Người ký: Ủy ban Nhân dân
huyện Cẩm Xuyên
Email:
ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian ký: 29.07.2019
14:57:21 +07:00

UY BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — T do — Hnh phüc

So: flV<I/BC-UBND

Cam Xuyên, nga9 tháng n6m 2019

BAO CÁO
Kêt qua trin khai thrc hin tiêu chI môi trwrng và an toàn thirc phm
trong xây dirng xã, huyn nông thôn mo'i gial dotn 2010 - 2020
I. KHAI QUÁT QUA TRINH CHI DO, TO CHIYC TRIEN KHAI
THC HIEN:
1. Cong tác chi cIo, diêu hành di vói các xã trong xay
dirng kê hoch, triên khai thirc hin.
- Den nay, huyn Cam Xuyên dã có 17/25 xä duçc cOng nhn dat chuân
xà nông thôn mâi. Phn du trong näm 2019, có them 8 xä dat chun nông thôn
mOi, nAm 2020 dat huyn Nông thôn mOi, day là mt trong nhu'ng nhim vi,
giâi pháp quan tr9ng nhm thirc hin thành cOng các mijc tiêu cüa Chuong trinh
m11c tiêu Quc gia xay dirng nông thôn mOi trén dja bàn. Sau hQn 8 nAm (20 1120 19) thirc hin ChuGng trInh mi1c tiêu quc gia xây dirng nông thôn mdi, huyn
Cm Xuyên dat duc k& qua khá toàn din, Ian toã v chiu rng, tirng buOc
vung chic di vào chiu sâu. Nhn thirc, trách nhim v xây dirng nông thôn mdci
cüa can b và nhân dan ngày càng ducic nâng cao. H thng co ch& chInh sách
th?c hin Chuong trInh d dem 1a hiu qua khá rO net trong thirc tin; san xut
dà có six phát trin, trng buâc theo huàng san xuAt hang hóa gän san phAm chü
hrc, cO tInh lien kit; kt cAu ha thng kinh t - xã hi duc tang cung nhAt là
giao thông nông thôn, kênh miniing ni dng, nhà van hoá, khu th thao xã, thon;
van hoá, xã hi, giáo diic, y t có nhiu chuyn bin tt; an ninh trt tij xâ hi
duçic giU vttng; b mtt nông thôn cO nhiu khâi sAc; vic xây dvng, chinh trang
khu dan cu nông thôn mâi kiu mu, xay dirng vuin mu duçxc quan tam và chi
dao thirc hin quyt !it; V sinh mOi truàng trén da bàn huyn ngày càng duc
nâng len và có nhiu chuyn bin tIch cçrc. Cong tác tuyen truyn, xây dirng mO
hinh phân loai rác tai ngun, thu gom xr 1 chAt thai, rác thai gän vâi phong trào
"5 khOng 3 sch" duçc tang cu?mg. Phát trin, nhân rng các mO hInh to phi nU'
nhà sach vuè'n dçp; phong trào xay dirng M ü phân hru co tai h gia dInh, mô
hinh nm lot sinh h9c trong chän nuôi, phân loai rac tai ngun trén toàn huyn
duçic trin khai và lan tOa sau rng trên dja bàn huyn
- Ngay tir dâu näm Ban Chi dao huyn dä tO chirc cho các xã, thj trãn, các
phOng, ngành dang k nôi dung, tiêu chI và kcam ket thirc hin vi Ban Chi
do NTM huyn; rà soát, 1p kê hoach, khung ké hoach cãc ni dung, tiêu chI k

cam k&, khung k hoach theo các nhóm xä, UBND huyn thAm dnh, phê duyt,
lam co s& dê triên khai thuc hiên.
- UBND huyn thành 1p các t cong tác chi dao, hixO'ng dn và h trçY tai
các xã dang k dat chuân nông thôn mi trong näm, mi to do dông chI Uy viên
Ban Thuo'ng v1i Huyn üy lam to truo'ng, thành phân con lai là các dong chI cap
üy viên, các ban xây dirng dãng, can b chuyên mon các phOng, ngành, doàn
the. Phân cong các Phó Chü tjch UBND huyn, các Uy viën UBND phii trách
các xã, thj trân de chi dao thirc hin. Các to cOng tác dã phát huy tot tinh than
trách nhim, tp trung chi dao quyêt 1it các dja phuo'ng khâu nOi vâi các ban,
ngành doàn the cap huyn, các tO chirc, dcrn vj dê h trçl, giliip do' các xã hoàn
thành các tiêu chI
- Chip thun cho các co' quan, dim vi c.p huyn do' du xay dirng nông
thôn mói tai các xã dang k dat chu.n trong näm; 15u tiên phân bô ngân sách cUa
huyn, 1ng ghép các ngun vn khác d h trç kjp tho'i cho các xä däng k dat
chun trong näm, các xã khO khän, tao diêu kin dê các dja phu'o'ng hoàn thành
muc tiêu.
- Hang näm, UBND huyn phát dng các d9't cao dim thi dua xay dirng
nông thôn mOi, thirc hin v sinh môi tru?lmg, phát quang duo'ng lang ngO xóm,
hin dt ma rng hãnh lang duo'ng, phá bó, chinh trang vuO'n tap, cong ngO, nhà
v sinh không hp v sinh; di do'i cong trInh chän nuOi...
- Cong tác giao ban, kim tra, lam vic, chi dao t?i các dja phuong duc
Ban chi dao, UBND huyn duy trI; hang tuân dã luân phiên kiêm tra, lam vic,
tai các xã, thj trn, uu tiên cho cong tác kiêm tra tai các xà dang k dat chuân
trong näm, các xa chm chuyên biên; Lay ngày thir bay hang tuân l ngày nông
thôn mai, dä vn dng can b, cOng chi:rc cap huyn ye các xã, th trân kiêm tra,
don dc, huàng dan, dng viên nhân dan thirc hin, tao duçic phong trào thi dua
khá si ni, các thôn xOm, nhân dan hithng üng.
Tiêu chI môi truO'ng và an toàn thirc phm là tiêu chI khO th1rc hin can
nhiêu nguOn luc, vat luc däc biêt la su vao cuOc cua nguoi dan, ngoai six chi dao
cüa các cap vao cuc dOng thai day manh cong tác tuyên truyên vn dng ngixñ
dan tIch circ tham gia.
2. C chê, chInh sách ho trçr.
- Ngoài các, chInh sach hO trV cüa Trung u'o'ng, tinh, huyn dä quan tam
danh nguôn 1irc dê ban hanh co chê, chInh sach h trç' cho dja phuo'ng nhu các
chInh sách Nghj quyêt 32, 122, 132, 90, 79... cüa HDND tinh, Nghj quyêt
123/2018/NQ-HDND ngày 13/12/2018 cüa Hi dOng nhân dan tinh ye Ban hành
mt sO chInh sach khuyên khIch phát triên nOng nghip nOng thOn và co chê
xây dirng nOng thOn m&i, dO thj tinh Ha T?nh giai doan 20 19-2020 , U ban
nhan dan huyên dä thirc hin triên khai tuyên truyên, hu'ó'ng dan thc hin cac
chInh sách den tan các xä, th trân, bI thu thOn truâng, ban hành dOng b cac van
bàn chi dao triên khai, huó'ng dn thçrc hin Nghi, quyët 123/2018/NQ-HDND
tinh. Ben canh do, UBND huyn da ban hành Nghj quyêt sO 6 1/NQ-HDND ngày
31/12/2017 cüa Hi dOng nhân dan huyn ye Phê duyt Dé an nâng cao hiu qua
quãn l chat thai ran giai doan 2016-2020 và ban hành các van ban chi dao triên khai

thirc hin Co hiu qua D an trong dO hang näm, huyn h trç kinh phi mua cac
phiiimg tin thu gom rae thai nhu näm 2014, 2016, 2019 huyn bô tn mi nàm 200
triu dong; nAm 2018 là 326 triu dong.
- Hang nãm ban hành Ké hoach to chüc tp huân tiêu chI mOi tnnmg, k hoach
ra quân phát dng v sinh mOi trirOng, hucng tmg tuan i quc gia v v sinh môi
tru?ng, tuan i nuO'c sach v sinh môi truà'ng, tuan l bin dâo quc gia...( Kê' ho(ich
s:1085/KH-UBND ngày 20/5/2019 v Trién khai thyc hin phong trào cho'ng
rác thai nha trên dja bàn huyn; Ke' hoach so': 1153/KH-UBND ngày 28/5/2019
v td cha'c các hoqt c45ng hu'Ong th'ig ngày dcii du'o'ng the' giói, mOi tru'&ng the'
giOl...); Xây dirng K hoach th chirc các cuc Hi thão mô hInh xây dirng h rác
d phân loai, xir l rác thai tai h gia dinh bang ch pham sinh h9c; d xuat kinh
phi thirc hin v sinh môi truO'ng nOng thôn, khc phiic 0 nhim và cãi thin mOi
tnrmg t?i các lang ngh; Mo hinh xCr 1' rác thai tai h gia dInh trong xay dijng
khu dan cir kiu mu.
3. Cong tác thông tin, truyn thông v tiêu chI môi trir&ng và an toãn
thirc phâm trong xây ding xa, huyn nông thôn mcri.
Xác djnh thirc hin tiêu chi môi trix?Yng và an toàn thirc phâm là tiêu chi
khó, can sir vào cuc cüa cã cap üy, chinh quyn và dac bit là sir tham gia cüa
ngu?i dan. Phài xác djnh duc d6i tirng thijc hin cüa tiêu chi môi trung do
chinh là ngui dan vi vy quán trit quan dim "dan bit, dan bàn, dan lam, dan
kim tra, dan thii hurng". Diu dAu tiên phài là "dan bit", dan bit trong chui
t1r nhtn thirc dn hành dng: tr nhn thirc, dn quan nim, dn thai d và dn
hành vi, có nhu' vy hç mOi chü dng tham gia thirc hin các cOng vic ma tiêu
chI môi twang yêu cau. D dan duçic bit thi chInh quyn phãi tang cithng va t
chirc tOt cOng tác tuyên truyên, ph bin pháp lut, chInh sách, các quy ch
huong uâc cüa dja phucmg dn quAn chiing nhân dan, Co sO san xuat kinh
doanh, djch vii tai dja bàn, nâng cao nhn thirc v báo v môi trung, thirc
thrc hin, chap hành nghiêm quy djnh cUa pháp lut v báo v mOi trung
trong san xuat nOng nghip, chän nuôi, san xuat, kinh doanh.
Thai gian qua, cOng tác tuyên truyn, v.n dng duc huyn quan tam chi
dao chi dao tO chiLrc triên khai hung sn, tp huân, truyên truyên bang ba phát
thanh, t? mi den tn ngui dan dê näm bat eác chU truong cUa Dáng va Nhà
nu&, vn dng nhân dan hung trng, thrc hin. Các xã dã thành 1p cáe tO cOng
táe cüa xä phii trách thOn và tO cOng tác cüa thOn phii trách các nhOm h dan.
Thithng xuyen hung dan, theo dOi vic thrc hin eüng nhu duy trI thirc hin
các cOng vic nhix chinh trang vuin, sap xêp nhà eü'a, cOng trinh v sinh, chän
nuOi, tham gia lao dng vOi cong dOng vi vây, ngui dan thirc sir vào cuc.
4. Co' ch huy dng nguôn hrc xä hi hóa clia tinh, huyn, xã thrc
hin hin tiêu chI môi tru*ng vã an toàn thirc phâm.
Co ch huy dng ngun hrc xa hi bOa ducic thirc hin tai các HTXmOi
trung, tuyen truyn vn dng xa viën HTX tham gia gop vOn, gOp cOng dé thu

gom, xir 1 rác thai. H trçY khIch I du tu' trang thit bj cho FITX nhu xe chi
rae, xe dy tay. H trçl mt phân cho các mô hmnh chän nuoi dâu tu xây diing,
nâng cp các h thông xcr 1 chat thai trong chän nuôi; ho trV nhân dan xây dijng
hang rào xanh, ton to du'ng lang ngO xóm; h trçY xây dung vun mâu, khu
dan cu kiu mu, chinh trang vi.rn h, thirc hin 05 khong 03 sch. Ngoài ra
huy dng nhân dan gop nhiu ngày cong xây dirng bôn hoa, cay cãnh d9c các
tuyên dung, nto vet, khoi thông ränh thoát rnxó'c, phát quang biii r.m, câi tto
vu'n tip. . . Gop kinh phi, gop ngày cOng xây dijng khu nghia trang tai các thôn.
Trong 6 tháng cthu nãm 2019, trên dja bàn huyn nguôn hrc xA hi hóa du'çic
thirc hin rat rO net: Hi CCB dã huy dng hon 100.000 ngày cong lam giao
thông phát quang lam dithng và rãnh thoát nuic GTNT, nto vet kênh mu'ong ni
dông, lam v mOi trung, xoá vun ttp... (phát quang 20.500 m, làni dtrçic 5.035
rn du'&ng thng và be tong; nQo vet kênh muo'ng và xáy rãnh thoát nte&c dtcçrc
3.495 m, dO be tOng khuOn viênh5i quOn 900m2, xóa 1.445 vu'O'n tap, xOy 53 bOn
hoa a h5i quán, tuYng rOo; trOng 102 CQC tiêu và biên báo, 300 cot cy tai các
thOn, h5 gia dInh, trOng 2 ha cay chOn sOng, xây 14 cOng thoát nzthc...); Hi
Lien hip phii flu': thành 1p rnOi them 74 to gia dInh phii nU nhà sach vun dp
vOi 815 thành viên tham gia, tp trung gillp dçn dp nhà cCra, chinh trang vuà'n
h du'çc 1.595 vithn vi 6.646 ngày cOng; dOng thi hO trçl 7.675 ngày cOng cái
tio 873 vu'O'n tap; vn dng xay dirng du'qc 895 ho rae, phân loai rae thai tai
nguOn; xay dvng du'qc 821 rnô hInh chän nuôi bang dm lOt sinh hçc; FIi Nông
dan tO chirc huy dng hon 900 luçt ngui tharn gia gillp các xã ye dIch nông
thôn rni närn 2019; chi dao, tharn gia gillp d xay dirng 87 vu?yn rnu, xóa bO
vun tap, chinh trang vuôn h vi 2.480 vu'O'n; Doàn thanh niên tip tiic trin
khai kê hoach "Ngày V ca so", dà huy dng hon 20.000 luç)'t can b, chiên s5,
doàn viên, hi viën, thanh thiêu niên tharn gia các hoat dng xây dirng nông thôn
mâi, nOi bt nhu: xây dirng 13 "Vu'&n u'oin ccxj) ChuOi NgQC mien phi", uom
duc gân 50.000 horn cay giOng, tO chirc trOng mâi hon 8.000 cay xanh, h trçY
cai tao 156 vuOn h, 24 khu dan cu kiêu mu, chinh trang, trOng rnOi 63 thàm
hoa; phOi hcip, kêu gçi, vn dng cac nguOn hrc xay dirng 35 tuyn "Dtr&ng din
thanh nien thãp sang lang quê" vOi gân 32,9km km dài trj giá 724,9 triu dng
triu dOng...
H. DANH GIA VE KET QUA THC HIN cAc NO! DUNG CUA
TIEU CHi MOI TRU'OG VA AN TOAN THçC PHAM TRONG XAY
DuNG xA NONG THON MO1
1. Dc thu co' bàn ella dja phu'o'ng trong thijc hin tiêu chI môi
tru'ô'ng Va An toàn thirc phâm.
Cam Xuyên là huyn có 25 don vj hành chInh cAp xã, 02 thj trAn; Dim
xuAt phát ella cac x thAp dn dn vic thkrc hin 20 tiêu chI nói chung và tiêu
chi 17 nói riêng gp nhiu khó khan; TrInh d dan trI thAp, tp quán lâu di lac
hu nhu vic xay dirng các cOng trInh phii, chung trai chän nuOi dixçc xay dirng
trithc nhà i. Dc thu nguii dan chll yu nhin vào san xuAt nOng nghip nen vic
phat trin chàn nuOi thrccc dan trãi khp các h dan nhix chän nuOi 1cm, trâu bO,
gà... nên tac dng khOng nhó dn mOi trung nOng thOn; Ben canh do hu ht
các khu vtrc nghia trang dang du'qc cac xä bao khoanh 1a, chua thirc hin dung

nhu quy hoach dã dtiçc phé duyt, các xã mOi hoàn thành vic khoanh djnh ranh
giâi khu v1rc nghia trang, lam hang rào bao quanh, gän biên hiu... con phIa
trong các dOng h9 vn dang tir xây dixng bia m theo các cu trñc khác nhau,
chua theo quy hoch ducic duyt; Các t chtrc thu gom, vn chuyn rác thai hott
dng khó khãn do ngun thu thAp, thu chua dU chi trã nhân cong cüng nhu mua
sm các thit bj phiic vii cho vic thu gom, vn chuyn rae m.c dU cong tác
tuyên tuyn gn vi chInh sách h trV trong vic phân loai rác thai tai nguOn dà
duçc quan tam, tuy nhiên dang hinh thrc, bàn than can b, dãng viên và nhân
dan chua thirc hin nghiêm ti.'ic vic phân loai rác tti h gia dInh d giâm kMi
luçing rác cn vn chuyn, xi:r 1.
Cm Xuyên là huyn có chãn nuoi nông h cüng nhu trang trai chim t
1 1O'n, tOng dan 1cm chiêm 20% tOng dan cüa tinh, do là thun lçii trong vic phát
triên kinh tê, nâng cao thu nhp nhung cüng là tác nhân gay ánh hu&rig den vic
thirc hin tiêu chI môi trung chAn nuOi trong khu dan cu.
2. Xuãt phát dim cüa Tiêu chI môi truô'ng tir giai doin
2010.
- T l h5 &CQ'C th clyng rnrác sçich hQpv sinh: T l h duçc sCr diing
nwic sach hçp v sinh xuât phát diem cOn thâp (85%)sô h. Trong dO, nuc
sach chü yeu cung cap cho vüng thj trân cOn tai các xä rat han chê, hâu hêt nhân
dan sir diing nuóc khoan nixóc giêng tir dào không qua xir l.
- Tj) ! co' s& san xuát - kinh doanh trên dja bàn dqt chuân ye môi tru'àng:
+ Cam Xuyên có cvm cong nghip Bäc Cam Xuyên dä thu hilit ho'n 10
doanh nghip dâu tu tuy nhiên chua có h thông xir l nuc thai tp trung. Ben
canh dO, cac c sâ san xuât kinh doanh tai các xa thj mc dü dã thirc hin cam
kêt bão v mOi tru0ng tuy nhiên vic xây dirng và vn hành các h thông xr l
mOi trung hâu nhu chua có hoc chua dam bão. Các co sâ chän nuOi, nuOi
trông thüy san chua dam bão các diêu kin ye mOi trung.
- Du'&ng lang, ngö xóin, cthnh quan tIrng h5 xanh - sgch - dcp, khóng Co
hoçit d/5ng lam suy giám mOi tru'O'ng: Giai doan nay chua chij trQng vic hiên dat
ma rng du?mg, chi.xa chü tr9ng vic chinh trang các tuyên duang xanh sich
dp.
- Nghia trang có quy hoqch và quán l theo quy hoqch: TOn tai nhiêu
nghia trang chua có Quy hoach chi; chua có ban quân trang, quy chê nghia trang
ma chü yêu quãn l' theo hung uâc lang xóm. COn ton tai nhiêu nghia trang
nàm sat khu dan cu.
- Ghát thai, rncO'c thai dl!çlc thu gom và th l theo quid/nh:
+ Ho gia dInh cO nha v sinh, nhà tam dat tiêu chuân quy djnh 75%; h
thông tiêu thoát (nu'ac thai, chat thai sinh hoat) chua duc quan tam.
± Vic phân loai, thu gom, xir l rác thai cüa các xâ chu'a thrc hin tot,
chua dOng b, cOn nhiêu rác tai các trVc dung, các diem cong cong.
3. Kêt qua thiyc hin Tiêu chI v môi trirong den nàm 2015
- T 1 h duçic sr dung nwc sach hcip v sinh: dat 90%. Trong do, nuOc
may dä duc cap cho 100% các ho dan tai các xà thj nhu Cam Quan, Cam Vjnh,

Cm Thich, Cm Nhucng và Thj tr.n Cm Xuyên, ben ctnh do nhiu h dan d
si1 diing may icc rnrc dê dam bão nguôn nithc sach cho gia dInh.
- T lê cci so' san xuãt - kinh doanh trên dia bàn dqt chuOn ye mOi tru'O'ng:
+ Các co' s san xuAt kinh doanh dat tiêu chuân môi tru'O'ng tT ! 90%.
+ Nh cong tác tuyên truyn vn dng cüa các cap den tirng h dan,
Chung trai chän nuôi dä thrcic ngui dan che chän, di d?ii ra xa lchoáng cách
dam bâo, thu gom xi:r 1 các chAt thai, nuó'c thai không xã cháy tràn lan trên be
mt dat, qua du'?ing giao thông...
- Du'àng lang, ngö xórn, cOnh quan tItng h xanh - sqch - dçp, khóng có
hoqt d5ng lam suy giOrn mOi tru'àng. Qua các hoat dng phong trào nhu ngày
chü nht xanh, 5 không3 sch, t lien gia ti quãn các buOi dn v sinh, huy
dng ngày cOng, hiên dat gop cüa lam thxO'ng giao thông, qua các näm, duà'ng
lang, ngO xóm, cánh quan tCrng h xanh - sich - dçp, mi ngui dã thirc ho'n
khOng có hoat dng lam suy giãm mOi trung.
- Nghta trang có quy hoqch và quán l theo quy hoQch: Nhiêu nghia trang
gân khu dan cu dóng cra, ng11ng hott dng. UBND các xä dã xay dirng các quy
ch quãn trang và thành 1p các ban quãn trang. Vic tang nguO'i chêt duçc duçic
thrc hin phü hcp vi tin ngtrO'ng, phong tic tp quán dja phuong Va nêp sOng
vãnminh
- Chat thai, nu'O'c thai dtcic thu gom và xà' l theo qui djnh:
Toàn huyn cO 27/27 xa thj thânh 1p HTX v sinh mOi tru'ng thu gom
rác thai, có xe chuyn diing vn chuyn rae vâ 01 nhà may xU 1 rác thai, dam
bão ho'n 90% rác thai duçc thu gom và xfr l dñng quy dnh.
H thng mlrnng tiêu thoát nuâc tai các khu dan cix dA duçc quan tam du
tu nâng cAp, cãi t?o và xay dimg m1i. Nhiêu tuyn muo'ng du'çc be tong hóa
kiên c và cO nAp dy dam bâo v sinh, cânh quan mOi tru'mg.
Hu ht các h gia dinh dã có dU nhà v sinh, nhà tAm dam bão v sinh,
khOng gay ô nhim môi tru'O'ng và ngun nu'âc xung quanh. Phong trào 3 sch
duçic trin khai thirc hin vi sir humg 1rng tIch circ cüa cac h dan.
4. Dánh giá chung ye kêt qua thrc hin Tiêu chI môi truo'ng và an
toãn thirc phâm den 6/2019:
- T l h5 dwic st'r dicing rnr&c hQp v sinh vO nu'O'c sQch theo quy d.inh:
+ T' l h thrc'c si:r ding rnrc s?ch h?p v sinh vi sO 1ung ngày duc
nâng cao, cii the tr näm 2010 den nay t 1 tang tcr 85 — 95% so h;
+ T 1 h du'c sü' dirng nuc sch tir h thông cap nu'Oc tp trung: Cac
xã có 100% các h ducic scr diing ninic sch tir nhà may nuc t.p trung: Cam
Quan, ,Cam Vjnh, Cam Binh, Cam Th?ch, Cam Nhung và Thj trân Cam Xuyen.
Môt so xâ dâ dâu nôi nhu' Cam Due, Cam Thãnh, Cam Quang.. .50% cac h dan
cüa cac xä chua có h thông nuic sach tp trung d sü diing bin phap bc nuOc
d an uOng, sinh hoit.
- 7)) lé cci so' san xuât — kinh doanh, nuOi trOng thz'iy san, lOng nghe dam
bOo quy d,inh ye bOo v inOi trzthng.
+ 100% các co' si sxkd duçic UBND tinh, UBND huyn chap thuân chü
truo'ng dâu tu cO ho so' ye mOi tnRrng nhix bao

cáo dánh giá tác dng môi tnthng, d an báo v môi truo'ng, k hoachlcam kt
bão v môi truO'ng
+ Trén dja bàn huyn không có diem nóng ye ô nhim môi tru'o'ng
- Xay dyng cánh quan, mói trzthng xanh - scich - dçp, an toàn.'
Tiêp t1ic duy trI và phát huy phong trào nhu ngày chü nht xanh, to lien
gia tir quãn tro' thành nê nep nguo'i dan; Dua quy djnh BVMT vào quy djnh,
huOng ufic thôn xOm.
- Tinh hlnh to cht'rc triën khai n5i dung càc h5 gia dinh thy'c hin cal tqo
vu'&n, chinh trang hang rào, cOng ngö khOng idy 1ç5i.
Phát dng phong trào vi,ro'n mu, xây dijng KDC kiêu mu NTM, 5 khong
3 sach (Không dói ngheo, không vi pham pháp 1ut và t nan xã hi, khong có
bao hrc gia dInh, không sinh con thir ba tro' len, không cO tré em suy dinh duO'ng
Va tré em bO hçc, sach nhà, sach bêp, sach ngo); doan duo'ng tir quãn cüa các chi
hi, doàn the xóm xã; các tuyên du'à'ng boa; v,n dng, giüp do' các h gia dInh
thirc hin cái tao viro'n, chinh trang hang rào, cong ngO không lay lii.
- Mai tang phit hop vó'i quy djnh và theo quy hoach, theo quy dinh c, the
cta Uy ban nhdn dOn tinh: nêu cOc n5i dung, hlnh thec, phu'cing On, bin phOp,
mO hInh dd thu'c h/en.
Quy hoach nghia trang theo xä dam báo phü hç'p; tuyên truyên vn dng
nguo'i dan các quy djnh, dim vào hurng uc thôn xorn dê thrc hin có trách
nhim. Mai tang phU hçip vâi quy djnh tai Nghj djnh sO 23/2016/ND-CP ngày
05/4/2016 cüa ChInh phü ye xây dirng, quãn l, sU ding nghTa trang và co sO'
hOa tang và dam bão v sinh môi tru'O'ng theo quy djnh cüa B Y tê; vic mai
tang du'cic thirc hin tai vj trI xác djnh theo quy hoach chung xây dirng x duçc
phê duyt.
- Chat thai rOn trên d/a bàn và nu'O'c thai khu dan cu tp trung, cci sO' sOn
xuOt — k/nh doanh duv'c thu gom, xt' l theo quy dinh
+ Dôj yâj chat thai ran:
>TInh hinh thu gom, xlr l chat thai rAn sinh boat: khoâng 97% rác thAi
sinh hoat duc HTX môi truo'ng thu gom, vn chuyên ye nbA may xr l dung
quy djnh.
>TInh hinh thu gom, xi:r l chAt thAi y t: Các co' so' y t dAu tu xay dung
là dOt xfr l chat thAi nguy hai theo quy djnh.
>Ti l h gia dInh có bin pháp xü l nuOc thAi.
- T, lê ho Co nhà tiêu, nhà tOrn, be chu'a rnthc s/nh hoat hop v s/nh và
dOrn bOo 3 scich
+ T' lê ho cO nbA tieu hop v sinh: 90%
+ T lê hO CO nbA tAm hop v sinh: 90%
+ T lê ho cO be chira nuóc hop v sinh:90%
- T' 1 h5 chAn nuOi có chuOng trai chAn nuOi dAm bAo v sinh mOi truO'ng
+ T 1 co so' chAn nuOi có ho so' mOi truO'ng: 100% (các co' so' can li dA
có bAo cáo nhu'ng chua duçc phe duyt)
+ T 1 co so' chAn nuôi thu gom, xü l chat thAi: 100%
+ CAc hInh thüc, bin phAp, mO hInh thu gom vA xir l chAt thAi chAn nuOi.

- 7) l hç5 gia dInh cc sà san xudt — kinh doanh thz!c phám tuán thz quy
djnh ye darn báo an toàn thzrcphârn: 85%
5. Nhn dnh v siy chuyn biên trong thfl'c vã si tham gia cfla các
to chIrc, ngui dan, cong dông; siy vào cuc cfla các cap fly dáng, chInh
quyn, t chfrc doàn th... dôi vói cOng tác bão v môi tru'ông nông thôn.
Cong tác v sinh môi truO'ng thñ gian qua dã có si,r vào cuc cüa ca h
thng chInh tn, däc biêt là si.r vào cuc, tham gia cfla can b, hi viên, doàn viên
các t chtrc chInh trj - xä hi thông qua các hot dng nhu: Näm không, ba sach;
chi hi xanh sach dp, tuyên dix?img tr quãn, ngày ra quân v sinh môi tmng
thirc cfla nhân dan trong cong tác bão v môi truà'ng có chuyên biên
tIch circ, viêc dóng np phi thu gom rác thai duçic nhân dan dông thun, hi.thng
irng; nhiu hott dng bão v mOi tmng trên dja bàn huyn thai gian qua nhn
duc six tham gia tIch crc cüa dti b phn quân chflng nhân dan.
6. Các bài hQc kinh nghim thành cOng vã nhu'ng khó khàn, vu'&ng
mac, bat cp can tiêp tiic tháo gö.
- Vic thirc hin tiêu chI môi trumg trong xay dirng huyn nông thôn mOi
cn phãi có sij vào cuc quyêt !it cfla cã h thông chinh trj và toàn the nhân
dan. VI vy cAn tang cung cong tác tuyên truyên, lam tOt cOng tác vn dng,
quán trit day dñ, sâu sac mci chfl truclng duOng lôi cüa Dãng và pháp lutt cfla
Nhà nu'âc den toàn the can b, cong chirc và nhân dan dê nhân dan thây di.rçc
trách nhim và nghTa vi1 gän vi quyên lçii hung thii khi thirc hin dit tiêu chI
mOi truo'ng và an toàn thirc phâm.
- Xây drng chi.rong trinh k hoach và bu'Oc di cci th& phân cong rO rang.
Thung xuyên so kt, tang kit, rut kinh nghim trong chi dao, diu hành.
- Huy dng mci ngun hrc xä hi hOa cüa tinh, huyn xã và cfla nhân dan
d dAutu ngun ltrc, CO chinh sách h trçl, khuyn khIch d thirc hin tiêu chI
mOi trung
(Tong iiip kêt qua cli ung cüa toàn /zuyn Igi Phy lyc 1,)
III. KET QUA THIC HIN cAc CH! T!EU TRONG TIEU CHI
MO! TR1XNG HUYN NONG THON MYI
1. ThOng tin chung v huyn phn du dt chun NTM
Huyn Cam Xuyên hin dang trén l trInh phân dâu ye dIch huyn NTM
vào näm 2019, vi vy cOng tác xay dijng NTM du'çic huyn xác dnh là nhim vii
trcngtâm. Din mao nông thôn ngày càng duc dôi mO'i và phát triên tich circ;
dOi sOng v.t chat, tinh than cfla nhân dan ngày càng duc cái thin. Dn nay,
trên dja bàn huyn CO 17/25 xâ dixc UBND tinh cOng nhn dat xà chuân NTM;
7 xã cOn lai phãn dâu dat chuân NTM vào cuOi näm 2019, riêng xã Cam Quan
phân dâu dat chuân trong tháng 8 näm 2019.
2. Kêt qua thiyc hin:
a. ye h thông thu gorn, th 1j5 chat thai trên dia bàn huyên
Vic thu gom, vtn chuyên và xir l chat thai ran sinh hoat tren dla bàn
dang dan di vào ne nep, t l rác thai duçic thu gom, vn chuyn và dim di xü l
tang len qua cac näm, van dê v sinh mOi truàng, cánh quan nOng thOn duçic cãi
thin, rác thai trng buOc duc thu gom, xir l theo dung quy djnh.

b. Kt quáthrc hin yeu cu v bOo v rnOi trtcO'ng cOa cOc co s& (cong
nghip, lông nghe, chOn nuOi).
Huyn dã chi dao, hu'o'ng dan, don dôc dôi vi các co' sâ thrc hin ho so'
mOi truO'ng dã duçc phê duyt, bô sung ho so, xây dirng dê nghim thu Cong
trInh xci l dôi vOi Co s cOn thiêu, chua dat. Kêt qua 100% cO ho so MT dôi vâi
Co s chàn nuôi, trên 85% dôi vâi co s kinh doanh.
IV. NHIM VIJ TRQNG TAM, GIAI PHAP THIJ'C HIN TRONG
GIAI BONN SAU 2020
1. Nhim vii trQng tam
- Tip tiic chi dao thirc hin duy tn, nâng cao chAt hxcing các ni dung cüa
tiêu chI môi trumg trong xay dirng nông thôn mdi. Dng thai, chi dao thirc hin
dat các ni dung cüa tiêu chI môi tnrO'ng nông thôn mi nâng cao, nông thôn
mOi kiu mu. Tp trung chi dao các cOn 'ai rà soát, dánh giá phAn dAu hoan
thành tiêu chI s 17.
- Tiêp tic chi dao cãi tao nâng cAp m rng các nhã may nuâc dang hoat
dng.
- Xây dirng và nhân rng các mo hinh phân loai, thu gom xci l rác thai sinh
hoat, bao bI thuc bão v thirc vet.
- Các xa phãi uu tiên nguOn von sir nghip Chuong trInh NOng thôn mi
thr?c phân bO hang nàm tp trung chi dao thirc hin tiêu chI mOi truO'ng và an
toàn thrc phâm.
VI. BE XUAT, MEN NGH
- KInh d nghj UBND tinh có co ch& chinh sách h trçi phân bô kinh phi
thirc hin tiêu chI mOi tmng và an toàn thirc phâm phU hçp.
- H tro' kinh phi và hucng dn xay dirng các mô hInh bão v môi trurng
tiêu biêu dê triên khai nhân rng.
Trên day là k& qua thirc hin tiêu chi mtru'Yng và an toàn thirc phAm
trong xây dung nông thôn mó'i giai doan 20JQ2019, huyn CAm Xuyên báo cáo
Si Tài nguyen và MOi truO'ng duçc bi&
No'i n/ia,,:
- SO' TN&MT;
- Chi cic MOi tru'&ng;
- Chü tjch, cãc PCT (JBND huyn;
- Lu'u VT,TNMT. 1—
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