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

      XÃ NINH THỌ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số:        /KH-UBND                 Ninh Thọ, ngày        tháng 8 năm 2020 

       

KẾ HOẠCH 

Về việc bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2020 
  

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 19/3/2010 của UBND thị xã Ninh 

Hòa về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác 

bảo vệ môi trường; 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 05/4/2018 của UBND thị xã Ninh 

Hòa về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.  

Căn cứ Phương án số 1143/PA-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của UBND 

xã Phương án thu gom rác thải trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2020; 

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, UBND xã 

Ninh Thọ ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2020 

cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước của lãnh đạo UBND xã, cũng như vai 

trò của Mặt trận và các ban ngành đoàn thể xã đối với công tác bảo vệ môi trường, 

xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên, liên tục, không để bị động 

trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước chỉ đạo, điều hành về công tác bảo vệ 

môi trường; tăng cường trách nhiệm của Mặt trận, các ban ngành đoàn thể và nhân 

dân các thôn về công tác bảo vệ môi trường. 

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp môi trường từ ngân sách thị xã trong 

hoạt động bảo vệ môi trường. 

* Yêu cầu: 

- Tổ chức triển khai, tuyên truyền, giáo dục, phố biến kiến thức pháp luật về 

bảo vệ môi trường; quán triệt sâu rộng các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm tại 

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 05/4/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc tăng 

cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

- Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động bảo 

vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, hạn chế tối đa sự cố môi 

trường do hoạt động của con người trong khai thác, kinh doanh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 



- Tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ để người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định và xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn xã. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các cơ 

sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được xác 

nhận. 

- Tổ chức kiểm tra, giải quyết các vấn đề môi trường trên địa bàn theo phản 

ảnh, kiến nghị của người dân. 

- BND các thôn tăng cường công tác quản lý môi trường ở từng thôn, kịp thời 

ngăn chặn và báo cáo về UBND xã. 

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát kết hợp vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ trên địa bàn xã chưa đăng ký hồ sơ xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản. 

- Vận động, xử lý có hiệu quả chất thải từ hoạt động chăn nuôi, khuyến khích 

người dân sử dụng hầm biogas để tận dụng nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, bố 

trí các điểm thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật để tiện việc thu gom và xử 

lý.  

- Trong năm 2019 tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở 

các bãi rác tự phát và dọc tuyến Quốc lộ 1A. 

- Giữ vững tiêu chí môi trường trong chương trình nông thôn mới. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. 

- Xây dựng các pano, bảng cấm đỗ rác tại các điểm nóng để nâng cao nhận tức 

của người dân. 

-Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đóng phí môi trường 

nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc thu gom và xử lý rác 

thải, hạn chế tình trạng đỗ rác không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng cảnh quan và 

ô nhiễm môi trường. 

- Phối họp kiểm công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai 

thác khoáng sản trên địa bàn xã. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, chăn 

nuôi xả nước thải vào nguồn nước của các hộ gia đình, cá nhân. 

- Khuyến khích trồng cây phân táng và rừng sản xuất để cân bằng sinh thái trên 

địa bàn. 

- Tích cực tham gia tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

môi trường, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn. 

- Tham gia hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6 hàng năm. 

- Tăng cường về thời lượng tuyên truyền trên đài truyền thanh để người dân tự 

giác nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường và bảo vệ môi trường. 

3. Phương pháp thu gom: 



 a. Phạm vi thu gom rác thải: Tổ chức thu gom trên dọc tuyến Quốc lộ 1A. 

 b. Cách thức thu gom: 

 - Bố trí tập kết rác dọc tuyến Quốc lộ 1A. 

 - Xe thu gom chạy dọc tuyến Quốc lộ 1A theo lộ trình đã được xác định và thời 

gian cụ thể để tiến hành thu gom rác. 

 - Tuyến đường thu gom: Dọc tuyến Quốc lộ 1A.  

 c. Thời gian thu gom: Vào chiều thứ năm hàng tuần. 

 - Số lượng chuyến thu gôm: Thu gom 1 chuyến/tuần theo thời gian xác định. 

 d. Phương tiện thu gom: 

 - Phương tiện thu gom: 

 + Xe thu gom: 01 xe ( xe của Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa). 

 - Nhân công thu gom: Nhân viên của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa. 

 - Điểm tập kết rác: Bố trí dọc tuyến Quốc lộ 1A. 

 - Bãi rác: Bãi rác Hòn rọ. 

 - Phương pháp xử lý: Chôn lắp. 

 e. Gía thu phí:  

  

STT Đối tượng thu dịch vụ Đơn vị tính Gía tối đa( đã bao gồm 

thuế GTGT) 

1 Hộ gia đình có xe đến tận 

nơi lấy rác 

Đồng/hộ/tháng 14.000 

2 Hộ gia đình không có xe 

đến tận nơi lấy rác 

Đồng/hộ/tháng 8.000 

3 Hộ kinh doanh buôn bán 

nhỏ 

  

a Buôn bán nhỏ hàng ăn 

uống (chưa quản lý thuế 

môn bài) 

Đồng/hộ/tháng 20.000 

b Hộ kinh doanh hàng ăn 

uống có đóng thuế môn 

bài 

Đồng/hộ/tháng 21.000 

c Hộ kinh doanh ngành khác Đồng/hộ/tháng 17.000 

d Hộ buôn bán không có lô 

sạp cố định, không phải 

bán hàng ăn uống 

Đồng/hộ/tháng 15.000 

4 Hộ kinh doanh trong các 

chợ loại 3 

  

a Hộ kinh doanh hàng ăn 

uống 

Đồng/hộ/tháng 23.000 

b Hộ kinh doanh ngành khác Đồng/hộ/tháng 18.000 

c Hộ buôn bán không có lô 

sạp cố định, không phải 

bán hàng ăn uống 

Đồng/hộ/tháng 17.000 

5 Cửa hàng các doanh Đồng/cửa 245.000 



nghiệp hàng/tháng 

6 Hộ kinh doanh buôn bán 

lớn 

Đồng/hộ/tháng 101.000 

 

 Gía thu thực hiện theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý 

rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Ninh 

Hòa.  

 f. Người thu phí: BND thôn hoặc Trưởng ban công tác mặt trận thôn. 

4. Kinh phí thực hiện: 

- Sử dụng kinh phí môi trường năm 2020 do UBND thị xã phân bổ năm 2020. 

- Kinh phí thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác từ các hộ dân. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Công chức Địa chính-Môi trường phối họp với các ban ngành liên quan tham 

mưu cho UBND xã tổ chức, đôn đốc thực hiện Kế hoạch. 

- Bộ phận Kế toán phân bổ kinh phí để triển khai có hiệu quả các nội dung 

trong Kế hoạch. 

- Chi bộ, BND các thôn triển khai thực hiện các nội dung, nhệm vụ cụ thể. 

- UBMTTQVN xã cùng với các ban ngành đoàn thể và BND các thôn tổ chức 

ký cam kết bảo vệ môi trường đến từng hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.  

- Công an xã phối hợp thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được 

phân công. 

- Định kỳ kiểm tra mỗi tháng 3 đợt tổ chức kiểm tra đồng loạt trên địa bàn xã. 

Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về UBND xã để kịp thời xử lý những tồn tại trong 

quá trình kiểm tra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn báo cáo UBND xã để 

kịp thời xem xét, quyết định. 

Trên đây là Kế hoạch bảo vệ môi trường xã Ninh Thọ năm 2020, đề nghị các 

ban ngành, đoàn thể , Công chức địa chính và các đồng chí trưởng thôn nghiêm túc tổ 

chức thực hiện nhằm từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường 

của địa phương./. 

            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

     Nơi nhận                                                                       CHỦ TỊCH 

- TT. UBND xã;                                                             

- Mặt trận, các đoàn thể;  

- BND 8 thôn; 

- Công chức Địa chính-Môi trường; 

- Lưu VT. 
 

                                                                                                 Võ Khánh Đăng 
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