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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 2737/STNMT-MT ngày 26/9/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 

18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND huyện Kon Rẫy tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn 

huyện như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện: 

1. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt chất thải 

rắn, rơm rạ sau thu hoạch: 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành có liên quan và UBND các, thị 

trấn trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc 

đốt rơm rạ tại các cánh đồng hoặc đốt rẫy dọn dẹp trước khi bước vào mùa vụ mới; 

cũng như vận động các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ lẻ hạn chế, tiến tới không sử 

dụng than, than tổ ong gây ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt; tổ chức kiểm soát 

chặt các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguồn thải lớn, các cơ sở sản xuất có khả 

năng gây ô nhiễm môi trường không khí; tăng cường kiểm soát hoạt động phun xịt 

thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn các hộ dân sử dụng hiệu quả rơm rạ, phụ phẩm 

nông nghiệp sau thu hoạch thay cho việc đốt theo khuyến cáo của ngành nông 

nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp đốt chất thải không đúng quy định, gây ô 

nhiễm môi trường. Hiện nay, trên địa bàn huyện Kon Rẫy, chưa có trường hợp vi 

phạm về việc đốt rơm rạ, hoặc chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường không khí tại 

các khu sản xuất, các cánh đồng.   

Trong thời gian qua UBND các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với Mặt 

trận và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

đến nhân dân, các đơn vị trường học, trạm y tế, các đơn vị doanh nghiệp trên địa 

bàn về công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động hưởng 

ứng “tháng hành động vì môi trường”; Ngày Môi trường thế giới,  Ngày khí 

tượng thuỷ văn... Tổ chức các cuộc hội nghị và lồng ghép thông qua các cuộc 

họp thôn, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức 

trong công tác bảo vệ môi trường. Phát huy được vai trò của Mặt trận và các tổ 

chức đoàn thể ngay tại cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường góp phần xây dựng các tiêu chí về môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm, trên toàn địa bàn huyện đã tổ 

chức được 28 cuộc tuyên truyền, phổ biến với 6.268 lượt người tham gia. 



2. Công tác kiểm soát khí thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh 

doanh xay xát, thu mua mủ cao su, nhà máy chế biến tinh bột sắn, các điểm 

mỏ khai thác khoáng sản và các nguồn khí thải tại khu vực có dân cư tập 

trung: 

Trong thời gian qua, UBND huyện đã thành lập 02 đoàn kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật về Bảo vệ môi trường; qua đó đã tổ chức kiểm tra, hướng 

dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh xay xát, thu mua mủ cao su, các trang trại, hộ 

gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm,... tiến hành hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ 

môi trường, đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình tổ chức hướng dẫn ký 

cam kết để ràng buộc người dân phải thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

Chủ động tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân trong lĩnh vực môi 

trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc để phát tán mùi 

hôi gây ô nhiễm môi trường không khí tại các khu chăn nuôi, sản xuất. Tuyên 

truyền, vận động các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm di dời ra xa khu dân 

cư tập trung nhằm hạn chế tối đa việc phát tán mùi hôi gây ô nhiễm môi trường 

không khí tại các khu dân cư. 

Để kiểm soát tốt việc phát tán khí thải tại các khu sản xuất, chăn nuôi, khu 

đông dân cư, tại các cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người 

dân trồng cây xanh xung quanh nhà rông, thành lập các tuyến đường cây xanh; 

đồng thời tổ chức phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 

phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh tại các khu dân cư với tổng chiều dài 

khoảng 25.500 m; đào bổ sung, sửa mới các hố rác thải sinh hoạt tại khu dân cư 

với 80 hố rác; nạo vét, phát dọn kênh mương thuỷ lợi khoảng 500 m; lồng nghép 

nội dung bảo vệ môi trường trong việc thực hiện hương ước, quy ước của từng 

thôn, làng. Trong năm 2022 trên địa bàn huyện đã tổ chức trồng rừng được 

khoảng 437,07 ha, đạt 102,8% kế hoạch tỉnh giao (xã, thị trấn thực hiện 400,53 

ha; các đơn vị chủ rừng thực hiện 36,5 ha). 

3. Đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không 

khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Bảo vệ môi trường không khí 

thuộc thẩm quyền theo quy định. 

 Trên địa bàn toàn huyện việc người dân đốt nương làm rẫy hoặc đốt rơm 

rạ, các chế phẩm sau thu hoạch đã giảm thiểu rõ rệt, đạt kết quả trên, địa phương 

đã làm tốt công tác tuyên truyền cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trong thực hiện việc 

chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về gây ô nhiễm môi trường ngay tại cơ sở. Trong 

thời gia qua trên địa bàn huyện chưa xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực 

gây ô nhiễm môi trường không khí thuộc thẩm quyền. 

II. Đánh giá chung: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi 

trường không khí trên địa bàn huyện được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các 

ngành, cũng như sự tham gia vào cuộc của cả hệ thông chính trị và người dân, 

nhất là trong công tác, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy 

định của pháp Luật về Bảo vệ môi trường góp phần xây dựng môi trường sống 

trong lành, xanh, sạch đẹp. Thời gian qua trên địa bàn huyện không để xảy ra ô 



nhiễm không khí; việc kiểm soát, hạn chế mức độ ô nhiễm không khí được kiểm 

soát chặt chẽ. 

III. Các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới:  

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ, 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng chuyên chuyên môn và các cơ quan, ban 

ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường thực hiện các nội 

dung, nhiệm vụ trọng tâm về quản lý, bảo vệ môi trường không khí, trong đó tập 

trung vào các nội dung trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên 

địa bàn huyện; đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác 

triển khai thực hiện công tác Bảo vệ môi trường tại các địa phương. Cơ quan 

chuyên môn đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức 

phong phú trong công tác Bảo vệ môi trường. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật về 

bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản suất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  

3. Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ các nguồn khí thải về lĩnh vực bảo 

vệ môi trường; Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải, khí thải tại các khu xử lý chất thải rắn tập trung.  

4. Hỗ trợ hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý giảm thiểu, tái 

chế, chôn lấp chất thải thông thường; vận hành các bãi chôn lấp chất thải hợp vệ 

sinh; hỗ trợ các phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về tình hình triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận:                                                                                                                        
- Như trên (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (th/h); 

- UBND các  xã, thị trấn (th/h);                                                                                                     
- Lưu: VT, PTNMT.                                                                        

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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