
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-BQLKKT     Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của  

Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

 

Thực hiện Công văn số 1727/STNMT-CCBVMTngày 23/9/2019 về việc đề 

nghị phối hợp tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-

CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum báo cáo như sau: 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cung cấp thông tin để Sở Tài nguyên và Môi 

trường biết, tổng hợp./.           

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT tỉnh Kon Tum (tổng hợp); 

- Lưu: VT, XDTNMT (NVTrung). 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của  

Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC- BQLKKT ngày       tháng 10 năm 2019) 

 

I. Công tác tổ chức triển khai thực hiện:  

1. Tình hình phổ biến, quán triệt Nghị quyết và ban hành các Kế 

hoạch triển khai thực hiện:  

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Ban quản lý) đã tích cực, phổ 

biến, quán triệt Nghị quyết 35/NQ-CP và các văn bản pháp luật về BVMT đến 

toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan và các cơ sở sản xuất trên địa bàn 

quản lý, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài (lồng ghép trong các nhiệm 

vụ thường xuyên, hàng ngày). Tuy nhiên, về phân công nhiệm vụ triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ tại Công văn số 

2021/UBND-KTN  ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh không giao nhiệm vụ cụ thể 

cho Ban quản lý. 

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: 

2.1. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT tại các khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Ban quản lý không có chức năng 

thanh tra, khi có đề nghị phối hợp thanh tra của các cơ quan liên quan ở Trung 

ương và địa phương, Ban quản lý đã tích cực phối hợp thực hiện. 

2.2. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá tác động môi 

trường; tăng cường kiểm tra sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Khi được ủy quyền thực hiện công tác này, Ban quản lý đã thực hiện tốt, 

đầy đủ, hiệu quả, góp phần cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, tại chỗ, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2019, các hoạt 

động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện tại cơ quan 

thường trực thẩm định là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý  sẽ tham gia 

khi có đề nghị và sẽ tích cực phối hợp với cơ quan thẩm định tăng cường kiểm tra 

sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thực hiện 

trên địa bàn KKT, các KCN, CCN. 

2.3. Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc phòng trừ dịch hại, 

phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, chất thải trong nông nghiệp và nuôi 

trồng thủy sản; hóa chất bảo vệ thực vật nhập lậu, hết hạn sử dụng: Ban quản lý 

sẽ tích cực thực hiện và chỉ đạo các cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý thực hiện 

theo đúng các quy định về thu gom, xử lý các loại chất thải rắn nói trên nhằm góp 

phần bảo vệ tốt môi trường. 

2.4. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của tỉnh theo 

hướng bố trí quỹ đất cho các công trình xử lý rác thải, nước thải, hạ tầng kỹ thuật 

về môi trường: Ban quản lý thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy 

hoạch sử dụng đất, khi lập các quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết về xây 



 

 

dựng, Ban quản lý đã đề xuất bố trí quỹ đất cho các công trình xử lý rác thải, 

nước thải và hạ tầng BVMT như hệ thống cây xanh, cấp thoát nước...theo đúng 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và BVMT. 

2.5. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị 

trấn hướng dẫn các tổ, thôn, xóm có làng nghề xây dựng các hương ước, quy ước 

gắn với BVMT: Không thuộc thẩm quyền của Ban quản lý. 

2.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất 

hoạt động dưới danh nghĩa làng nghề để gia công, sản xuất các sản phẩm gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng: Không thuộc thẩm quyền của Ban quản lý. 

2.7. Điều tra, xác định các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 

xây dựng lộ trình xử lý; tổ chức cảnh báo và tuyên truyền, hướng dẫn các biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân: 

Qua rà soát, trên địa bàn KKT, các KCN, CCN chưa phát hiện các cơ sở sản xuất 

thuộc quản lý của Ban quản lý thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng. Khi phát hiện có các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc 

thẩm quyền quản lý, Ban quản lý sẽ xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm 

quyền xử lý theo quy định của pháp luật.  

2.8. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy 

định về BVMT theo quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng tại các khu đô thị mới, các 

công trình công cộng: Ban quản lý đã và sẽ tích cực phối hợp thực hiện công tác 

này khi có đề nghị của các cơ quan liên quan nhằm kiểm soát chặt chẽ việc tuân 

thủ các quy định về BVMT theo đúng quy định của pháp luật. 

2.9. Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh 

các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT trong hoạt động giao thông vận tải: Ban 

quản lý đã và sẽ tích cực phối hợp thực hiện công tác này khi có đề nghị của các 

cơ quan liên quan. 

2.10. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn 

hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về 

BVMT: Các hoạt động này Ban quản lý thực hiện lồng ghép qua các hoạt động 

giải quyết công việc hàng ngày hoặc thông qua các ngày như: Ngày Môi trường 

Thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh 

môi trường... 

II. Đánh giá kết quả thực hiện: 

1. Kết quả đạt được: 

1.1. Về tăng cường công tác BVMT tại các khu, cụm công nghiệp; nâng 

cao chất lượng thẩm định yêu cầu BVMT trong các chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch và dự án phát triển: Ban quản lý thường xuyên ban hành các văn bản đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý về công tác 

BVMT; khi tiến hành thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và dự án 

phát triển Ban quản lý luôn chú trọng đến công tác môi trường khi tiến hành đề 

xuất hoặc thực hiện dự án. 



 

 

1.2. Về chú trọng BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản: Ban quản 

lý đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực 

hiện tốt công tác quản lý BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 

các hoạt động thực hiện trên địa bàn KKT CKQT Bờ Y. 

1.3. Về khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, làng 

nghề: Không thuộc nhiệm vụ của Ban quản lý. 

1.4. Về khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường tại các đô thị và 

lưu vực sông: Không thuộc nhiệm vụ của Ban quản lý, đơn vị đã tích cực phối 

hợp khi có đề nghị phối hợp thực hiện. 

1.5. Về kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu: Trên địa bàn 

KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thống kê trong 2 năm gần nhất là 2017 và 2018 

không phát sinh hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

1.6. Về ngăn chặn sự suy thoái của các hệ sinh thái, suy giảm các loài: 

Không thuộc nhiệm vụ của Ban quản lý, đơn vị đã tích cực phối hợp khi có đề 

nghị phối hợp thực hiện. 

1.7. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT: Ban quản 

lý đã tích cực phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên 

quan trong việc xây dựng quy chế phối hợp trong công tác BVMT trên địa bàn 

tỉnh 
1
. Việc ban hành quy chế phối hợp đã góp phần đảm bảo thực hiện đồng bộ, 

thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch. Tránh hình thức, chồng 

chéo, trùng lặp về nhiệm vụ, ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của mỗi 

đơn vị; Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, cá nhân 

khác trong thực thi nhiệm vụ. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

- Việc ủy quyền trong công tác xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT và thẩm 

định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường còn chưa kịp thời và tùy 

từng thời điểm, hay có sự thay đổi ( lúc quy định về ủy quyền, lúc không quy định 

về ủy quyền) đã gây không ít khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính cho 

nhà đầu tư và cải cách công tác hành chính theo cơ chế một cửa tại chỗ. 

- Việc quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn KKT CKQT Bờ Y 

chưa được thực hiện gây khó khăn trong công tác theo dõi các diễn biến về môi 

trường để phục vụ công tác quản lý BVMT. 

2.2. Nguyên nhân: 

- Pháp luật về BVMT, nhất là các văn bản hướng dẫn dưới luật không ổn 

định, hay thay đổi; 

- Kinh phí cấp cho công tác quan trắc các các thành phần môi trường trên 

địa bàn KKT CKQT Bờ Y chưa được bố trí kịp thời. 
                                                 
1
 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy chế phối 

hợp về BVMT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 



 

 

 III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến 
 

 Tiếp tục tích cực, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 35/NQ-

CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực 

BVMT và các văn bản pháp luật về BVMT đến toàn thể cán bộ, công nhân viên 

chức cơ quan và các cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý.  

 IV. Đề xuất, kiến nghị 

 - Đề nghị các cơ quan cấp trên liên quan kiến nghị các cơ quan Trung ương 

sữa đổi bổ sung các quy định về ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT cho Ban quản lý Khu 

kinh tế để góp phần cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tại chỗ 

nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn 

KKT, các KCN, CCN. 

- Các cơ quan liên quan quan tâm cấp kinh phí cho Ban quản lý thực hiện 

công tác quan trắc các thành phần môi trường để phục vụ công tác giám sát, quản 

lý, BVMT./. 
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