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BÁO CÁO 

Thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BTV ngày 25/8/2022 của Ban thường vụ Hội 

LHPN huyện Bạch Thông về giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường trong 

chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND xã Lục Bình báo cáo như sau: 

I. Thông tin chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã 

Lục Bình là xã vùng III nằm ở phía Tây Nam của huyện Bạch Thông, với 

tổng diện tích tự nhiên là 2.866,52 ha, chia làm 8 thôn với dân số là 2.670 người 

trên tổng số hộ dân 680 hộ, trong đó số hộ nghèo là 141 hộ với 500 khẩu, số hộ 

cận nghèo là 96 hộ với 377 khẩu. Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển 

nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản, diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ 

phân bố dọc theo các con suối.  

II. Hiện trạng môi trường hiện nay tại địa phương 

1. Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường 

- Hiện tại môi trường đất, môi trường không khí, tiếng ồn trên địa bàn xã 

chưa bị ô nhiễm. Tuy nhiên kinh tế- xã hội ngày càng phát triển, trong thời gian 

tới nếu không có biện pháp quản lý và bảo vệ hợp lý các thành phần môi trường 

sẽ có tác động xấu và gây ô nhiễm môi trường. 

- Tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt: Trên địa bàn xã chưa có cơ sở công 

nghiệp, dịch vụ lớn do vậy môi trường nước chưa bị tác động, về cơ bản môi 

trường nước trên địa bàn xã chưa bị ô nhiễm. Tuy nhiên do tình trạng vứt rác 

thải ra sông suối bừa bãi và hoạt động sản xuất nông nghiệp sử dụng các hóa 

chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học cũng tác động đến chất lượng nguồn 

nước. Tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn 75,66%; Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng 

nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 99%. 

2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường (quy mô, tính chất và các tác 

động xấu lên môi trường) 

- Trên địa bàn xã môi trường đất, nước không khí ít bị tác động; chỉ có 

các cơ sở chế biến gỗ, HTX nông nghiệp trồng nấm, HTX chăn nuôi quy mô 60 

con bò (có kế hoạch bảo vệ môi trường), một số hộ gia đình chăn nuôi các loại 

như trâu, bò, dê, lợn quy mô từ 5 - 20 con quá trình hoạt động không có yếu tố 

tác động làm ảnh hưởng đến môi trường. Các hộ gia đình chăn nuôi quy mô nhỏ 

đã đầu tư các hệ thống mương máng, ống dẫn nước thải vào bể bioga. 



- Các khu dân cư trên địa bàn xã: Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu được thu 

gom, xử lý bằng hình thức đốt, một số ít hộ gia đình chất thải rắn sinh hoạt cơ 

bản chưa được thu gom, xử lý; Nước thải sinh hoạt hộ gia đình, khu dân cư ở 

thôn do không có hệ thống thoát nước nên nước thải tự tiêu thoát tự nhiên vào 

các ao hoặc thoát bằng biện pháp tự thấm; nên môi trường ít ảnh hưởng ô nhiễm 

môi trường xung quanh.  

- Các nguồn thải chứa nhiều yếu tố độc hại: Phát sinh chủ yếu do quá 

trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ sản xuất nông nghiệp như thuốc 

trừ sâu, thuốc diệt chuột, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh phần nào làm ảnh hưởng 

đến môi trường đất. 

3. Tình hình phát sinh chất thải (quy mô, tính chất của chất thải) 

- Chất thải rắn nguy hại: Phát sinh chủ yếu từ cơ sở y tế, trong việc thực 

hiện chuyên môn như quá trình khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, thành phần 

chính của chất thải nguy hại chủ yếu là bông, băng gạc, bơm kim tiêm, bệnh 

phẩm tuy nhiên toàn bộ chất thải rắn nguy hại y tế đều được thu gom và xử lý 

theo quy định nên không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ngoài ra chất thải 

rắn nguy hại còn phát sinh từ các hộ sửa chữa, bảo dưỡng xe máy (nhớt thải). 

Những thành phần chất thải này khối lượng không lớn nên ít ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh.  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng ước tính 1kg/hộ/ ngày. Phát sinh chủ yếu 

liên quan đến hoạt động từ hộ gia đình, cơ quan, trường học, chất thải rắn sinh hoạt 

trong cơ sở y tế, chợ, chất thải được xử lý bằng hình thức chôn lấp, đốt.  

III. Kết quả thực hiện  

1. Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện: 

Năm 2021: Công văn số 172/UBND-ĐC ngày 15/7/2021 về  việc xử phạt 

hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật; Văn bản số 250/UBND-VH ngày 04/10/2021 về việc tuyên truyền bảo vệ 

môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước;  

Năm2022: Công văn số 14/UBND-NL ngày 24/01/2022 về riển khai tổng 

vệ sinh môi trường chăn nuôi và phun tiêu độc khử trùng trong dịp trước và sau 

Tết Nguyên Đán.  

- Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 25/02/2022 về kiểm tra công tác vệ 

sinh môi trường; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/4/2022 về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn xã năm 2022; Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 

về thành lập tổ kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.  

- Hội LHPN xã ban hành kế hoạch số 58/KH-PH ngày 18/5/2022 về phối 

hợp cùng thực hiện bảo vệ môi trường sạch đẹp đóng góp xây dựng nông thôn 

mới năm 2022. 



2. Công tác tuyên truyền 

- Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022 UBND xã phối hợp các 

hội, đoàn thể tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 

về công tác bảo vệ môi trường đến cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư nhằm 

nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường. 

- Hội nông dân xã triển khai hội nghị tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm 

rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp ngày 27/6/2022 được hơn 30 lượt người tham dự. 

- Tăng cường bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đẩy mạnh trồng 

rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác, chặt phá rừng bừa bãi. 

- Gắn việc bảo vệ môi trường vào quy ước của các thôn để nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của Nhân dân. 

3. Kết quả thực hiện các tiêu chí 

3.1. Tiêu chí 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy 

hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định: Hiện nay trên địa bàn xã các 

loại chất thải đều được thu gom và xử lý theo quy định nên không gây ô nhiễm 

môi trường xung quanh, Phát sinh chủ yếu liên quan đến hoạt động từ hộ gia 

đình, cơ quan, trường học, chất thải rắn sinh hoạt trong cơ sở y tế, chợ, chất thải 

được xử lý bằng hình thức đốt.  Tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý đạt 80%, một 

số hộ gia đình còn tình trạng xả rác thải bừa bãi ra môi trường. 

3.2 Tiêu chí: 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất 
thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tỷ lệ bao 

gói thuốc BVTV sau khi sử dụng được xử lý đạt tỷ lệ thấp, đa số các hộ dân sau khi 

sử dụng đều xả trực tiếp ra môi trường không có hình thức thu gom và xử lý. 

3.3 Tiêu chí 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch, chiếm 638/680 hộ đạt 94 %.  

3.4 Tiêu chí 17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, 
chăn nuôi và bảo vệ môi trường: Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo 

vệ sinh môi trường 476/680 hộ chiếm 70%. Hiện nay đa số các hộ gia đình đã hố xử lý 

phân chuồng, chăn nuôi, mốt số hộ còn tình trạng để phân chuồng tràn ra đường. 

3.5. Tiêu chí 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: Tỷ lệ hộ gia đình và 

cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn 

thực phẩm, chiếm 100%. Định kỳ, UBND phối hợp cùng trạm y tế xã kiểm tra các 

cơ sở kinh doanh thực phẩm không phát hiện các trường hợp mất vệ sinh ATTP. 

3.6 Tiêu chí 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại 
nguồn: Tỷ lệ hộ phân loại rác thải rắn tại nguồn còn chiếm tỷ lệ nhỏ đạt khoảng 

20% số hộ trên địa bàn.  

3.7 Tiêu chí 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, 
tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: Tỷ lệ chất thải nhựa được thu gom tái chế 

đạt 30%, các hộ chủ yếu thu gom bấn cho hộ kinh doanh phế liệu. 



2. Đánh giá chung về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Kết quả: UBND xã đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện công tác vệ sinh môi trường, thành lập tổ kiểm tra công tác vệ sinh môi trường 

để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Phối hợp các đoàn thể 

tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức trong Nhân dân. Các thôn đã đưa nội dung 

công tác vệ sinh môi trường vào quy ước của thôn, hàng tháng tổ chức ra quân phát 

dọn, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn, tình hình phát sinh chất thải trên địa bàn 

không lớn nên ít làm ảnh hưởng đến các thành phần môi trường. 

- Hạn chế: Việc thực hiện kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, công 

tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chưa được sâu rộng, một số loại 

nước thải chăn nuôi, sinh hoạt, các loại bao bì, túi ni lon, chai lọ thuốc BVTV sau 

khi sử dụng chưa được thu gom xử lý triệt để. Ý thức xử lý rác thải một số hộ dân 

chưa cao, coi công tác bảo vệ môi trường là của chính quyền, nhận thức của Nhân 

dân về xử lý rác thải còn hạn chế. 

3. Phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

- Tiếp tục ban hành các văn bản theo thẩm quyền triển khai đến các thôn 

trong lĩnh vực quản lý, vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

- Hàng tháng chỉ đạo các thôn định kỳ ra quân phát dọn hành lang giao 

thông, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn thôn. 

- Tuyên truyền, giáo dục và vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi 

trường, giữ gìn vệ sinh môi trường ở gia đình và cộng đồng. 

- Tăng cường bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đẩy mạnh 

trồng rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng bừa bãi.  

III. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Hội phụ nự huyện kiến nghị cấp có thẩm 

quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng các điểm xử lý bao bì thuốc BVTV tại các xứ 

đồng. Chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình 

xây dựng nông thôn mới của UBND xã Lục Bình./. 

  
Nơi nhận:                                                                       
Gửi bản điện tử: 

- BTV Hội LHPN huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức ĐC-XD-NN&MT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH      

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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