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(Trình tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 

24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường; Nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI nhiệm 

kỳ 2021-2026. UBND huyện Mường Chà báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 

2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường năm 2023 trên địa 

bàn huyện, nội dung cụ thể như sau: 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Mường Chà có diện tích tự nhiên là 118.989,5 ha với 12 đơn vị hành 

chính gồm: 01 thị trấn và 11 xã.  

- Phía Bắc: Giáp thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên và huyện Nậm Nhùn, 

tỉnh Lai Châu; 

- Phía Nam: Giáp huyện Điện Biên; 

- Phía Đông: Giáp huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo và Mường Ảng; 

- Phía Tây: Giáp huyện Nậm Pồ và Nước CHDCND Lào. 

1.2. Địa hình, địa mạo 

Địa hình của huyện Mường Chà rất phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy 

núi với độ cao trung bình so với mặt nước biển là 800-1000m. Địa hình nghiêng 

dần theo hướng Tây Bắc, Đông Nam có nhiều vùng lòng chảo. Núi bị bào mòn 

mạnh tạo thành các thung lũng hẹp, xen kẽ là các dãy núi cao, sông suối nhỏ hẹp 

và phân bố đều trên địa bàn. Địa hình huyện Mường Chà có 2 dạng chính là dạng 

đồi núi cao trên 700m và dạng thung lũng, các bãi bồi ven sông suối. Do mức độ 

chênh lệch về địa hình, lãnh thổ huyện Mường Chà được chia làm 2 vùng chính: 
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- Vùng 1: Gồm xã Mường Tùng và thị trấn Mường Chà là vùng thấp, độ cao 

trung bình từ 300m - 1.200m. 

- Vùng 2: Gồm các xã còn lại (Sa Lông, Huổi Lèng, Hừa Ngài, Huổi Mí, Sá 

Tổng, Pa Ham, Nậm Nèn, Na Sang, Ma Thì Hồ và Mường Mươn) là vùng cao của 

huyện, độ cao trung bình từ 400m-1.500m, địa hình đồi núi cao, chia cắt mạnh có 

nhiều thung lũng nhỏ xen kẽ ở các dãy núi đá vôi. 

1.3. Khí hậu 

Mường Chà thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao; mùa đông tương 

đối lạnh và ít mưa, mùa hè nóng, mưa nhiều với các đặc tính diễn biến thất thường; 

khí hậu phân hóa đa dạng, chịu ảnh hưởng của gió tây khô và nóng, ít chịu ảnh 

hưởng của bão. 

1.4. Thủy văn 

Huyện Mường Chà nằm ở đầu nguồn của lưu vực sông Đà, bao gồm một số 

hệ thống sông, suối chính như: Sông Đà, Sông Nậm Mức (có hệ thống suối nhỏ 

Nậm Chim, Nậm Mươn và các suối nhánh nhỏ khác), Suối Nậm He, Suối Nậm 

Lay,... Hệ thống sông, suối trên địa bàn huyện phân bố khá dày, các sông suối này 

có độ dốc lớn, vì vậy vào mùa mưa thường có lũ, khi có mưa lớn nước dâng cao 

đột ngột, hết mưa nước lại cạn ngay. Mùa lũ thường xuất hiện từ khoảng tháng 6 

đến tháng 10, với dòng chảy mạnh các suối thương gây lũ quét, sạt lở đất. 

2. Tình hình kinh tế - xã hội 

Năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được 

nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch 

bệnh, bảo đảm an sinh xã hội; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn duy trì được 

mức tăng trưởng khá so với năm 2021 như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản theo giá so sánh năm 2010 là 339,88 tỷ đồng, đạt 107,71% so với năm 

2021; theo giá hiện hành là 545,56 tỷ đồng, đạt 106,51% so với năm 2021. Thu 

nhập bình quân đầu người ước đạt 32,28 triệu đồng/người/năm; Hoạt động sản 

xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ hoạt động ổn định. Tổng mức lưu chuyển 

hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ (theo giá hiện hành) ước đạt 504,99 tỷ 

đồng, đạt 109,72% so với năm 2021; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so 

sánh năm 2010) thực hiện đạt 228,57 tỷ đồng, đạt 110,36% so với năm 2021; 

Thu ngân sách địa phương năm 2022 là 708.323 triệu đồng, đạt 103,15% so với 

dự toán và bằng 117,55% so với cùng kỳ năm 2021; Chi ngân sách địa phương 

là 708.323 triệu đồng, đạt 100% dự toán và bằng 117,55% so với cùng kỳ năm 

2021; Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đô thị 

được quan tâm, chú trọng; Giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, văn 

hóa thể thao, truyền thanh, truyền hình tiếp tục được duy trì thường xuyên; 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an 

ninh; Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ 

quyền biên giới quốc gia trên địa bàn được đảm bảo.  
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II. BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

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

trường 

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

a) Diễn biến chất lượng môi trường 

- Môi trường không khí: Hiện tại, chất lượng không khí trên địa bàn huyện 

còn tương đối tốt. Dựa trên kết quả phân tích1 không khí xung quanh tại điểm đầu 

thị trấn có tọa độ (X(m):2405578;Y(m): 508892) và khu vực trung tâm y tế huyện 

Mường Chà và khí thải tại ống khói lò đốt chất thải y tế cho thấy các chỉ tiêu đều 

đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT), (QCVN 26:2010/BTNMT) và 

(QCVN 02:2012/BTNMT). Tuy nhiên, qua số liệu phân tích qua các năm cho thấy 

các những năm tới chất lượng không khí trên địa bàn huyện diễn biến theo chiều 

hướng tăng nồng độ ô nhiễm, nguyên nhân do sự gia tăng của hoạt động giao 

thông, xây dựng, sản xuất hoạt động nông nghiệp, công nghiệp... 

- Môi trường nước mặt: Huyện Mường Chà nằm trên phạm vi đầu nguồn của 

lưu vực sông Đà, với hệ thống sông, suối lớn Nậm Mức, Nậm He, Nậm Chim, 

Nậm Mươn... và hệ thống suối nhỏ khá dày đặc. Sông, suối trên địa bàn huyện có 

độ dốc cao, có tiềm năng phát triển thủy điện. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có 

hệ thống các suối nhỏ phân bố theo các khe của các dãy núi, các suối này bắt 

nguồn từ các đồi núi cao đổ ra suối chính. Tuy nhiên do địa hình dốc nên khả năng 

giữ nước kém, vào mùa khô mực nước ở các suối lớn thường xuống rất thấp, dẫn 

đến việc thiếu nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp; do vậy cần thiết 

phải đầu tư các hệ thống hồ, đập thủy lợi để tích trữ các nguồn nước tự nhiên. 

- Dựa trên kết quả phân tích mẫu nước mặt trên địa bàn huyện Mường Chà 

trong báo cáo của tỉnh2 cho thấy: chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn còn 

tương đối tốt thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản... 

Tuy nhiên, trong những năm tới quá trình phát triển nền kinh tế thị trường, đô thị 

hoá diễn ra mạnh mẽ cùng với ý thức bảo vệ tài nguyên nước chưa được quan tâm 

đúng mức có thể dẫn đến ô nhiễm, suy thoái chất lượng nước. Các tác động chủ 

yếu vào nguồn nước bao gồm: nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ... Lượng nước thải này khá lớn, nếu 

không có biện pháp thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường dẫn đến khan hiếm 

nguồn nước sạch. 

                                              
1 Theo kết quả phân tích số: DBN07/22.987-1/GSMT-EATC và DBN07/22.987-2/GSMT-EATC tại điểm đầu thị 

trấn Mường chà và khu vực ngã ba cầu Na Pheo do Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường thực hiện; tại báo 

cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà đợt I, II, III năm 2022. 
2 Theo kết quả phân tích số: DBN07/22.987-3/GSMT-EATC; DBN07/22.987-4/GSMT-EATC do Công ty 

cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường thực hiện (suối – điểm châm cầu Mường Mươn, suối chảy qua khu vực thị 

trấn) và kết quả phân tích nước mặt tại khu vực nông trường cao su Mường Chà (bản Hin 2 - xã Na Sang, bản 

Mường Mươn 2 – xã Mường Mươn, bản Háng Lìa – xã Sa Lông) do Công ty TNHH 1TV kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường thực hiện. 
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- Nước dưới ngầm: Kết quả phân tích tại mẫu nước giếng sinh hoạt khối 53, 

trên địa bàn thị trấn Mường Chà cho chất lượng nước ngầm tương đối tốt, các chỉ 

tiêu quan trắc hầu hết đều nằm dưới quy chuẩn cho phép (QCVN 09-

MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất). Có 

1 chỉ  tiêu Colifrom có kết quả đo vượt giới hạn cho phép 4 lần tại QCVN 09-

MT:2015/BTNMT, do vậy tại khu vực này khuyến cáo người dân sử dụng nước 

giếng để đảm bảo không mắc các bệnh cấp và mãn tính như: Tiêu chảy, lỵ, trực 

trùng, thương hàn, tả...  

b) Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 

- Quản lý bảo vệ tốt 51.006,38 ha rừng hiện có, độ che phủ rừng đạt 42,87%, 

đạt 100,16% kế hoạch, tăng 0,67% so với năm 2021; Diện tích rừng trồng tập trung 

tại các xã là 61,44 ha, đạt 153,6% kế hoạch. Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 2.138 

ha (trong đó: khoanh nuôi tái sinh mới đã thiết kế 147,13 ha; khoanh nuôi tái sinh 

chuyển tiếp 1.990,87 ha). 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật lâm 

nghiệp4 (Tăng 8 vụ so với năm 2021 = 47,05 % (năm 2021 xảy ra 9 vụ vi phạm). 

- Thực vật: Rừng trên địa bàn huyện có một số cây gỗ quý hiếm có giá trị 

kinh tế cao như: lát, dổi, dẻ, đinh chỉ, cọ khiết (cây cánh kiến đỏ), sa nhân, song 

mây... tuy nhiên chúng phân bố ở những nơi có địa hình cao, xa và hiểm trở; ngoài 

ra còn một số loại cây khác tre, nứa và các cây bụi... 

- Động vật: Nhiều loài quý như: Hổ, báo, gấu,... đã bị tuyệt chủng cục bộ. 

Hiện tại vẫn còn một số loại động vật quý hiếm, tuy nhiên số lượng cá thể không 

còn nhiều như: Nai, hoẵng, sơn dương, khỉ, các loài cầy, lợn rừng, nhím, rắn hổ 

mang chúa... và một số loài thú nhỏ khác như sóc, chuột, chồn và một số loài chim 

và bò sát. Bên cạnh đó, hệ động vật ở các con suối, khu vực rừng cũng khá phong 

phú, có nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá măng, cá nheo, cá chiên... 

                                              
3 Theo kết quả phân tích số: DBN07/22.987-5/GSMT-EATC do Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi 

trường thực hiện (tại giếng nước sinh hoạt tại khối 5, thị trấn Mường Chà) và kết quả phân tích nước ngầm khu vực 

nông trường cao su Mường Chà tại bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà do Công ty TNHH 1TV kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện. 

41 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng, với 1 đối tượng vi phạm (nhốt động vật rừng trái quy định 

của pháp luật) tại thị trấn Mường Chà; tang vật là 150 cá thể chim Chào mào, thuộc loài động vật rừng thông 

thường, dụng cụ vi phạm là 01 lồng chim dùng để nhốt chim Chào mào. 

+ 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật, chưa xác định được đối tượng vi phạm, tổng số tang vật là 18 lóng gỗ 

tròn với tổng khối lượng gỗ là 1,437 m3 gỗ Chôm chôm và Giẻ gai hạt nhỏ gỗ tròn, thuộc lô 31 khoảnh 6a tiểu khu 

662B, quy hoạch rừng sản xuất, thuộc diện tích rừng chưa giao chưa cho thuê. 

+ 14 vụ phá rừng trái pháp luật, với 11 đối tượng vi phạm; tổng diện tích rừng bị phá là 7.072 m2 (trong đó: 

4.111m2 rừng phòng hộ; 2.961m2 rừng sản xuất). Tịch thu công cụ vi phạm hành chính là 14 chiếc dao phát. 

+ 1 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tang vật vi phạm là 8 cá thể Cầy giông sọc (Viverra megaspila), 

tổng trọng lượng là 30 kg (Ba mươi ki lô gam), tất cả 8 cá thể Cầy giông sọc trên đã chết và bị mổ moi hết không 

còn nội tạng; thuộc loài động vật rừng thông thường. Hạt Kiểm lâm huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vi 

phạm hành chính đối với ông Giàng A Nhìa (1988), địa chỉ: bản Kết Tinh xã Mường Mươn huyện Mường Chà tỉnh 

Điện Biên. 

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 20 triệu đồng.   
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1.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường 

a) Đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung 

- Huyện Mường Chà có 1 đô thị (thị trấn Mường Chà) và 11 xã. Mật độ dân 

cư phân bố không đồng đều giữa các xã trong huyện. Dân cư thường sống tập 

trung tại trung tâm các xã và dọc theo các tuyến đường giao thông và gần khu vực 

sản xuất. Đô thị và các khu dân cư nông thôn tập trung - nơi phát sinh nguồn chất 

thải, nước thải sinh hoạt có tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường tương đối lớn. Tổng 

lượng nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn phát sinh trên địa bàn huyện ước tính 

khoảng 3.299,520 m3/ngày. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 

31.891 tấn/ngày.  

- Đặc trưng của chất thải sinh hoạt là có thành phần hữu cơ cao, dễ phân 

hủy, tỷ lệ chất thải nguy hại thấp, ngoài ra còn có một số loại có thành phần khó 

phân hủy hoặc không phân hủy (túi nilon, chai thủy tinh...). Nếu chất thải này 

không được thu gom và xử lý (nhất là chất thải rắn sinh hoạt) sẽ làm mất mỹ quan 

cho khu vực sinh sống, rác thải phân hủy gây mùi khó chịu. Các nguồn thải ảnh 

hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân và môi trường sống của các 

loài thuỷ sinh... 

b) Dự án khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng 

- Trên địa bàn huyện có 3 điểm mỏ đang thực hiện khai thác: Cơ sở khai 

thác đá Khối 1, Thị trấn Mường Chà (nay là tổ dân phố số 11, thị trấn Mường 

Chà), Cở sở khai thác đá tại Mỏ Huổi Đích, xã Na Sang, Cơ sở khai thác cát tại 

lòng suối Nậm He Nọi, xã Mường Tùng và 1 doanh nghiệp thực hiện nạo vét cát 

tại lòng hồ thủy điện Nậm He.  

Stt 
Tên 

điểm mỏ 

Đơn vị 

được 

cấp giấy 

phép 

Giấy phép Khoáng sản 

Số, ngày 

cấp 
Ngày cấp 

Thời 

gian 

(năm) 

Trữ 

lượng 

(m3) 

Công 

suất khai 

thác 

(m3/năm) 

1 

Cơ sở 

khai thác 

đá tại 

TDP 11, 

thị trấn 

Mường 

Chà 

Công ty 

cổ phần 

ĐTXD&

QLĐB II 

Điện 

Biên 

Số 

891/QĐ-

UBND của 

UBND 

tỉnh; Quyết 

định số 

551/QĐ-

UBND 

ngày 

15/4/2016 

của UBND 

tỉnh v/v 

Ngày 

05/11/201

3 

28 

năm 
560.450 20.000 
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Stt 
Tên 

điểm mỏ 

Đơn vị 

được 

cấp giấy 

phép 

Giấy phép Khoáng sản 

Số, ngày 

cấp 
Ngày cấp 

Thời 

gian 

(năm) 

Trữ 

lượng 

(m3) 

Công 

suất khai 

thác 

(m3/năm) 

điều chỉnh 

thời hạn 

khai thác 

tại Điều 1 

của QĐ số 

891/QĐ-

UBND 

ngày 

05/11/2013 

của UBND 

tỉnh từ 8 

năm thành 

28 năm  

2 

Cơ sở 

khai thác 

đá tại 

Huổi 

Đích, xã 

Na Sang, 

Mường 

Chà 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

xây dựng 

số 6 

Số 

1633/QĐ-

UBND của 

UBND tỉnh 

Điện Biên 

Ngày 

06/9/2021 

05 

năm 
282.260 

Năm 

2020: 

15.000; 

2021: 

45.000; 

2022: 

60.000, 

2023: 

60.000, 

2024: 

55.000, 

2025: 

20.000 

3 

Cơ sở 

khai thác 

cát tại 

lòng suối 

Nậm He 

Nọi , xã 

Mường 

Tùng 

Công ty 

TNHH 

số 32 

Điện 

Biên 

GP số 

11/GP-

UBND, của 

UBND tỉnh 

Điện Biên 

25/12/201

7 

 

 

 

07 

năm 

23.126,

4 m3 

4.000 

m3/năm 

4 (Hợp 

đồng nạo 

Doanh 

nghiệp 

Số 01/GP-

UBND 
04/3/2022 5 năm  Công suất 

nạo vét: 
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Stt 
Tên 

điểm mỏ 

Đơn vị 

được 

cấp giấy 

phép 

Giấy phép Khoáng sản 

Số, ngày 

cấp 
Ngày cấp 

Thời 

gian 

(năm) 

Trữ 

lượng 

(m3) 

Công 

suất khai 

thác 

(m3/năm) 

vét cát 

giữa 

Doanh 

nghiệp 

tư nhân 

Nguyễn 

Quốc 

Hưng và 

Công ty 

Thuỷ 

điện 

Nậm 

He). 

tư nhân 

Nguyễn 

Quốc 

Hưng 

 

ngày 

04/3/2022  

của UBND 

tỉnh Điện 

Biên về 

giấy phép 

hoạt động 

trong phạm 

vi bảo vệ 

công trình 

thủy điện 

Nậm He 

5.580m3 

/năm 

- Điểm mỏ khai thác đá tại Tổ dân phố số 11 thị trấn Mường Chà và điểm 

mỏ Huổi Đích xã Na Sang đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Về hiện 

trạng môi trường khu vực khai thác: Với đặc thù hoạt động có thực hiện nổ, xay, 

nghiền nhỏ đá, do vậy phát sinh bụi và tiếng ồn. 

-  Đối với mỏ đá tại Tổ dân phố số 11 thị trấn Mường Chà, cơ sở đã thực 

hiện áp dụng các biện pháp phun sương tại vị trí nghiền và băng tải chuyền, nhưng 

do vị trí mỏ cạnh đường quốc lộ 12, Ban chỉ huy Quân sự huyện và một số hộ dân 

lân cận do vậy không tránh khỏi bị ảnh hưởng bụi và tiếng ốn từ quá trình hoạt 

động.  

-  Đối với mỏ đá Huổi Đích xã Na Sang: Cơ sở đã áp dụng các biện pháp 

nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, vị trí khai thác nằm cách xa khu dân cư, do vậy 

không ảnh hưởng nhiều đến người dân trong khu vực. 

- Tuy nhiên, hai cơ sở khai thác cần thực hiện các biện pháp tối ưu để bảo vệ 

môi trường, hạn chế bụi và tiếng ồn gây ra từ quá trình sản xuất. 

-  Công ty TNHH số 32 Điện Biên thực hiện khai thác cát tại lòng suối Nậm 

He Nọi, xã Mường Tùng, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không gây ảnh 

hưởng đến môi trường.  

- Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Quốc Hưng thực hiện hợp đồng nạo vét cát 

tại lòng hồ thủy điện Nậm He, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không gây 

ảnh hưởng đến môi trường.  
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c) Hệ thống giao thông 

Nhìn chung, trong những năm gần đây mạng lưới giao thông trên địa bàn 

huyện đã được làm mới, nâng cấp sửa chữa nhiều, đáp ứng được nhu cầu đi lại và 

giao thương kinh tế của người dân. Tuy nhiên, một số tuyến đường liên xã, liên 

thôn của huyện vẫn còn là đường đất, cấp phối và ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai 

dẫn đến nhiều tuyến đường đã xuống cấp. Hệ thống đường được nâng cấp cùng với 

nhu cầu giao thương đi lại của người dân ngày càng lớn làm gia tăng lượng phương 

tiện hoạt động, tăng lượng bụi, khí thải và tiếng ồn đặc biệt là tại khu vực thị trấn 

và dọc tuyến quốc lộ.  

d) Hoạt động thương mại, dịch vụ 

Hoạt động thương mại, dịch vụ đã phát triển nhưng chưa mạnh; hiện tại trên 

địa bàn thị trấn Mường Chà có chợ trung tâm, hoạt động thường xuyên; tại các xã, 

trung tâm cụm xã chỉ có một số cửa hàng tạp hoá tập trung dọc các trục đường giao 

thông chính như: Quốc lộ 12, Quốc lộ 6, Quốc lộ 4H. Việc mua bán, trao đổi hàng 

hóa của người dân ở vùng nông thôn xa trung tâm huyện (Huổi Mí, Sá Tổng...) còn 

khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh lượng chất thải không lớn, 

thường là tái chế được, tuy nhiên vẫn có chứa thành phần không phân hủy được 

như túi nilon, vỏ chai thủy tinh...  

đ) Các cơ sở y tế 

- Trên địa bàn huyện có 1 Trung tâm y tế huyện, 6 phòng khám tư nhân và 

12 trạm y tế trên địa bàn các xã, thị trấn. Đội ngũ cán bộ ngành y, dược được củng 

cố, tăng cường qua các năm để đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ của người dân trên địa bàn huyện. Theo kết quả điều tra, thu thập trung bình 

lượng rác thải phát sinh tại trạm xá đa khoa khu vực khoảng 60 kg/ngày; tại trung 

tâm y tế huyện khoảng 75kg/ngày. Thành phần rác thải phát sinh chủ yếu là rác 

thải sinh hoạt và một phần kim tiêm, bông băng... phát sinh do hoạt động khám 

chữa bệnh. 

- Chất thải được thu gom từ các buồng bệnh sau đó phân loại: Chất thải 

thông thường được Công ty môi trường đô thị Điện Biên vận chuyển đến xử lý quy 

định. Những rác thải lây nhiễm sắc nhọn, thiết bị y tế bị vỡ, hỏng đã qua sử dụng, 

thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng được vận chuyển đổ vào bể bê tông 

xây tại trạm y tế xã Sa Lông, cách huyện 8 km và xử lý bằng phương pháp đổ bê 

tông (hiện tại do trạm y tế xã Sa Lông đang thực hiện xây dựng do vậy toàn bộ 

lượng rác này đang được lưu tại khu lưu giữ của Trung tâm Y tế huyện Mường 

Chà). Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn; chất thải giải phẫu được đưa đến lò đốt 

(trung bình đốt 4 lần/ tuần) và thực hiện xử lý đốt theo quy định.  

e) Nông nghiệp 

Trong các hoạt động phát triển ngành nông nghiệp hầu như không phát sinh 

các loại chất thải cần chôn lấp. Các phế phẩm của nông nghiệp như: Rơm, rạ, cây 

ngô,... được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi gia súc phần còn lại chủ yếu được bà 

con đốt để lấy tro bón cho đất, lúa, rau màu... Trên địa bàn huyện có khoảng trên 

90% số hộ nông dân sử dụng thuốc BVTV trong quá trình sản xuất nông nghiệp, 
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trong đó sử dụng nhiều nhất là nhóm thuốc trừ cỏ không chọn lọc trên nương để 

sản xuất lúa, ngô, dứa vào đầu mỗi vụ sản xuất (các loại thuốc không chọn lọc 

được sử dụng chủ yếu như Glyphosan 480 SL của công ty cổ phần tập đoàn Lộc 

trời, Grassad 480 SL của Công ty cổ phần Bình Điền MeKong, Bravo 480 SL của 

công ty cổ phần BVTV I TW). Điều này ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng đất, nước 

và không khí xung quanh. Tuy nhiên sau khi sử dụng xong vỏ bao bì thuốc BVTV 

được người dân thu gom đến nơi tập kết vỏ bao bì thuốc BVTV đã sử dụng của 

bản và đem đi xử lý theo đúng quy định về chất thải nguy hại. Bên cạnh đó vẫn 

còn tình trạng vứt bỏ ngay tại nơi sử dụng hoặc bằng hình thức đốt như rác thải 

thông thường. 

g) Trang trại chăn nuôi, quy mô hộ gia đình 

- Thực trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện chủ yếu theo 

hình thức quy mô gia đình. Hiện có 1 hộ gia đình chăn nuôi theo hình thức trang 

trại. Tình trạng thả rông, chuồng trại chăn nuôi cạnh nhà ở, bếp, dưới gầm sàn vẫn 

còn phổ biến. Lượng chất thải chăn nuôi thải trực tiếp ra ngoài môi trường, phát 

sinh nhiều ký sinh trùng gây ô nhiễm môi trường. Gia súc thả rông, chăn nuôi trên 

đất dốc, khu vực đầu nguồn nước... không những làm suy giảm chất lượng nguồn 

nước, gây ô nhiễm môi trường mà còn là nguy cơ làm phát sinh dịch bệnh vật nuôi, 

ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi, gây mất an toàn thực phẩm và có nguy cơ lây 

nhiễm sang người. 

- Lượng chất thải rắn chăn nuôi phát sinh ước tính khoảng 69,4 tấn/ngày. 

Lượng nước thải chăn nuôi ước tính 55,5 m3/ngày. Phân của vật nuôi có chứa 

nhiều chất nitơ, kẽm, chì, asen, kim loại nặng... và nhiều vi sinh vật gây hại. Nước 

thải chăn nuôi có hàm lượng các chất hữu cơ cao và chứa nhiều loại vi trùng, virus, 

trứng ấu trùng, giun sán gây bệnh. Những ngày nắng, mùi phân nồng nặc, còn 

những ngày mưa, nước phân nổi lênh láng mang theo dịch bệnh chảy vào nguồn 

nước mặt. 

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

a) Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt thông thường: Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt đô thị phát sinh khoảng 3,2373 tấn/ngày (chiếm 10,15%); tổng lượng chất thải 

rắn sinh hoạt ở nông thôn phát sinh khoảng 28,65 tấn/ngày (chiếm 89,85%). Tỷ lệ 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 90%; Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt nông thôn đạt 26,39%; thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn: rác thải 

sinh hoạt có lượng chất hữu cơ chiếm 30-55%; các thành phần tái sinh, tái chế từ 

35-65%; thành phần nguy hại chiếm tỷ lệ không đáng kể từ 1-5%; thành phần chất 

thải rắn sinh hoạt tại nông thôn: thành phần chất thải rắn nguồn gốc hữu cơ chiếm 

tỷ lệ khá cao 55-75%; thành phần nguồn gốc vô cơ chiếm 24-44%, thành phần 

nguy hại khoảng 1%. 

-  Từ năm 2022 thực hiện thu gom thêm tại 4 xã (Mường Mươn, Na Sang, 

Ma Thì Hồ, Sa Lông); việc thu gom, vận chuyển do Công ty Môi trường đô thị 

Điện Biên thực hiện; chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bằng các xe đẩy tay vận 
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chuyển đến các điểm tập kết tại thị trấn; tại 4 xã (Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì 

Hồ, Sa Lông) bố trí 43 điểm tập kết bằng xe đẩy tay, trung bình 3 ngày thực hiện 

thu gom 1 lần; sau đó chất thải rắn được chuyển lên xe cuốn ép rác và vận chuyển 

đến bãi xử lý rác thải và được phân loại, xử lý tại lò đốt. Đối với 7 xã còn lại: Chất 

thải rắn sinh hoạt được tiến hành phân loại ngay tại hộ gia đình, chỉ thải bỏ các 

chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng được, do lượng thải bỏ này phát sinh không 

lớn, dân cư phân tán, diện tích đất ở rộng nên trên địa bàn các xã không có đội thu 

gom rác thải sinh hoạt hàng ngày, đa số lượng chất thải rắn sinh hoạt thải bỏ được 

xử lý tại các bể đốt rác quy mô nhỏ đặt tại trung tâm các thôn bản, người dân ở gần 

tự quản lý, sử dụng và đổ thải lộ thiên tại các bãi rác tự phát gần khu dân cư, khu 

đất trống gần nhà.  

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Hoạt động sản xuất công nghiệp 

chủ yếu là khai thác khoáng sản, nguyên vật liệu (cát, đá) với đặc thù của các 

ngành công nghiệp này, chất thải phát sinh thường không lớn, chủ yếu là chất thải 

sinh hoạt của công nhân, ngoài ra trong quá trình khai thác còn phát sinh bụi, khí 

thải trong quá trình làm việc. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp đang từng bước phát 

triển, tuy nhiên hiện nay mới chỉ phát triển ở quy mô hộ gia đình như: Đan, thêu, 

dệt thổ cẩm... các hoạt động sản xuất này không phát sinh lượng rác thải lớn. Tính 

chất: Chất thải phát sinh từ hoạt động khai thác đá có thành phần chủ yếu là bụi và 

các khí độc như Pb, SO2, NOx... 

- Chất thải nguy hại: Nguồn phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn huyện 

chủ yếu từ hoạt động y tế, nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp, cụ thể: 

- Chất thải y tế: Hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn huyện gồm 01 Trung tâm y 

tế huyện, 06 phòng khám tư nhân và 12 trạm y tế xã, thị trấn với khoảng 116 

giường bệnh; trung bình mỗi ngày thải ra khoảng 17,6 kg chất thải nguy hại gồm 

các loại bông, băng, bơm kim tiêm...Toàn huyện có 1 cơ sở y tế được trang bị lò 

đốt chất thải y tế nguy hại, gồm 1 Trung tâm y tế huyện, còn 12 trạm y tế ở các xã, 

thị trấn chưa được đầu tư lò đốt 1 buồng nên chất thải y tế nguy hại được xử lý 

bằng đốt thủ công hoặc theo phương pháp chôn lấp tại chỗ. 

- Hoạt động giao thông vận tải: Chất thải phát sinh chủ yếu từ các cơ sở sửa 

chữa, bảo dưỡng các phương tiện giao thông (dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu...). Một 

phần chất thải này được các cơ sở, doanh nghiệp tái sử dụng, phần còn lại được 

phân loại, thu gom lưu trữ tại cơ sở. 

- Công nghiệp: Chủ yếu phát sinh từ ngành công nghiệp khai thác khoáng 

sản; dầu thải từ các thiết bị máy móc từ quá trình vận hành, sửa chữa. 

- Chất thải nông nghiệp nguy hại: Trong công đoạn chăm bón cây trồng của 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh gồm các loại vỏ bao 

bì, vỏ chai chứa các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng. 

b) Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt đô thị: Hiện tại trên địa bàn huyện chưa xây dựng hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải được thu gom chung cùng hệ 

thống thu gom nước mưa, sau đó xả thẳng ra môi trường bên ngoài; đối với cụm 
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dân cư các xã, thôn, bản chưa có hệ thống tiếp nhận nước thải tập trung, nước thải 

chủ yếu được thu vào cống, rãnh đơn lẻ sau đó được xả vào hệ thống kênh mương 

nội đồng, ao hồ trong khu dân cư. Hầu hết nước thải sinh hoạt đều chưa qua xử lý, 

đây là một trong các nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn đến hiện trạng chất 

lượng môi trường nước trên địa bàn huyện. 

- Nước thải y tế: Nước thải y tế chủ yếu phát sinh từ các cơ sở y tế bao gồm: 

Trung tâm y tế huyện, các phòng khám chữa bệnh tư nhân và trạm y tế các xã, thị 

trấn. Ngoài những yếu tố ô nhiễm thông thường như chất hữu cơ, còn có những 

chất bẩn khoáng và chất hữu cơ đặc thù, các vi khuẩn gây bệnh, chế phẩm thuốc, 

chất khử trùng, các dung môi hóa chất, dư lượng thuốc kháng sinh... Đối với nước 

thải tại Trung tâm y tế huyện được đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập 

trung bằng công nghệ AO kết hợp với quá trình khử trùng. Qua quá trình xử lý 

nước thải y tế để chảy ra môi trường tiếp nhận tại cống thoát nước thải của huyện 

đạt tiêu chuẩn 28:2010/BTNMT(cột B) (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

y tế). Đối với trạm y tế các xã, thị trấn, các phòng khám chữa bệnh tư nhân trên địa 

bàn huyện hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải y tế tại các cơ 

sở này hàng ngày phát sinh với số lượng nhỏ, nước thải qua bể tự hoại rồi đổ vào 

hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

c) Sản phẩm thải bỏ 

Sản phẩm thải bỏ phát sinh chủ yếu là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 

như rơm rạ, cành lá, thân cây hoa màu, các thành phần dư thừa trong quá trình thu 

hoạch (lõi ngô, ngọn dứa, rơm...). Hiện nay trên địa bàn huyện, chưa có thống kê 

cụ thể và chính xác về lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất nông 

nghiệp. Hoạt động sản xuất nông nghiệp phát sinh chất thải rắn ở nhiều công đoạn 

khác nhau, trong đó chủ yếu là ở công đoạn thu hoạch. Lượng chất thải phát sinh 

ước tính khoảng 58.292,700 tấn. Phần lớn các chất thải này là chất hữu cơ dễ phân 

hủy được người dân tận dụng làm thức ăn gia súc, phần còn lại chủ yếu làm nhiên 

liệu, ủ làm phân hữu cơ hoặc đốt ngay tại đồng, ruộng. Đây là nguồn phát sinh chất 

thải lớn nhưng tác động tới môi trường ở mức độ vừa phải.  

1.4. Các vấn đề môi trường chính 

Với hiện trạng phát sinh chất thải và thực trạng công tác thu gom như đã nói 

ở trên, trên địa bàn huyện vẫn còn một số vấn đề môi trường cần phải quan tâm, cụ 

thể như sau: 

- Việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chưa 

khoa học, đúng liều lượng là nguy cơ làm suy thoái chất lượng môi trường đất,  

nước, không khí gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng. 

- Việc sử dụng nhiều đồ nhựa, túi nilon dùng một lần khó phân hủy ảnh 

hưởng rất lớn tới môi trường đất, nước, không khí. 

- Dân số tăng nhanh sẽ làm tăng các chất thải sinh hoạt, dịch vụ đô thị đặc 

biệt là lượng rác thải, nước thải. 
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2. Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

2.1. Cơ cấu tổ chức và nguồn lực bảo vệ môi trường 

- Tổ chức bộ máy bảo vệ môi trường từ cấp huyện đến cấp cơ sở từng bước 

được tăng cường, củng cố và kiện toàn. Đội ngũ cán bộ công chức đã cơ bản đáp 

ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành tài nguyên môi trường. Nhân lực 

dần được bổ sung, đội ngũ cán bộ công chức phát triển cả về số lượng lẫn chất 

lượng, công tác đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ 

cán bộ công chức được quan tâm. 

- Cấp huyện: Công tác quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện được giao 

cho 1 cán bộ chuyên trách. 

- Cấp xã: Công tác quản lý nhà nước về môi trường cấp xã được giao cho 12 

cán bộ địa chính - xây dựng xã kiêm nhiệm.   

- Nhìn chung, đội ngũ công chức này cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực 

hiện nhiệm vụ về quản lý môi trường; hàng năm đều được tập huấn nâng cao trình 

độ chuyên môn cho đội ngũ công chức này ở huyện và tỉnh.  

2.2. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm tra, 

thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2, Điều 168 và trong các điều, 

khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành 

a) Xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm 

quyền 

- Năm 2022, UBND huyện thực hiện cấp 01 giấy phép môi trường, cụ thể: 

STT Tên Dự án Địa điểm 
Thời điểm 

xác nhận 

Tên cơ quan 

thực hiện 

xác nhận 

Ghi chú 

1 
Cơ sở chế biến tinh 

bột dong riềng 

xã Pa 

Ham, 

Huyện 

Mường 

Chà, tỉnh 

Điện Biên 

 

1756/GPMT-

UBND ngày 

22/11/2022 

UBND huyện 

Mường Chà  

Công ty TNHH 

Kiên Sơn 

 

- Hàng năm, UBND huyện thực hiện việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường báo cáo tại kỳ họp HĐND 

huyện theo quy định. 



13 

b) Truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

- Trong thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết 

quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về bảo 

vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thân 

thiện môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong quy ước xây dựng 

thôn, bản văn hóa, phong trào vệ sinh môi trường. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng được tổ chức thông 

qua nhiều thức như thông qua treo băng zôn, pa nô, áp pích và ra quân dọn vệ sinh 

môi trường hưởng ứng các sự kiện môi trường như triển khai thực hiện phong trào, 

hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn huyện, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc 

tế đa dạng sinh học năm 2022, tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, Ngày môi trường thế 

giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022,... Tại các bản, địa bàn dân cư với 

nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường và thu gom rác thải. 

 -  Cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn về bảo vệ môi trường do tỉnh tổ 

chức để kịp thời nâng cao kiến thức và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới người 

dân trong huyện. 

c) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan 

- Tham gia cùng Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

công tác BVMT đối với Công ty Cổ phần thủy điện Huổi Vang - Thành Bưởi và 

Trung tâm Y tế Mường Chà. 

- Kiểm tra các cơ sở chế biến tinh bột dong riềng trong việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Mường Chà, qua 

kiểm tra 3 cơ sở chế biến dong riềng: HTX Trung Kiên tại bản Phong Châu, xã Pa 

Ham, Cơ sở Kiên Sơn tại bản Huổi Đáp, xã Pa Ham, HTX Hoàng Tấm tại bản 

Huổi Quang, xã Pa Ham về cơ bản đảm bảo về môi trường (nước thải sau khi đã 

qua các bể chứa được dẫn vào ruộng lúa hoặc được sử dụng để tưới cây ăn quả). 

Tuy nhiên, đối với cơ sở chế biến của HTX Hồng Phước tại bản Nậm Nèn 2, xã 

Nậm Nèn chưa đảm bảo về môi trường; mặc dù cơ sở đã bố trí được khu vực đổ 

nước thải (hết mùa vụ, người dân tận dụng khu vực để trồng trọt). Tại thời điểm 

kiểm tra, nước thải từ khu vực lưu giữ đã ngấm ra ngoài khu vực suối Nậm Nèn. 

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay hoạt động sản xuất, thực hiện các 

biện pháp ngăn chặn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn nước. 

- Đã giải quyết dứt điểm 1 vụ tranh chấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp tại  xã Hừa Ngài. 
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d) Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND cấp xã 

Trong thời gian qua, UBND huyện luôn xác định rõ “Bảo vệ môi trường” là 

yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai, là trách nhiệm của cả hệ thống chính 

trị, cộng đồng, doanh nghiệp, hộ gia đình và mọi người dân; giao cho phòng Tài 

nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn trực 

tiếp công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với UBND cấp xã, thị 

trấn và các công chức chuyên trách về môi trường ở cơ sở. Tổ chức các buổi tập 

huấn, cung cấp các tài liệu về môi trường khi có các Chương trình, kế hoạch hành 

động của Trung ương và Tỉnh ban hành về địa phương. 

2.3. Các hoạt động bảo vệ môi trường (thu gom, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, nước thải sinh hoạt; cải tạo, phục hồi các khu vực bị ô nhiễm tồn lưu; hoạt 

động bảo vệ môi trường khác trên địa bàn) 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động, chương trình hành động thiết thực 

với mục tiêu nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường bằng 

nhiều hình thức phong phú như treo băng zôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề 

môi trường ở nơi công cộng, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, ra 

quân dọn về sinh môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi 

trường như hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) 

và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn huyện, hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, Ngày môi trường 

thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022,... Qua đó đã huy động đông 

đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, kêu gọi mọi người có hành động thiết thực bảo 

vệ môi trường như: Hạn chế sử dụng túi nilon, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân 

thiện với môi trường. Các cơ quan, đơn vị, trường học thường xuyên tham gia các 

phong trào quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, nạo vét cống rãnh, đảm bảo giữ 

vững môi trường trong sạch, không ô nhiễm.  

- Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; triển khai thực 

hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; triển khai các Thông tư 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường ( Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường); triển khai thực hiện Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; triển khai 

Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; triển khai thực hiện 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường… 

- Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các 
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chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện vào trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện.  

- Tình hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt: 

+ Hiện nay, trên địa bàn huyện có khu vực thị trấn Mường Chà và 4 xã 

(Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì Hồ, Sa Lông) được thu gom rác thải sinh hoạt. 

Công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện vẫn được thực hiện thường 

xuyên, rác được thu gom hàng ngày và vận chuyển xử lý tại Bãi xử lý rác thải 

huyện Mường Chà; tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn thị trấn đạt 90% lượng rác cần 

thu gom, tỷ lệ thu gom rác tại khu vực nông thôn đạt 10,9%. Toàn bộ rác thải được 

thu gom được phân loại và xử lý tại lò đốt rác thải từ đầu tháng 9 năm 2021, tại 

Km số 8 đường đi Mường Nhé, với công suất thiết kế của lò 750/kg/giờ; công suất 

thực tế tiếp nhận 5,9 tấn (5,4 tấn thực hiện đốt, 0,5 tấn chôn lấp, không thực hiện 

đốt bao gồm thuỷ tinh, gạch, ngói vỡ…) 

- Năm 2022, trên địa bàn huyện thực hiện thu gom được 270kg vỏ bao thuốc 

BVTV sau sử dụng, vận chuyển về nơi tập kết tại nhà máy xử lý nước thành phố 

Điện Biên phủ để đem đi xử lý. Qua rà soát hiện tại trên địa bàn huyện không có 

điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu. Đáp ứng nhu cầu thu gom vỏ 

bao thuốc BVTV sau sử dụng, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 12/12 

xã, thị trấn đã thực hiện việc thu gom. Trong thời gian tới tiếp tục triển khai việc 

thu gom để lượng rác thải nguy hại nông nghiệp này không gây ảnh hưởng đến môi 

trường. 

2.4. Đánh giá chung kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Kết quả đạt được 

Trong những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ 

thuật và tổ chức bộ máy nhưng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đạt 

được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ môi 

trường vẫn được triển khai thực hiện trên các mặt công tác, ngày càng khẳng định 

vai trò, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; công tác bảo vệ môi trường được các cơ 

quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm nhiều hơn; kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công 

chức được nâng lên. Công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, công tác thẩm 

định kế hoạch bảo vệ môi trường được quan tâm và nâng cao chất lượng. Các 

phong trào quần chúng Nhân dân bảo vệ môi trường được phát động thường xuyên 

và duy trì. Môi trường cả huyện được cải thiện về nhiều mặt như: trồng cây xanh, 

vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, các cơ sở y tế, rừng và đa dạng sinh học từng 

bước được phục hồi. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường còn thấp, chủ yếu là 

ngân sách địa phương nên chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường; sự tham 

gia, phối hợp của cơ quan, đơn vị huyện và UBND cấp xã trong việc chủ động huy 

động nguồn vốn viện trợ, tài trợ quốc tế đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và 

xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn 
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chế nên việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được nhu cầu. 

- Mặc dù đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, các tầng lớp Nhân dân, nhưng mức độ nhận thức về bảo 

vệ môi trường vẫn chưa thực sự tạo ra chuyển biến mới trong hành động và thực 

hiện tốt công tác bảo vệ môi trường của cộng đồng và các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ. 

- Cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cấp xã làm nhiệm vụ kiêm nhiệm 

nên gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ giao. 

c) Nguyên nhân 

- Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, việc tiếp cận thông tin về chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của người dân về bảo vệ môi trường còn 

nhiều hạn chế.  

- Trình độ dân trí không đồng đều; đời sống của một bộ phận người dân ở 

vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu, chủ yếu 

canh tác trên nương nên việc phá rừng vẫn còn xảy ra, không quan tâm tới công tác 

bảo vệ môi trường. 

- Thiếu cán bộ chuyên trách về môi trường, chưa có sự chuyên môn hóa 

trong từng lĩnh vực. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp bảo vệ môi trường  

3.1. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bảo vệ môi 

trường Luật bảo vệ môi trường, các văn bản triển khai thi hành luật, Nghị quyết 

35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chỉnh phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường đến các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng dân cư trên 

địa bàn huyện và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm định, cấp giấy 

phép môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn huyện; tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở, sản xuất 

kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, rà soát các mô hình bảo 

vệ môi trường (nếu có), nhân rộng các mô hình hiệu quả, triển khai xây dựng các 

mô hình mới, chú trọng lồng ghép mô hình phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục duy trì và phát triển việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại thị trấn 

và các dịch vụ khác bảo vệ môi trường với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. 

- Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - 

xã, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền về bảo vệ môi trường; 

sự giám sát của cộng động đối với hoạt động bảo vệ môi trường. 
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3.2. Một số giải pháp chủ yếu   

- Về tuyên truyền: Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền để nâng 

cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng; đa dạng hoá các loại hình 

tuyên truyền, giáo dục công tác bảo vệ môi trường nhằm hình thành ý thức, thói 

quen bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, trong các chương trình giảng dạy 

của nhà trường trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các 

lực lượng vũ trang trên địa bàn trong công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện ngăn 

chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Về kiện toàn tổ chức bộ máy: Tiếp tục kiện toàn và tăng cường năng lực tổ 

chức bộ máy, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường từ cấp huyện 

đến cấp xã, thị trấn.  

- Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Ưu tiên tuyển dụng các cán bộ được 

đào tạo chính quy, có năng lực có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường; 

khuyến khích học tập, nâng cao nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu 

cầu của cán bộ và công tác bảo vệ môi trường. 

- Về tài chính: Tăng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và các 

nguồn vốn hợp pháp khác trong việc lồng ghép, thu hút, kêu gọi các chương trình, 

dự án cho các hoạt động bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn 

nhân lực; bảo tồn, giám sát đa dạng sinh học, phòng chống chữa cháy rừng, xây 

dựng hạ tầng cơ sở... 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đối với UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh: Quan tâm hỗ trợ kinh phí; tăng 

cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh. 

IV. SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG: Các phụ lục kèm theo. 

Trên đây là Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường năm 2023, của UBND huyện Mường Chà./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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