
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- Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số người dân

chưa cao; các cấp chính quyền chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong quá

trình quản lý, triển khai, thực hiện công tác bảo vệ môi trường. 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt ở các ao, hồ, đầm trong
khu dân cư, suối, kênh rạch chưa được xử lý dứt điểm có thời điểm còn gây bức
xúc trong nhân dân.

- Công tác tuyên truyền tại các khu vực công cộng bằng những hình ảnh
trực quan, tài liệu tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

chưa có để hỗ trợ tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

- Huyện đã đầu tư xây dựng được 17 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo Đề

án phát triển nông thôn mới nằm trên địa bàn 17 xã tuy nhiên một số lò đốt tại các
xã hầu như ít hoạt động hoặc chưa hoạt động do còn một số khó khăn trong công
tác thu gom, vận chuyển và xử lý. Công nghệ xử lý rác bằng phương pháp đốt thủ

công còn chưa đảm bảo theo quy định (Việc đốt thủ công sẽ tạo ra khói và khí

thải gây ô nhiễm môi trường không khí).

b) Nguyên nhân

- Chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn thiếu sự đồng bộ chưa
có chế tài đủ mạnh, một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với điều kiện và

tình hình hiện nay như quản lý chăn nuôi trong khu dân cư dẫn đến việc thực thi
các chính sách về Tài nguyên và môi trường gặp nhiều khó khăn. 

- Nguồn ngân sách BVMT chưa đáp ứng, cơ sở vật chất còn thiếu.

- Địa hình các xã trên địa bàn huyện phức tạp, chủ yếu là đồi núi, dân cư thưa
thớt, địa hình đường xá không thuận lợi nên việc thực hiện thu gom, vận chuyển rác
thải về các khu xử lý là rất khó khăn, tính khả thi không cao, chỉ thực hiện được ở
một số thôn khu vực trung tâm các xã như: Mường Hum, Y Tý, Trịnh Tường, Bản
Xèo, những khu vực xã này có chợ nên rác thải phát sinh hàng ngày cao.

- Cán bộ phụ trách nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ cấp huyện đến cấp xã

còn kiêm nghiệm nhiều lĩnh vực nên thời gian dành cho nhiệm vụ này còn hạn
chế; Do chưa có nhiều kinh nghiệm và trình độ nhận thức không đồng đều nên

khi thực hiện công tác quản lý môi trường, cũng như công tác bảo vệ môi trường
kết quả đạt được chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về bảo vệ môi

trường chưa sâu, chưa đạt yêu cầu, ở một số nơi chưa được chú trọng. Nhận
thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một số đơn vị sản xuất kinh
doanh, một số người dân còn chưa đúng mức. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi

trường chưa được tiến hành thường xuyên, việc xử lý các hành vi gây ô nhiễm
môi trường chưa triệt để, hiệu quả chưa cao, thiếu tính giáo dục, ngăn chặn.

6. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới

6.1. Phương hướng, nhiệm vụ
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a) Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các

ngành, các xã, thị trấn; nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ
chức chính trị, đoàn thể, xã hội trong việc tham gia giám sát các hoạt động bảo
vệ môi trường.

- Nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã trong chỉ đạo thực hiện nhiệm
vụ kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm ngay từ khi các

cơ sở mới có hành vi vi phạm; gắn trách nhiệm quản lý môi trường trên địa bàn

với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương để công tác BVMT thực sự

được coi trọng ngay từ cơ sở. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, chỉ đạo các phòng, ngành

chức năng của huyện thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý nghiêm đối với các

tổ chức, doanh nghiệp thuê đất sản xuất, kinh doanh, các cơ sở, hộ gia đình sản
xuất nhất là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả áp dụng các

công cụ trong quản lý môi trường: Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt
giấy phép môi trường theo Luật Môi trường năm 2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để các cơ sở có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường, kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc buộc di dời đối với
những cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, gần đường quốc lộ… 

- Tăng cường bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng, đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc, ngăn chặn tình trạng
đốt rừng làm nương rẫy, khắc phục tình trạng khai thác, chặt phá rừng bừa bãi

gây cạn kiệt nguồn nước. 

- Gắn việc bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của các thôn, xóm,

tổ dân phố trên địa bàn huyện để nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân,

cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

b) Giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới

- Đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận
thức và trách nhiệm của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và bảo vệ môi trường trong
các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các

cấp, các ngành trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, hình thành và phát

triển các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường. Chú trọng xây

dựng và thực hiện hương ước, quy định, cam kết bảo vệ môi trường; phát triển
các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao năng lực thực hiện bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà

nước về bảo vệ môi trường từ cấp huyện đến cấp xã; quy định rõ trách nhiệm và

phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa các cấp, các
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ngành… 

- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và

các ngành liên quan trong công tác bảo vệ môi trường.

- Phân bổ kinh phí sự nghiệp cho từng ngành theo nhiệm vụ quản lý công

tác bảo vệ môi trường (ưu tiên các vấn đề cấp bách cần giải quyết trong thời
gian sớm nhất). 

- Chú trọng đầu tư các công trình thu gom, xử lý và chôn lấp chất thải.

- Quản lý chặt chẽ các chất thải phát sinh đặc biệt là chất thải nguy hại và

chất thải rắn sinh hoạt.

III. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét ban hành các chủ trương, cơ

chế, chính sách ưu tiên hỗ trợ các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật để thực
hiện và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường tại địa phương. 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hằng năm quan tâm chỉ đạo, tổ
chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản mới ban hành đến cấp
huyện, cấp xã và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện trong công tác quản lý bảo
vệ môi trường.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Bát Xát về kết quả thực
hiện bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- TT: HU, UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT, CV(Quân).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Năng Chung
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