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BÁO CÁO
Về kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện nội dung Công văn số 1773/BTNMT-TCMT ngày
18/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện
Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công
văn số 2560/TCMT-QLCL ngày 19/6/2019 của Tổng cục Môi trường về việc
đôn đốc gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm không khí
và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải, trên cơ sở báo cáo
của các Sở ban ngành liên quan, UBND tỉnh Quảng Ngãi rà soát, tổng hợp và
báo cáo kết quả thực hiện thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày
01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:
1. Kết quả thực hiện
Thời gian qua, việc thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày
01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động
quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2025 được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành
phố tập trung vào các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của
từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương nhằm nâng cao tinh thần trách
nhiệm thực hiện công tác quản lý chất lượng không khí nói riêng và bảo vệ
môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung như tích cực triển khai các đợt hưởng
ứng sự kiện môi trường như Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày
Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương Thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và
Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01/6-08/)…, phù hợp với chủ đề hàng năm do Bộ
Tài nguyên và Môi trường phát động.
- Về lĩnh vực bảo vệ môi trường:
+ Các hồ sơ thẩm định, phê duyệt về môi trường (Báo cáo đánh giá tác
động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường…),
Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chú trọng đến việc xây dựng và hiệu quả
vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đặc biệt là bảo vệ môi
trường không khí; lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục và
truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát; thường
xuyên nhắc nhở, khuyến cáo và yêu cầu các chủ dự án chú trọng và đảm bảo
công tác vệ sinh môi trường, kiểm soát bụi, khí thải trong quá trình vận
chuyển vật liệu, thi công xây dựng công trình cũng như trong quá trình vận
hành dự án.

+ Hàng năm, tỉnh triển khai chương trình quan trắc môi trường trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi trong đó có quan trắc, giám sát không khí xung quanh với
các thông số chủ yếu là bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NO2, Pb tại các điểm nút giao
thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp - làng nghề, khu dân cư, đô thị…
Qua kết quả quan trắc, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí xung quanh chủ
yếu là bụi tại một số điểm nút giao thông vào một số thời điểm trong ngày;
nguyên nhân chính là do mật độ phương tiện giao thông tăng nhất là vào giờ
cao điểm, khu vực có hạ tầng giao thông tại một số tuyến đường xuống cấp,
khu vực có hoạt động xây dựng cơ bản đang diễn ra sôi động.
+ UBND tỉnh đã thực hiện xong việc đầu tư hệ thống tiếp nhận, quản
lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục. Hiện nay, hệ thống đã tiếp
nhận và truyền dữ liệu tự động, liên tục các số liệu quan trắc nước thải sản
xuất từ một số nhà máy trên địa bàn tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường
để theo dõi, giám sát.
+ Đối với quan trắc khí thải tự động, liên tục: Đã có văn bản hướng
dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về kiểm soát nguồn khi thải công
nghiệp; đã đề nghị một số cơ sở sản xuất thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan
trắc khí thải tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi
trường để theo dõi, giám sát. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở
Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13/5/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi
tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có việc xả khí thải
công nghiệp, quan trắc khí thải công nghiệp và truyền số liệu, camera về Sở
Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát theo quy định.
- Trong lĩnh vực giao thông vận tải:
+ Đã triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vận tải hành khách
công cộng bằng xe buýt, giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi
được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 09/10/2015.
Khuyến khích các đơn vị vận tải đầu tư phát triển vận tải hành khách công
cộng theo Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND
tỉnh ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu
tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải và hỗ trợ giá vé vận chuyển
hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
+ Phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền, phổ
biến và khuyến khích các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi sang vận hành,
khai thác phương tiện xe buýt, xe taxi sử dụng nhiên liệu CNG, LPG, phương
tiện sử dụng công nghệ ít tiêu tốn nhiên liệu, xăng E5 thân thiện với môi
trường.
+ Định hướng cho các đơn vị xây dựng phương án tổ chức, khai thác
vận tải có tính đến hiệu quả sử dụng tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận
chuyển như: hành trình chạy xe (lựa chọn tuyến đường có chất lượng tốt, cự
ly ngắn, hệ số hành khách bình quân cao), tổ chức vận chuyển liên hoàn, rộng
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khắp, không bị chồng chéo tuyến đường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
năng lượng, giảm lượng khí thải ra môi trường.
+ Chỉ đạo các bến xe và Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội
địa, Ban Quản lý cảng Lý Sơn xây dựng phương án hoặc hợp đồng với các tổ
chức kinh doanh dịch vụ vệ sinh để xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi
trường, chất lượng không khí trong khuôn viên bến xe, bến cảng; kiểm soát
chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
- Trong lĩnh vực y tế: rác thải y tế có chứa tác nhân gây bệnh đã được
đơn vị có chức năng thu gom, xử lý để; các loại hóa chất trong quá trình pha
hóa chất, phân tích mẫu để phục vụ cho việc khám chữa bệnh, đặc biệt là các
hoại hóa chất dễ bay hơi gây ô nhiễm môi trường không khí đã được quản lý
và kiểm soát chặt chẽ, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường không khí trong
khu vực.
- Về lĩnh vực khoa học và công nghệ: UBND tỉnh đã phê duyệt
Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong
khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 2020 và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2016 - 2020 (tại quyết định
số 1241/QĐ-UBND ngày 08/7/2016); kết quả đã hỗ trợ 01 doanh nghiệp đổi
mới thiết bị nhằm giảm chi phí điện năng trong sản xuất bàn ghế gỗ và hỗ trợ
01 doanh nghiệp kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường
(ISO 14001).
- Về lĩnh vực công thương:
+ Đã xây dựng chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; hoàn chỉnh Quy
hoạch phát triển điện mặt trời đến năm 2020, có xét đến năm 2030; lựa chọn
doanh nghiệp, lập đề án khuyến công địa phương về hỗ trợ máy móc, thiết bị
tiên tiến, hiện đại cho cơ sở công nghiệp nông thôn, đánh giá nhanh sản xuất
sạch hơn cho doanh nghiệp.
+ Đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xây dựng kế hoạch
thực hiện Phương án áp dụng các mức chất lượng xăng dầu theo Lộ trình áp
dụng tiêu chuẩn khí thải tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011
của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải
đối với ô tô, xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
+ Để triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn
nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban
hành Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 về phê duyệt Kế hoạch
thực hiện lộ trình phân phối xăng E5-Ron 92 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
theo đó, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc phân phối xăng E5-Ron 92 sớm hơn lộ
trình quy định của Chính phủ là 03 tháng (tức là trước ngày 01/9/2014). Từ
ngày 01/8/2014, tất cả cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
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không còn phân phối, kinh doanh xăng Mogas 92, chỉ phân phối, kinh doanh
02 loại xăng là xăng E5-Ron 92 và xăng Mogas 95. Từ đó đến nay luôn đảm
bảo nghiêm việc duy trì 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi chỉ phân phối 02 loại xăng là xăng E5-Ron 92 và xăng Mogas 95.
2. Kiến nghị, đề xuất
Trong thời gian tới, để triển khai tốt nội dung Quyết định số 985a/QĐTTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch
hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2025; UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị, đề xuất Bộ Tài nguyên và
Môi trường những nội dung như sau:
- Xem xét, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các nội dung của Quyết
định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 để các địa phương có kế hoạch triển khai
thực hiện.
- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác quản lý môi
trường đặc biệt là quản lý chất lượng không khí tại các địa phương, các cơ sở
sản xuất có quy mô lớn, nguồn phát thải nhiều để nhằm nâng cao năng lực
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được Thủ
tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường(b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP,PCV(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV245).
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