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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÂY HÒA 

Số        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Tây Hòa, ngày     tháng   năm 2022 
 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 4/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên 

và Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 16/11/2021 của Huyện ủy Tây Hòa về việc 

thực hiện chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh 

ủy Phú Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây 

dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp,  

thân thiện với môi trường 
  

 Thực hiện Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 4/4/2022 của UBND tỉnh Phú 
Yên và Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 
Tây Hòa về việc thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 
18/8/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, 
phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện 
với môi trường; UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai có hiệu quả 
nội dung Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 4/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên và 
Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây 
Hòa về việc thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 
của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu 
xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi 
trường.  

- Khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và 
bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, từng bước tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chất thải nhằm hạn chế tối đa 
chất thải vào môi trường. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường; huy động nguồn lực của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân 
cùng tham gia thực hiện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng huyện Tây Hòa đến năm 2025 trở thành 
điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. 

2. Yêu cầu 

 - Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán 
triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 78/KH-UBND ngày 4/4/2022 
của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 16/11/2021 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa về việc thực hiện Chương trình hành động số 08-
CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường công tác bảo 
vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, 
đẹp, thân thiện với môi trường.  
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- Phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 
trấn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục 
tiêu về bảo vệ môi trường.  

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025 

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập 
trung đạt 75%; tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch theo Quy chuẩn 

quốc gia 100%. 

- 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn. 

- Chất thải rắn được thu gom, xử lý đúng quy định, cụ thể: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế như: Nhựa, giấy, kim 
loại, túi ny-lông sạch... loại chất thải này có thể lưu trữ bán cho người thu mua 
phế liệu, cơ sở tái chế. 

         + Chất thải rắn thực phẩm như: Thức ăn thừa, rau củ quả bỏ, bã trà, bã cà 
phê và các loại cây, cỏ, hoa lá, xác động vật nhỏ… Loại chất thải này dễ phân 
hủy, gây mùi nên cần buộc kín trong túi đựng trước khi bàn giao cho đơn vị thu 

gom. Cũng có thể tự xử lý chất thải thực phẩm bằng cách ủ thành phân hữu cơ, 
làm thức ăn cho vật nuôi. 

         + Chất thải rắn sinh hoạt thông thường khác, là các loại chất thải rắn sinh 

hoạt không có chứa yếu tố độc hại và không thuộc 2 nhóm chất thải trên. 

+ 98% chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đúng quy định, trong đó ít 
nhất 40% được xử lý bằng công nghệ hiện đại. 

+ Ít nhất 75% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý đúng quy định. 

- Trồng 1,5 triệu cây xanh phân tán, cây rừng (phân kỳ mỗi năm 300.000 
cây); nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 58%. 

-100% hộ gia đình hiểu biết, có kiến thức bảo vệ môi trường sống và thích 
ứng với biến đổi khí hậu.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm bảo vệ môi trường 

1.1.Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam huyện và các Hội đoàn thể cùng cấp: 

 - Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch 78/KH-UBND ngày 4/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch số 
81-KH/HU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa về việc 
thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy 

Phú Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng 
tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; tiếp 
tục thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND của ngày 03/3/2020 của UBND huyện 

về việc phát triển bền vững, tăng trưởng xanh năm 2020 trên địa bàn huyện; Kế 
hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND huyện về việc triển khai 
thực hiện Đề án trồng cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện Tây 
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Hòa từ năm 2020-2024; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 06/4/2020 của UBND 
huyện về tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 
28/02/2020 của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện Công văn số 554-CV/TU ngày 

08/11/2019 của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của 
Bộ Chính trị Khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI 
về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường trên địa bàn huyện đến từng cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu trong thực hiện chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng 
phó biến đổi khí hậu đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 
nhất là người đứng đầu.  

- Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong 
nội quy, cuộc họp giao ban thường xuyên của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị  
trấn, hương ước/quy ước của khu dân dư. Tuyên truyền bằng trực quan và xây 

dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các 
thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình 
hay, việc tốt, đồng thời phê phán những hành vi gây hại đến môi trường.  

- 100% các cơ quan, đơn vị nhà nước tiên phong triển khai tốt mô hình 
phân loại, giảm thiểu rác tại đơn vị (như ủ rác hữu cơ tạo phân compost chăm 
sóc cây xanh, thu hồi rác bán phế liệu, tái sử dụng...); phát động phong trào mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hành tốt việc hạn chế tối đa 
sử dụng túi ni-lông, đồ nhựa khó phân hủy dùng 01 lần, phân loại rác sinh hoạt 
tại cơ quan và gia đình.  

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; trong đó chú 
trọng tuyên truyền tại cấp xã, thôn, khu phố với những nội dung mang tính kết 
hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật, vừa giới thiệu, hướng dẫn và triển khai 

mô hình/hoạt động bảo vệ môi trường cụ thể và thiết thực, nhất là phân loại, 
giảm thiểu rác thải sinh hoạt (ủ phân compost, ủ nước tẩy rửa sinh học,...). 

- Thường xuyên phát động, vận động và tổ chức phong trào hành động 

thiết thực, sâu rộng trong cộng đồng dân cư, vận động Nhân dân tích cực tham 
gia các hoạt động bảo vệ môi trường như: Giữ sạch môi trường sống, đường 
phố, khu dân cư, ven sông, kênh, hồ; trồng, chăm sóc cây xanh; xây dựng và duy 

trì các mô hình đường hoa, cây xanh ở khu vực nông thôn; hình thành các khu 
dân cư tự quản về vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh, phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng 

túi ni lông... Duy trì và phát triển các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện, 
Ngày Chủ nhật xanh”, “ trồng cây tuyến đường thanh niên”, “ Phụ nữ Tây Hòa 
chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng Nông thôn 

mới” …; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/11/2018 của 
UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình 

hay, cách làm mới trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sống 
xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. 
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1.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các 
Hội đoàn thể huyện triển khai các mô hình /họat động bảo vệ môi trường, thích 

ứng với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả, trong đó chú trọng về phân loại, giảm 
thiểu rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa. 

- Tăng cường hướng dẫn UBND các xã triển khai các tiêu chí về môi 

trường trong duy trì xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân 
cư nông thôn kiểu mẫu và vườn mẫu. 

1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tạo sự yêu thích khi tham gia 
thông qua hoạt động ngoại khóa, mô hình bảo vệ môi trường tại các đơn vị, 
trường hoc,... 

1.4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Truyền thanh 
huyện 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, hướng dẫn 

cách thực hiện để cộng đồng biết, hiểu và tự thực hành hiệu quả các giải pháp 
bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó chú trọng về phân loại, 
giảm thiểu rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa. 

2. Xây dựng và thực hiện Đề án “Phú Yên xanh”, tập trung giải quyết 
triệt để rác thải sinh hoạt, giảm thiểu rác thải nhựa và tăng không gian 
xanh 

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn: 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trồng mới 1,5 triệu cây xanh cây 

xanh phân tán, cây rừng (phân kỳ mỗi năm 300.000 cây); nâng tỷ lệ che phủ 
rừng đạt khoảng 58%. Huy động mọi nguồn lực, nhất là trong doanh nghiệp, 
nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng.  

- Tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản đảm bảo đúng quy hoạch được 
phê duyệt; kiên quyết giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không đúng quy 
hoạch.  

- Theo dõi, hướng dẫn các xã đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu 
đăng ký xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu  

- Tham mưu UBND huyện có giải pháp hỗ trợ xử lý môi trường đối với cá 
hộ chăn nuôi và cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn: 

- Hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo vệ môi 
trường, trước hết là nghiên cứu xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác, tái 

chế rác thải. Đến năm 2025, đảm bảo 20% chất thải sinh hoạt tại đô thị được 
phân loại tại nguồn. Các cơ quan, đơn vị tiên phong thực hiện phân loại rác thải 
tại nguồn; giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa 
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dùng một lần. Năm 2023 sẽ chọn xã Hòa Đồng làm điểm về mô hình phân loại 
rác thải. 

- Có giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng xả thải rác thải sinh hoạt, rác 

thải nhựa, chất thải chưa qua xử lý ra sông, suối, kênh mương. 

- Tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND 
ngày 21/11/2018 của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, 
nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, 
tạo cảnh quan sống xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. 

 2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh 
huyện, UBND các xã, thị trấn 

            Khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch phát triển các mô hình sản 

phẩm du lịch xanh, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu thân thiện với 
môi trường; tuyên truyền các cơ sở du lịch triển khai phân loại, giảm thiểu rác 
(bao gồm rác thải nhựa); đến năm 2025, 100% các khu di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh phục vụ cho hoạt động du lịch thực hiện phân loại, giảm 
thiểu rác (bao gồm rác thải nhựa). 

            2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

            Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các tiêu chí về quỹ đất dành cho 
cây xanh đô thị trong các đồ án quy hoạch xây dựng đảm bảo tuân thủ theo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng hiện hành. 

   2.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

            Tổ chức nhân rộng mô hình phân loại, giảm thiểu rác thải đang thực 
hiện có hiệu quả tại một số trường; đến năm 2025, đảm bảo 100% các trường 

học trên địa bàn huyện thực hiện mô hình “Trường học không rác thải” - phân 
loại, giảm thiểu rác thải, túi ni-lông, đồ nhựa khó phân hủy dùng 01 lần. 

  3. Về công tác đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi 

trường 

            3.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

           - Trên cơ sở Quy định lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng, tham 
mưu UBND huyện ban hành kế hoạch xây dựng hệ thống thu gom, xử lý tập 
trung đối với nước thải sinh hoạt tại khu vực đô thị, cụm dân cư nông thôn trên 

địa bàn huyện.  

          - Tham mưu UBND huyện quy hoạch xây dựng làng sinh thái gắn với 
phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. 

          - Phối hợp với Sở Xây dựng đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công 
cộng tại trung tâm đô thị. 

            3.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  

         - Tham mưu UBND huyện trình Sở Kế hoạch và đầu tư kêu gọi các nhà 
đầu tư xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch tập trung tại đô thị, khu dân cư 
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tập trung, nông thôn đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân 
dân.  

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư 

Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang thực hiện các thủ tục để đầu tư xây 
dựng nhà máy xử lý, phân loại rác thải có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi 
trường.  

  3.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan, UBND các xã, thị trấn: 

 - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 18/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý công trình và đảm bảo vệ 
sinh môi trường các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng đề án mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường, trước hết là 

nghiên cứu xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác, tái chế rác thải. Phấn đấu 
đến hết năm 2023, trên địa bàn có mô hình điểm về phân loại rác.  

- Kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các 

cụm công nghiệp; các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp phải xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải nội bộ, có hệ thống quan trắc nước thải tự động và đường 
truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường để kiểm 

tra, giám sát. 

- Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ môi trường, nhằm giảm 
thiểu rác thải tồn đọng khu dân cư đảm bảo chất lượng. 

4. Đối với công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường 

4.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan  
liên quan, UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện chặt chẽ việc bảo vệ môi trường của các Công ty, doanh 
nghiệp trên địa bàn huyện; quy trình thẩm định giấy xác nhận môi trường đối 
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công trình, dự án theo quy định. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực theo dõi, 
đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời cảnh báo sớm, 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường.  

- Nâng cao hiệu lực công tác quản lý, kiểm soát tác động môi trường 
trong hoạt động khai thác khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt 
động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản. 

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, có kế hoạch xử lý kịp thời, không để 
phát sinh các điểm nóng về môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng trên địa bàn quản lý. 

- Thực hiện công khai các danh sách các cơ sở chấp hành tốt, các cơ sở vi 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn: 

- Đổi mới cách thức sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thích 
ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, 
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thuốc bảo vệ thực vật hóa học và sản phẩm xử lý môi trường trong nông 
nghiệp. Thực hiện tốt việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo 
quy định. 

- Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 
06/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh về Quy định khu vực 
thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 
09/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên, chú trọng quản lý chặt chẽ nuôi chim yến, đảm bảo kiểm soát tốt các 

vấn đề môi trường, nhất là tiếng ồn.  

5. Về giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa 
dạng sinh học; phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu 

5.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết 
kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên 

khác. Tăng tỷ lệ tái sử dụng chất thải trong sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm 
thân thiện môi trường, sản phẩm sau quá trình tái chế. 

- Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Hiện đại hóa lĩnh vực địa chính, dịch vụ công về đất đai, bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong khai thác, sử dụng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thành lập Khu bảo tồn loài 

và sinh cảnh mới cho các loài rùa cạn và rùa nước ngọt quý hiếm tại khu vực 
Suối Lạnh, xã Hòa Thịnh.   

          - Theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch số 

71/KH-UBND ngày 06/4/2020 của UBND huyện về tổ chức triển khai thực 
hiện Ke hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 
Công văn số 554-CV/TU ngày 08/11/2019 của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 

56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 
tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 

59/KH-UBND ngày 3/3/2022 của UBND huyện về triển khai hoạt động ứng 
phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Tây Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

5.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo 
nguy cơ cháy rừng và khả năng kiểm soát cháy rừng; triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin, viễn thám nhằm phát hiện sớm và thông báo kịp thời, chính xác 
điểm cháy rừng. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, 
chữa cháy, bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ, phát triển rừng. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề có 
nguy cơ gây mất an toàn đê đập, hồ chứa nước, bảo vệ không gian thoát lũ trên 

các lưu vực sông, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai. 
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5.3. Hạt kiểm lâm huyện: Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên 
quan tham mưu UBND huyện có giải pháp nâng cao khả năng dự báo, cảnh 
báo nguy cơ cháy rừng và khả năng kiểm soát cháy rừng; triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin, viễn thám nhằm phát hiện sớm và thông báo kịp thời, 
chính xác điểm cháy rừng. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác 
phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng. 

6. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường ở các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới 

6.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

 - Kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc phát tán chất 
gây ô nhiễm, xác minh đối tượng gây ô nhiễm, phạm vi và mức độ ô nhiễm môi 

trường; trường hợp vụ việc phức tạp, vượt quá khả năng đáp ứng của UBND 
huyện thì thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, phối 
hợp giải quyết. 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa UBND các xã, thị trấn và các cơ 
quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong 
lĩnh vực môi trường, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. 

- Tham mưu UBND huyện rà soát, di dời các cơ sở sản xuất, nhà máy gây 
ô nhiễm môi trường ra khỏi trung tâm đô thị, khu dân cư tập trung nhằm đảm 
bảo môi trường, sức khỏe cho người dân. 

- Tăng cường công tác phối hợp với các huyện, thị xã lận cận trong công 
tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 
hậu. 

6.2. Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan và UBND các xã, thị trấn: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, 

thị trấn: tham mưu UBND huyện thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành với văn bản mới để điều chỉnh, bổ sung 
hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với quy định hiện hành. 

- Phối hợp góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. 

6.3. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và UBND các xã, thị trấn: 

 Tham mưu UBND huyện củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả 
hoạt động của bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, công tác trong 

lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện. 

6.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên 
và Môi trường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước quản lý quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.  
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7. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, huy 
động các nguồn lực trong quản lý chất thải 

7.1. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- Phối hợp với các Sở Tài chính rà soát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh phí, 
giá dịch vụ nước thải, rác thải phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực 
tế của huyện; có lộ trình giảm dần nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đảm bảo 

cân đối thu, chi đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. 

- Tăng cường vận động, thu hút các nguồn vốn của các nhà tài trợ và các 
nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường, nhất là xử lý chất thải, bảo tồn đa dạng sinh học. 

7.2. UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi 
trường, nhất là hoạt động đầu tư xử lý chất thải rắn (sinh hoạt, y tế, công 

nghiệp nguy hại…), nước thải sinh hoạt, bảo tồn đa dạng sinh học…  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan Thường trực giúp 

UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này trong giai đoạn 2021-2025; 
tổng hợp, tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Huyện ủy. 

2. Phòng Tài chính –Kế hoạch:  

- Trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường và căn cứ khả 

năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí chi thường 

xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện 

điều phối các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án phù hợp với quy 

định pháp luật về đầu tư công và khả năng cân đối ngân sách hàng năm. 

3. UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, gửi UBND huyện (qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường) tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 15/11 hàng năm. 

4. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Hội 

đoàn thể huyện:  

- Thường xuyên nắm bắt ý kiến phản ánh của các tầng lớp Nhân dân, các 

tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện để kiến nghị đến các 

cơ quan chức năng xử lý những tồn tại, vướng mắc. Tổ chức giám sát và phản 

biện xã hội đối với quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu; trong đó, vận động Nhân dân tăng cường vai trò giám sát đối với 

việc thu gom, xử lý chất thải của địa phương, các dự án gây ô nhiễm môi trường, 

những điểm nóng, bức xúc về môi trường; 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực 

hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 
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dân tích cực tham gia các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường và các đợt ra 

quân vệ sinh môi trường; 

- Xây dựng các mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường 
và ứng phó với biến đổi khí hậu ở các xã, thị trấn gắn với Cuộc vận động "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tuyên dương, khen 
thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ môi trường. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 16/11/2021 

của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa về việc thực hiện Chương trình hành 
động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường 
công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm 

đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường của UBND huyện./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (thay  b/c); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (thay  b/c); 
- Thường trực Huyện ủy (thay  b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
-  Lưu: VT,TNMT.  
 
 

 

                 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

   Đỗ Văn Cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

PHỤ LỤC: Chỉ tiêu bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /   /2022 của UBND huyện) 
 

TT Nội dung yêu cầu Mục tiêu 
Thời gian hoàn 

thành 

Cơ quan chủ trì/ 

phối hợp 

1 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về kiến 

thức bảo vệ môi trường sống và thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

100% hộ gia đình hiểu 

biết, có kiến thức bảo 

vệ môi trường sống và 

thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

2023 

 

- UBND các xã, thị trấn: Chủ trì  

- UB Mặt trận Tổ quốc VN 

huyện, các hội đoàn thể, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường: Phối 

hợp 

2 Nâng tỷ lệ che phủ rừng. Đạt khoảng 58% 
- 2023: 57,6% 

- 2025: 58% 

-  Phòng NN&PTNT: chủ trì 

- Hạt Kiểm lâm; UBND các xã, 

thị trấn: phối hợp 

3 
Tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước 

sạch theo Quy chuẩn quốc gia. 
100% Duy trì 100% 

- Phòng NN&PTNT: chủ trì 

- UBND các xã, thị trấn: phối 

hợp 

4 Chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn. 100% Duy trì đạt 100% 

- Trung tâm Y tế huyện: chủ trì 

- Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các xã, thị trấn: 

phối hợp 

5 Chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý. 98% 
- 2023: 95% 

- 2025: 98% 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: chủ 

trì 

- Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các xã, thị trấn: 

phối hợp 
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Thực hiện đồng bộ Đề án trồng mới 15 

triệu cây xanh giai đoạn 2021- 2025 trên 

địa bàn tỉnh, tập trung huy động mọi nguồn 

lực thực hiện nhiệm vụ. 

 

Mỗi năm huyện 

trồng 300.000 cây 

phân tán, cây 

rừng tập trung 

-  Phòng NN&PTNT: chủ trì 

- Hạt Kiểm lâm; UBND các xã, 

thị trấn: phối hợp 

7 

Tổ chức phân loại rác tại các hộ gia đình, 

chợ, trường học…, phục vụ cho việc tái sử 

dụng, tái chế (làm phân compost, thức ăn, 

chất tẩy rửa...). 

20% chất thải sinh hoạt 

tại các đô thị được phân 

loại tại nguồn 

- 2023: 10% 

- 2025: 20% 

- Phòng TN&MT: chủ trì 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

UBND các xã, thị trấn: phối hợp  

8 

Triển khai về chống rác thải nhựa các cơ 

quan nhà nước, cơ quan đảng, tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập 

cấp huyện, cấp xã, các khu du lịch. 

100%  đơn vị phong 

trào "Chống rác thải 

nhựa" 

100% 

- Phòng Tài nguyên và Môi 

trường : Chủ trì 

- Các cư quan, đơn vị, Hội đoàn 

thể, UBND các xã, thị trấn: phối 

hợp 

9 

Đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất 

thải có công nghệ tiên tiến, thân thiện với 

môi trường. 

Cơ sở xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt phải đảm 

bảo tỷ lệ chôn lấp sau 

xử lý không quá 60%. 

2024 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch: Chủ 

trì 

- UBND các xã, thị trấn: Phối 

hợp 

 

10 
Phối hợp với cơ quan, đơn vị thành lập Khu 
bảo tồn loài và sinh cảnh mới cho các loài 

rùa cạn và rùa nước ngọt quý hiếm. 

01khu bảo tồn 2025 

- Phòng TN&MTchủ trì 

-Phòng NN&PTNT, UBND các 

xã, thị trấn: phối hợp 

11 
Nâng cao tỷ lệ hộ gia đình khu vực nông 

thôn có hố xí hợp vệ sinh. 
Trên 95% 2025 

- Phòng NN&PTNT: chủ trì 

- UBND các xã, thị trấn: phối 

hợp 
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