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Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tổ chức Hội nghị 
học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Điện Biên lần thứ XIII

Ngày 25/3/2016, Tại 
Trung tâm Hội nghị 
tỉnh, Đảng ủy Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh 
Điện Biên đã tổ chức Hội nghị 
học tập, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Điện Biên lần thứ XIII cho hơn 
100 cán bộ, Đảng viên trong 
Sở. Đồng chí: Bùi Châu Tuấn 
- Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị quán triệt Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII 
được chia làm 2 chuyên đề. 
Chuyên đề 1: Đánh giá tình 
hình kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh, đối ngoại, 
phương hướng nhiệm vụ 5 
năm 2015 - 2020 do đồng chí 
Nguyễn Văn Tới - Đảng ủy 
viên - Phó chánh văn phòng 
sở quán triệt. Chuyên đề 2: 
Nhiệm vụ Công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị do Đồng chí: Bùi 
Châu Tuấn - Bí thư Đảng ủy - 
Giám đốc sở quán triệt. Qua 
đó cán bộ, Đảng viên trong 
sở nắm bắt được về công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh, 
đẩy mạnh phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh, 
đối ngoại cũng như phát triển 
kinh tế của địa phương.

 Trần Mai - TTCNTT

Đồng chí Bùi Châu Tuấn chủ trì Hội nghị.
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Lễ mít tinh hưởng ứng
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2016

Sáng ngày 03/06/2016, 
UBND huyện Điện 
Biên phối hợp với Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổ 
chức Lễ mít tinh hưởng ứng 
Ngày Môi trường thế giới và 
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 
Nam năm 2016 tại xã Mường 
Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh 
Điện Biên.

Tới dự có đồng chí Ngôn 
Ngọc Khuê - Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường; 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành tỉnh; lãnh đạo các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể 
huyện, xã và nhân dân xã 
Mường Phăng.

Năm nay Ngày Môi trường 
Thế giới với chủ đề “Tiếng gọi 
thiên nhiên và hành động của 
chúng ta”. Cùng với sự kiện 
này là việc tổ chức Tuần lễ 
Biển và Hải đảo Việt Nam từ 
ngày 01/06 đến ngày 08/06 
với chủ đề “Vì một hành tinh 
xanh” nhằm nhấn mạnh vai 
trò, tầm quan trọng của việc 
bảo vệ môi trường, ứng phó 
biến đổi khí hậu, bảo tồn đa 
dạng sinh học, bảo vệ động 
vật hoang dã, vì sự phát triển 
kinh tế bền vững, an sinh xã 
hội, đồng thời nâng cao nhận 
thức về vị trí, tầm quan trọng 
của biển, hải đảo trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc cũng như tôn vinh các 

giá trị đại dương đối với sự 
sống của nhân loại.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng 
chí Ngôn Ngọc Khuê đề nghị 
các: Sở, ban, ngành cấp 
tỉnh, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, tiếp tục tuyên 
truyền, vận động sâu rộng tới 
người dân về môi trường và 
bảo vệ môi trường. Tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng 
một cách thiết thực, hiệu quả. 
Tăng cường công tác kiểm 
tra, thanh tra, xử lý nghiêm 
trước pháp luật những hành 
vi buôn bán, săn bắt động 
vật hoang dã, hủy hoại, gây 
ô nhiễm môi trường. Đối với 
tổ chức, cá nhân sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả các nguồn tài 

nguyên, nâng cao kiến thức, ý 
thức bảo vệ môi trường, bảo 
vệ động vật hoang dã, ứng 
phó với biến đổi khí hậu tại gia 
đình, nơi công cộng, trở thành 
thói quen sinh hoạt hàng ngày. 

Đồng thời, đồng chí kêu gọi 
sự đồng tâm, hợp lực của các 
cấp, các ngành, của mọi nhà, 
mọi người hãy chung tay bảo 
vệ môi trường; vào cuộc với 
quyết tâm cao độ, tinh thần 
trách nhiệm cao vì chính mình 
vì cộng đồng, vì môi trường 
phát triển bền vững.

Sau buổi lễ, lãnh đạo các sở, 
ban, ngành đoàn thể tỉnh, huyện, 
xã cùng nhân dân xã Mường 
Phăng trồng cây lưu niệm./.

Bích Ngọc - TTCNTT

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám đốc Sở phát biểu 
 tại buổi lễ hưởng ứng.



Bản tin Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

3

Số 32 - 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường
tham gia hiến máu nhân đạo năm 2016
Sáng ngày 11/3, tại 

Nhà văn hóa thiếu 
nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo 

vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh tổ chức Lễ hội 
xuân hồng 2016 với thông 
điệp “Kết nối trái tim, kết 
nối sự sống”, nhằm phát 
động trong toàn dân phong 
trào hiến máu tình nguyện, 
mang lại nguồn máu kịp thời 
để phục vụ cho bệnh nhân.

Tham gia hiến máu Sở 

Tài nguyên và Môi trường 
có 43 cán bộ, công chức, 
viên chức tham gia. Là hoạt 
động có ý nghĩa trong đợt 
Lễ Hội xuân hồng năm 2016 
với “thông điệp “Kết nối trái 
tim, kết nối sự sống” của 
BCĐ hiến máu tình nguyện 
tỉnh đã tổ chức đồng thời 
các hoạt động rất ý nghĩa và 
thiết thực...

Trong nhiều năm qua, Sở 
Tài nguyên và Môi trường 

thường xuyên tham gia các 

đợt hiến máu tình nguyện 

do tỉnh tổ chức, trong đó, 

có người hiến máu nhiều 

lần. Đó là nghĩa cử cao đẹp, 

thể hiện tinh thần nhân ái và 

là trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

với cộng đồng.

  Khúc Hà - TTCNTT

Đ/c Bùi Minh Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tham gia hiến máu tình nguyện.
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Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức

LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
(26/03/1931 - 26/03/2016)

Hòa chung không khí sôi 
nổi của tháng Thanh 
niên trên cả nước, 

chiều ngày 25/03/2016, 
Chi đoàn thanh niên Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Điện Biên tổ chức Lễ kỷ 
niệm 85 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/03/1931 - 26/03/2016) và 
trao danh sách đoàn viên ưu 
tú cho cấp ủy.

Đến dự buổi lễ có đồng 
chí Ngôn Ngọc Khuê - Phó 
bí thư Đảng ủy - Phó Giám 
đốc Sở và các đồng chí là 

Bí thư các Chi bộ trực thuộc 
Sở cùng toàn thể đoàn viên 
thanh niên của Sở. Tại buổi 
lễ, các đại biểu đã cùng nhau 
ôn lại chặng đường 85 năm 
xây dựng và trưởng thành 
của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh. Cũng trong buổi lễ này, 
đồng chí Nguyễn Văn Tới - Bí 
thư Chi đoàn Sở trao danh 
sách những đoàn viên ưu 
tú cho cấp ủy. Phát biểu tại 
buổi lễ đại diện lãnh đạo Sở 
đồng chí Ngôn Ngọc Khuê 
định hướng, giao nhiệm vụ 
cho đoàn thanh niên Sở trong 

thời gian tới với mục tiêu tổ 
chức, xây dựng Đoàn ngày 
càng vững mạnh. 

Kết thúc buổi lễ, các đoàn 
viên thanh niên cùng nhau 
tham gia hàng loạt những 
hoạt động như: chăm sóc 
cây xanh, vệ sinh môi trường, 
sửa chữa các thiết bị vệ sinh, 
thiết bị điện, đường nước bị 
hỏng tại cơ quan và tổ chức 
giao lưu bóng đá giữa các 
phân đoàn thuộc Chi đoàn 
vào sáng ngày 26/03/2016.

Bích Ngọc - TTCNTT

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám Đốc Sở phát biểu tại buổi lễ.
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Tổ chức họp liên ngành
ĐỂ THỐNG NHẤT ĐƯỜNG VÀO VỊ TRÍ 

ĐIỂM MỎ PẰNG DỀ B

Sáng ngày 25/05/2016, 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã tổ chức cuộc 

họp liên ngành thống nhất về 
việc hoàn tất thủ tục cho Công 
ty TNHH Trường Thọ Điện 
Biên thuê đất làm đường khai 
thác mỏ tại điểm mỏ đá Pằng 
Dề B, xã Xá Nhè, huyện Tủa 
Chùa, tỉnh Điện Biên do đồng 
chí Bùi Châu Tuấn - Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì.

Thành phần tham dự cuộc 
họp có Lãnh đạo và chuyên 
viên của các Sở, ban, ngành: 
Xây dựng, Công thương, 
Nông nghiệp & phát triển nông 
thôn, Công an tỉnh, Thanh tra 
tỉnh, chi cục Kiểm Lâm, Ban 
tiếp công dân UBND tỉnh; 
Huyện ủy, UBND huyện, 
phòng TN&MT, Văn phòng 
ĐKQSDĐ huyện Tủa Chùa; 
lãnh đạo các phòng Quản lý 
đất đai; Khoáng sản, Nước, 
KTTV&BĐKH; Thanh tra Sở; 
Văn phòng ĐKQSDĐ thuộc 
Sở; Công ty TNHH Trường 
Thọ Điện Biên.

(Xem tiếp trang 9)

Đ/c Bùi Châu Tuấn - Giám đốc Sở TNMT chủ trì cuộc họp.

Đ/c Phạm Công Hoan - Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ  
trình bày sơ đồ vị trí khu vực mỏ.

C
M

Y
K
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Họp Hội đồng thẩm định, xét duyệt đề cương,  
kinh phí của Dự án “Thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 

cấp Quốc gia Pá Khoang Mường Phăng” tỉnh Điện Biên

Sáng ngày 09/3/2016, 
tại Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã tổ chức 

họp Hội đồng thẩm định, xét 
duyệt đề cương, dự toán kinh 
phí của Dự án “Thành lập 
Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 
cấp Quốc gia Pá Khoang 
- Mường Phăng” tỉnh Điện 
Biên. Dự và chủ trì cuộc họp 
có ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Điện Biên và 
lãnh đạo các sở, ngành, đơn 
vị có liên quan.

Mục tiêu của việc thành lập 
Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 
cấp Quốc gia Pá Khoang - 
Mường Phăng nhằm bảo vệ 
nơi sống của các loài thuộc 
danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ và 
bảo vệ các khu vực tự nhiên 
và cảnh quan, di tích lịch sử 
có tầm quan trọng quốc gia 
và quốc tế phục vụ cho mục 
đích du lịch, vui chơi, giải trí, 
giáo dục, nghiên cứu khoa 
học.

Tại cuộc họp, sau khi nghe 
đơn vị tư vấn trung tâm Địa 
môi trường và Tổ chức Lãnh 
thổ trình bày tóm tắt thuyết 
minh đề cương dự án, các 
thành viên tham dự cuộc họp 
đã tham gia, đóng góp ý kiến 

để xây dựng và hoàn thiện đề 
cương. 

Phát biểu kết luận, Đ/c Lò 
Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Điện Biên ghi nhận các ý 
kiến đóng góp, thống nhất, 
kết luận và chỉ đạo một số nội 
dung như sau: Việc thành lập 
khu bảo tồn loài - sinh cảnh 
cấp quốc gia Pá Khoang - 
Mường Phăng là cần thiết, 
phù hợp với lợi ích trước mắt 
và lâu dài; không chồng chéo 
với việc thành lập “Khu rừng 
di tích lịch sử và cảnh quan 
môi trường Mường Phăng” 

theo Nghị định 117/2010/
NĐ-CP ngày 24/12/2010 của 
Chính phủ về việc tổ chức 
quản lý hệ thống rừng đặc 
dụng. Giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì phối hợp 
với Sở Tài chính và các đơn 
vị liên quan rà soát các nội 
dung kế thừa, trùng lặp, triển 
khai mới để xây dựng dự toán 
kinh phí cho phù hợp, hoàn 
thiện đề cương, dự toán trình 
UBND tỉnh phê duyệt.

 Nguyễn Kiều Tùng 
Chi cục BVMT

Đ/c Lò Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên  
phát biểu kết luận.
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GIÁM SÁT TẠI HUYỆN MƯỜNG ẢNG, MƯỜNG CHÀ
ĐBP - Ngày 30/3, đoàn giám 

sát Ban Kinh tế - Ngân sách, 
HĐND tỉnh do đồng chí Lê Trọng 
Khôi, Trưởng ban làm trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc với 
huyện Mường Ảng về công tác 
quản lý, cấp phép và việc thu, 
sử dụng phí bảo vệ môi trường, 
khai thác khoáng sản trên địa 
bàn từ năm 2013 - 2015.

Huyện Mường Ảng có tổng 
diện tích tự nhiên 44.352,2ha. 
Tài nguyên khoáng sản trên địa 
bàn không phong phú, chủ yếu 
có đá vôi làm vật liệu xây dựng 
thông thường. Cát sỏi lòng suối 
không nhiều, không hình thành 
mỏ; các loại khoáng sản khác 
chưa được phát hiện, đánh giá. 
Huyện đã tổ chức chỉ đạo và 
thực hiện quản lý Nhà nước về 
khoáng sản, đảm bảo đúng chức 
năng, nhiệm vụ và theo đúng quy 
định của pháp luật; duy trì các 

hoạt động thăm dò, khai thác cơ 
bản đáp ứng được yêu cầu phát 
triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 
Hiện nay, trên địa bàn huyện 
Mường Ảng có 2 doanh nghiệp 
được UBND tỉnh cấp phép khai 
thác khoáng sản; 7 đơn vị mua, 
thu gom khoáng sản. Các doanh 
nghiệp được cấp phép khai thác 
khoáng sản trên địa bàn cơ bản 
đã thực hiện đảm bảo các quy 
định trong khai thác khoáng sản, 
có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường trong quá trình khai 
thác. Từ năm 2013 - 2015, các 
doanh nghiệp đóng góp gần 2 
tỷ đồng tiền thuế tài nguyên và 
phí bảo vệ môi trường vào Ngân 
sách Nhà nước.

Tại buổi làm việc, huyện 
Mường Ảng kiến nghị sớm có 
quy trình phù hợp để xử lý tình 
trạng khai thác, vận chuyển trái 
phép cát sỏi; đại diện 2 doanh 

nghiệp ý kiến về các chính sách 
ưu đãi, tạo điều kiện cho đơn vị 
hoạt động hiệu quả, góp phần 
tăng nguồn thu cho ngân sách 
địa phương...

Thay mặt đoàn giám sát, 
đồng chí Lê Trọng Khôi tiếp 
thu, ghi nhận những kiến nghị, 
đề xuất; đồng thời biểu dương 
huyện Mường Ảng đã triển khai 
tốt, bài bản việc tuyên truyền 
pháp luật về khoáng sản; tạo 
điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp được phép hoạt 
động; thực hiện nghiêm túc 
các biện pháp quản lý, bảo vệ 
tài nguyên khoáng sản, môi 
trường...; thu và sử dụng phí bảo 
vệ môi trường khai thác khoáng 
sản hợp lý...

Nguồn tin:  
baodienbienphu.com.vn

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại điểm mỏ Mường Ảng 1, tổ dân phố 10, thị trấn Mường Ảng.
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Họp triển khai Kế hoạch thu hồi đất dự án hạ tầng kỹ thuật 
khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại 
dịch vụ dọc trục đường 60m, thành phố Điện Biên Phủ

Trong hai ngày 28/4/2016 
và 29/4/2016 tại Nhà 
văn hóa UBND phường 

Him Lam, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức cuộc họp 
triển khai Kế hoạch thu hồi 
đất dự án Hạ tầng kỹ thuật 
khung trụ sở cơ quan, khu 
công cộng, khu thương mại 
dịch vụ dọc trục đường 60m, 
thành phố Điện Biên Phủ; 
công tác bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư dự án trên địa 
bàn phường Him Lam, thành 
phố Điện Biên Phủ do đồng 
chí Ngôn Ngọc Khuê - Phó 
giám đốc Sở chủ trì. 

Thành phần tham dự cuộc 
họp gồm có: Đại diện Lãnh 
đạo UBND thành phố Điện 
Biên Phủ; Đại diện Lãnh đạo 
phòng TNMT thành phố; Đại 
diện Lãnh đạo Tổ chức phát 
triển quỹ đất thành phố; Đại 
diện Đảng ủy; UBND phường; 
Mặt trận Tổ quốc phường và 
cán bộ Địa chính phường; Tổ 
trưởng tổ dân phố, Bí thư chi 
bộ các tổ dân phố 16, 17, 18 
phường Him Lam và các hộ 
gia đình, cá nhân có đất bị thu 
hồi để thực hiện dự án trên 
địa bàn phường Him Lam, 
thành phố Điện Biên Phủ.   

Tại cuộc họp, đồng chí 
Hoàng Văn Thiêm - Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi 
trường đã triển khai kế hoạch 
thu hồi đất của dự án; về phía 
đại diện Sở Tài nguyên và 
Môi trường, đồng chí Phạm 
Thanh Lâm - Giám đốc Trung 
tâm phát triển quỹ đất đã triển 
khai Kế hoạch triển khai thực 
hiện công tác định giá đất cụ 
thể; kiểm đếm, lập phương 
án bồi thường, giải phóng 
mặt bằng của dự án; chính 
sách về bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư đối với dự án. 
Đồng thời, trên cơ sở bản đồ 
đã được đo đạc, đồng chí đã 
chỉ ra vị trí khu đất bị thu hồi 

và tái định cư của các hộ gia 
đình, cá nhân có đất bị thu hồi 
thuộc dự án.

Cũng tại cuộc họp, đại 
diện lãnh đạo Sở đã giải đáp 
các thắc mắc về những văn 
bản có liên quan đến dự án, 
chính sách bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư của các hộ gia 
đình, cá nhân… Bên cạnh đó, 
Sở đề nghị các hộ gia đình, 
cá nhân có đất bị thu hồi tạo 
điều kiện, phối hợp để thực 
hiện, đảm bảo đúng tiến độ 
triển khai của dự án.

 Bích Ngọc - TTCNTT

Đ/c Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Trung tâm PTQĐ  
phát biểu tại cuộc họp.
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HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
UBND tỉnh Điện Biên đã 

ban hành Kế hoạch số 1182/
KH-UBND ngày 06/4/2016 về 
việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc 
gia Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường năm 2016.

Theo đó, các sở, ban, 
ngành, tổ chức, đoàn thể cấp 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố phát động và hưởng 
ứng Tuần lễ Quốc gia Nước 
sạch và Vệ sinh môi trường năm 
2016 với chủ đề: “Nâng cao chất 
lượng nước sạch và vệ sinh 
nông thôn” với nhiều hình thức 
như: Mít tinh, tọa đàm, treo biểu 
ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ 
rơi...

Mặt khác, UBND tỉnh cũng 
yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp 
tục tuyên truyền, tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, 

kỹ năng trong lĩnh vực nước 
sạch và vệ sinh môi trường cho 
học sinh, giáo viên; hướng dẫn 
người dân các biện pháp tích trữ 
và sử dụng nước sinh hoạt an 
toàn, xử lý nước thải, rác thải 
đảm bảo vệ sinh môi trường, 
đặc biệt chú trọng ở các những 
nơi bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô 
nhiễm cao; đồng thời duy tu, bảo 
dưỡng các công trình cấp nước 
sinh hoạt nông thôn tập trung; 
quản lý, vận hành, sử dụng công 
trình có hiệu quả và bền vững.

Ngoài ra, UBND các huyện, 
thành phố, có trách nhiệm thông 
báo tới các cơ quan, đơn vị, các 
cơ sở sản xuất kinh doanh đóng 
trên địa bàn tham gia thực hiện. 
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức về bảo vệ 
nguồn nước, bảo vệ môi trường, 

nâng cao chất lượng nước và 
vệ sinh; huy động nhân dân tổ 
chức ra quân tu sửa công trình 
cấp nước, vệ sinh đường làng, 
ngõ xóm, xây dựng thói quen sử 
dụng tiết kiệm nước, xây dựng 
nếp sống vệ sinh, gia đình văn 
hóa gắn với phong trào “Toàn 
dân xây dựng nông thôn mới”… 

Với chủ đề “Nước sạch và 
vệ sinh môi trường thích ứng với 
biến đổi khí hậu”, Tuần lễ quốc 
gia nước sạch và vệ sinh môi 
trường năm nay sẽ được triển 
khai trên phạm vi toàn tỉnh. Mỗi 
địa phương sẽ lựa chọn 1-2 địa 
điểm tổ chức mít tinh, diễu hành, 
tuyên truyền nâng cao ý thức sử 
dụng tiết kiệm nguồn nước và 
bảo vệ môi trường.

 Trần Phan

Tại cuộc họp, đồng chí 
Phạm Công Hoan - Giám 
đốc Văn phòng ĐKQSDĐ đã 
trình bày sơ đồ về vị trí, diện 
tích, ranh giới khu vực mỏ, 
khu đất dự kiến mở đường 
khai thác mỏ đá Pằng Dề B 
của công ty TNHH Trường 
Thọ Điện Biên. Qua đó, các 
đồng chí tiến hành thảo luận 
các nội dung liên quan như: 
đánh giá hiện trạng rừng; 

vị trí, diện tích thu hồi, giao 
đất, cho thuê đất làm đường 
khai thác mỏ; vấn đề an ninh 
trật tự, an toàn đặc biệt trong 
quá trình sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp phải tuân theo 
các quy định của pháp luật 
phải đảm bảo cho nhân dân 
và các phương tiện tham gia 
giao thông trên tuyến…

Kết thúc cuộc họp, đồng 
chí Bùi Châu Tuấn kết luận 
những vấn đề chính về 

rừng, đường khai thác mỏ, 
về đất đai có liên quan nhằm 
đảm bảo quy định của pháp 
luật, tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp sớm đi 
vào hoạt động khai thác, 
chế biến, đáp ứng nhu cầu 
xây dựng trên địa bàn huyện 
Tủa Chùa và các khu vực 
phụ cận khác.

  Bích Ngọc 
TTCNTT

(Tiếp theo trang 5)

Tổ chức họp liên ngành ...
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Xây dựng trạm xử lý nước thải
KHU TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Khu tái định cư thủy điện 
Sơn La, thị xã Mường 
Lay, tỉnh Điện Biên 

có gần 4.000 hộ dân bị ảnh 
hưởng và được di chuyển lên 
vị trí mới từ năm 2006. Theo 
đó, nhu cầu xả nước thải của 
các hộ dân là tương đối lớn.  
Nước thải không được xử 

lý trước khi xả vào hệ thống 
thoát nước chung của thị xã 
Mường Lay và lòng hồ thủy 
điện Sơn La gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng.

Thấy được thực trạng 
này, với mong muốn góp sức 
mình trong việc ổn định đời 

sống của các hộ dân, xây 
dựng môi trường xanh sạch 
cho khu tái định cư thủy điện 
Sơn La, thị xã Mường Lay, 
tỉnh Điện Biên. Ban quản 
lý dự án di dân tái định cư 
thủy điện Sơn La đã tiến 
hành xây dựng 04 trạm xử 
lý nước thải gồm: khu TĐC 
Chi Luông, công suất 750m3/
ngày đêm; TĐC Cơ Khí, 
công xuất 750m3/ngày đêm; 
TĐC Đồi Cao (Đồi Cao 1 và 
Đồi cao 2) công suất 850m3/
ngày đêm; tổng chiều dài các 
tuyến thu gom và vận chuyển 
nước thải của toàn hệ thống 
là gần 17.000m; diện tích 
xây dựng của các trạm xử lý 
là 6.000m2 cho gần 1000 hộ 
dân; vốn thực hiện các dự án 
này là 72.072.063.000 đồng, 
đây là nguồn vốn chương 
trình di dân tái định cư thủy 
điện Sơn La.

Công nghệ được lựa 
chọn để xử lý nước thải là 
công nghệ truyền thống xử lý 
sinh học nước thải trong điều 

Khu tái định cư thủy điện Sơn La, thị xã Mường 
Lay là khu tái định cư đầu tiên được xây trạm xử lý 
nước thải sinh hoạt theo truyền thống xử lý sinh học 
nước thải trong điều kiện nhân tạo Aerotank.

Bảng điều khiển hệ thống xử lý nước thải

(Xem tiếp trang 15)
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MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nước là nguồn tài 
nguyên quý giá và hết 
sức thiết yếu đối với 

sự sống trên trái đất. Thực 
tiễn chỉ ra rằng quốc gia nào 
quan tâm đến công tác bảo 
vệ môi trường, trong đó có 
việc khai thác, sử dụng hợp 
lý nguồn nước, thường xuyên 
bảo đảm cho nguồn nước 
trong sạch, thì hạn chế được 
nhiều dịch bệnh, chất lượng 
cuộc sống được nâng lên. 
Bởi vậy, ở nước ta nói chung 
và tỉnh Điện Biên nói riêng, 
cần khai thác nguồn nước 
phục vụ sinh hoạt, sản xuất, 
xây dựng, mặt khác cần phải 
coi trọng việc bảo đảm nguồn 
nước sinh hoạt sạch.

Tỉnh Điện Biên có hệ thống 
sông suối dày đặc với hơn 

1.000 sông, suối lớn nhỏ theo 
ba hệ thống sông chính là 
sông Đà, sông Mã, sông Mê 
Kông, hơn 10 hồ lớn phân bố 
tương đối đồng đều ở tất cả 
các huyện trong tỉnh và nguồn 
nước ngầm tập trung ở các 
huyện Điện Biên, Tuần Giáo, 
Mường Ảng. Hiện nay, trên 
địa bàn tỉnh có 18 hồ chứa 
nước, trong đó hồ Pa Khoang 
là hồ chứa nước lớn nhất với 
diện tích 6 km2, dung tích 
khoảng 37,2 triệu m3. Các hồ 
chứa nước, sông, suối nằm 
rải rác ở các địa phương trên 
địa bàn tỉnh đều phụ thuộc 
vào chế độ mưa, chế độ dòng 
chảy trong khu vực, biến đổi 
dòng chảy, phụ thuộc vào độ 
cao, hướng sườn dốc, cấu 
trúc nền địa chất và lớp thảm 

phủ thực vật trong vùng. 

Theo Báo cáo Hiện trạng 
môi trường 5 năm tỉnh Điện 
Biên giai đoạn 2010-2015, 
nhìn chung chất lượng nước 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
còn tương đối tốt, chưa bị 
ô nhiễm, đa số các chỉ tiêu 
được phân tích đều nằm 
trong quy chuẩn cho phép, 
tuy hiện tượng ô nhiễm cục 
bộ vẫn xảy ra ở một số sông 
suối và hồ nơi tập trung khu 
dân cư, khu vực sản xuất vật 
liệu xây dựng... nhưng hiện 
tượng ô nhiễm này chỉ diễn 
ra trong một thời gian ngắn, 
tại một địa điểm nhất định.

Nguyên nhân của sự suy 
giảm chất lượng và số lượng 
nguồn nước ngoài nhân tố 
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tự nhiên gồm các hoạt động 
của thiên tai như bão, lũ quét, 
hạn hán, lở đất. Nguyên nhân 
còn lại chủ yếu do hoạt động 
của con người nhằm mục 
tiêu đáp ứng ngày càng cao 
nhu cầu của xã hội, bao gồm: 
hoạt động công nghiệp, nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
thương mại dịch vụ, phát 
triển đô thị,… nhưng chưa có 
biện pháp quản lý đồng bộ, 
hiệu quả gây nên tình trạng ô 
nhiễm nguồn nước cục bộ và 
lưu vực.

Trước những thách thức 
khó khăn trong việc bảo vệ và 
sử dụng nguồn nước, hàng 
năm Sở Tài nguyên và Môi 
trưởng tỉnh Điện Biên đã tổ 
chức việc tuyên truyền Ngày 
nước thế giới (22/3) đến cộng 
đồng dân cư, tổ chức, cá nhân 
về tầm quan trọng của nguồn 
nước đối với cuộc sống. Với 
nội dung, hình thức tuyên 
truyền ngày càng đa dạng, 
phong phú và quy mô ngày 
càng tăng đã góp phần nâng 
cao nhận thức của cộng đồng 
về hoạt động khai thác, sử 
dụng hợp lý tài nguyên nước, 
đảm bảo phát triển kinh tế, xã 
hội một cách bền vững. Năm 
2016, Ngày Nước thế giới với 
chủ đề: “Nước và Việc làm”, 
với chủ điểm “Nguồn nước 
tốt hơn sẽ tạo việc làm tốt 
hơn” đề cập đến tầm quan 
trọng của  nước đối với sự 
sống, đến sinh hoạt và sản 
xuất của người dân, trong đó 

tác động lớn nhất đến đại bộ 
phận người lao động có sinh 
kế gắn liền với nguồn nước. 
Việc chung tay, góp sức để 
bảo vệ nguồn nước, nhằm 
đảm bảo đời sống, công việc 
của người dân cũng là góp 
phần phát triển kinh tế - xã 
hội một cách bền vững.

Bảo vệ môi trường, bảo 
vệ nguồn nước sạch là quá 
trình lâu dài và nhiều khó 
khăn. Song, nếu có sự chung 
tay của nhà nước và cả cộng 
đồng thì chắc chắn chất lượng 
môi trường nước sẽ được cải 
thiện. Mỗi người cần nhận 
thức và có hành động tiết 
kiệm nước, dù nhỏ - nhưng 
sẽ góp phần rất lớn trong 
việc bảo vệ nguồn tài nguyên 
thiên nhiên quý giá này, góp 
phần bảo vệ sự sống của con 
người và mọi sinh vật trên trái 
đất. Do đó cần phải có những 
biện pháp tích cực nhằm bảo 
vệ nguồn nước như sau:

- Xây dựng và nhân rộng 
các mô hình sử dụng nước 
tiết kiệm, hiệu quả; tăng 
cường thiết bị, công nghệ 
tự động trong giám sát hoạt 
động khai thác nước, xả 
nước thải vào nguồn nước; 
tăng cường cơ chế điều hòa, 
điều tiết các nguồn nước góp 
phần hạn chế thiếu nước theo 
vùng và theo mùa; xây dựng 
và thực hiện các phương án, 
giải pháp đảm bảo dòng chảy 
kiệt vào mùa khô trên các lưu 
vực sông.

- Xây dựng hoàn thiện 
hệ thống xử lý nước thải tập 
trung thành phố Điện Biên 
Phủ.

- Thực hiện cải tạo, phục 
hồi các dòng sông, đoạn 
sông nguồn nước bị ô nhiễm, 
cạn kiệt; thiết lập hành lang 
bảo vệ các nguồn nước quan 
trọng.

- Triển khai mạnh các dự 
án khắc phục, cải tạo hồ, ao, 
kênh, mương đã bị ô nhiễm, 
suy thoái nặng, trước hết là 
trong các đô thị, khu dân cư.

- Đẩy mạnh thực hiện các 
chương trình, dự án cung cấp 
nước sạch và vệ sinh môi 
trường cho nhân dân, đặc 
biệt là dân ở các vùng sâu, 
vùng xa, vùng còn khó khăn.

- Nhà nước cần có chế tài 
xử phạt thật nặng và nghiêm 
minh đối với các tổ chức, cá 
nhân có hành vi gây suy thoái 
môi trường, ảnh hưởng tới 
cuộc sống của người dân.

- Tăng cường giáo dục, 
nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường cho người dân bằng 
nhiều hình thức tuyên truyền. 
Trong đó chú trọng tính phù 
hợp, tính thực tiễn về nội dung 
và hình thức tuyên truyền cho 
từng loại đối tượng. Riêng đối 
tượng là học sinh, sinh viên 
cần đưa vào chương trình 
chính khóa kiến thức cơ bản 
về bảo vệ môi trường.

Trần Thủy - CCBVMT
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Tuyên truyền công tác 
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nhằm nâng cao hiểu biết 
về công tác phòng cháy 
chữa cháy (PCCC) 

và đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục, phổ biến 
kiến thức, nâng cao nhận 
thức hiểu biết về PCCC trong 
toàn xã hội, góp phần hạn chế 
tới mức thấp nhất thiệt hại do 
cháy, nổ gây ra, chiều ngày 
13 tháng 5 năm 2016 Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Điện Biên phối hợp với tạp 
chí PCCC - Bộ Công an  tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức PCCC và tập huấn 
luyện nghiệp vụ PCCC. Nội 
dung tuyên truyền tập trung 
vào các chủ đề: “An toàn 
trong việc sử dụng điện và 
những kỹ năng tự cứu cơ 
bản khi xảy ra hỏa hoạn tại 
công sở và gia đình”. 

Tại buổi tuyên truyền, 
cán bộ CCVC đã được nghe 
các nội dung về công tác 
PCCC như: Các nguyên 
nhân gây cháy, nổ; Một số 
biện pháp PCCC tại cơ quan 
và gia đình; Những kiến thức 
về biện pháp chữa cháy ban 
đầu và hướng dẫn sử dụng 
phương tiện chữa cháy tại 
chỗ; Kỹ năng cơ bản thoát 
hiểm trong điều kiện cháy; 
Công tác tổ chức phòng cháy 

chữa cháy ở cơ quan và gia 
đình, Thực hành hướng dẫn 
cách sơ cứu người bị điện 
giật ... Bằng cách tuyên truyền 
trực quan giới thiệu về các vụ 
cháy thực với những nguyên 
nhân và thảm họa do cháy đã 
xảy ra trên phạm vi cả nước 
trong những năm qua như: vụ 
cháy Trung tâm Thương mại 
Quốc tế ITC năm 2002, vụ 
cháy chợ Quảng Ngãi, cháy 
xưởng may giầy Hải Phòng 
và các vụ cháy, nổ bình gas…
đã gây thiệt hại nghiêm trọng 
về người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân.

Buổi tuyên truyền là một 
hoạt động thiết thực, có ý 

nghĩa, góp phần thực hiện 
hiệu quả Luật Phòng cháy 
chữa cháy. Qua đó kiến thức 
về công tác PCCC; Cách 
phòng ngừa cháy nổ, ý thức 
và trách nhiệm của cá nhân 
đối với hoạt động PCCC khi 
có sự cố xảy ra tại đơn vị 
và gia đình của mỗi cán bộ 
CCVC đã được nâng cao 
hơn nữa vì sự an toàn của 
bản thân, gia đình và xã hội 
góp phần ngăn ngừa và hạn 
chế đến mức thấp nhất các 
nguyên nhân phát sinh cháy, 
nổ và tránh tổn thất về người 
và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Đoàn Hương - TTCNTT

Giảng viên tạp chí phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an 
đang tuyên truyền.

C
M

Y
K



14

Bản tin Tài nguyên và Môi trường Điện Biên Số 32 - 2016

Ngày 29/01/2016, 
UBND tỉnh Điện  Biên 
ban hành Quyết định 

số 141/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt mạng lưới điểm 
quan trắc môi trường tỉnh 
Điện Biên giai đoạn 2016 
- 2020. Theo đó quan trắc 
môi trường sẽ được thực 
hiện trên 10 huyện, thị xã, 
thành phố với tổng số 128 
điểm quan trắc (32 điểm 
quan trắc môi trường nước 
mặt, 28 điểm quan trắc môi 
trường nước ngầm, 32 điểm 
quan trắc môi trường không 
khí xung quanh, 5 điểm 
quan trắc môi trường khí thải 
công nghiệp, 31 điểm quan 
trắc môi trường đất). Về cơ 
bản, vị trí các điểm quan trắc 
theo Quyết định số 141/QĐ-
UBND ngày 29/01/2016 của 
UBND tỉnh không có sự thay 
đổi, tuy nhiên tổng số điểm 
quan trắc đã tăng từ 119 
điểm (Quyết định số 188/
QĐ-UBND ngày 01/4/2013 
của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt mạng lưới điểm quan 
trắc môi trường đất, nước 
và không khí tỉnh Điện Biên 
giai đoạn 2013 - 2015) lên 
128 điểm do có sự bổ sung 
một số điểm quan trắc trên 

địa bàn huyện Nậm Pồ 
(huyện mới được thành lập 
trên cơ sở tách 10 xã của 
huyện Mường Nhé và 05 xã 
của huyện Mường Chà).

Mạng lưới điểm quan trắc 
môi trường tỉnh được xây 
dựng trên nguyên tắc thỏa 
mãn tính hệ thống, đại diện 
và khả thi, phù hợp với điều 
kiện, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội tỉnh Điện Biện 
giai đoạn 2016 - 2020. Các 
điểm quan trắc được cân 
nhắc, lựa chọn trên nhiều 
góc độ khác nhau về kinh tế, 
xã hội, môi trường, sinh thái, 
nhân văn… để phản ánh 

được diễn biến các thành 
phần môi trường một cách 
khách quan, trung thực.

Hàng năm, Sở Tài 
nguyên và Môi trường xây 
dựng và triển khai kế hoạch 
quan trắc môi trường chung 
trên địa bàn toàn tỉnh. 
Chương trình quan trắc 
môi trường sẽ được thực 
hiện làm 02 đợt, đợt 1 (mùa 
khô) từ tháng 3 - tháng 6, 
đợt 2 (mùa mưa) từ tháng 
8 - tháng 11 hàng năm. Các 
số liệu quan trắc môi trường 
được tích hợp trong báo cáo 
hiện trạng môi trường, đây 
là một trong những tài liệu 

MẠNG LƯỚI ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
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môi trường quan trọng giúp 
các nhà quản lý môi trường 
địa phương theo dõi được 
diễn biến môi trường tỉnh 
hàng năm, nhận diện được 
hiện trạng và xu thế biến đổi 
các thành phần môi trường 
từ đó làm cơ sở xây dựng 
chiến lược, chính sách bảo 
vệ môi trường cũng như kịp 
thời cảnh báo nguy cơ ô 
nhiễm, suy thoái môi trường 
và đề ra biện pháp khắc 
phục.

Là một tỉnh miền núi 
nghèo, kinh tế còn gặp 
khó khăn, tuy nhiên trong 
dự toán thu chi ngân địa 
phương sách hàng năm, 
tỉnh cũng đã quan tâm, cố 
gắng trích nguồn ngân sách 
trong dự toán đảm bảo chi 
cho công tác quan trắc môi 
trường theo mạng lưới điểm 
quan trắc trên địa bàn toàn 
tỉnh nhằm bám sát diễn 
biến môi trường, đồng thời 
chỉ đạo các ngành, lĩnh vực 

trong quá trình triển khai các 
chương trình, dự án quy 
hoạch của ngành, lĩnh vực 
phải quan tâm, ưu tiên các 
giải pháp phát triển xanh, 
bền vững và gắn với bảo vệ 
môi trường tạo cơ sở phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh 
theo định hướng phát triển 
bền vững.

Phạm Thị Phương Hoa  
CCBVMT

Xây dựng trạm xử lý nước thải...

kiện nhân tạo (bể Aerotank).  
Đây là công nghệ được sử 
dụng nhiều nhất và lâu đời 
nhất bởi tính hiệu quả của 
nó. 

Aerotank truyền thống 
là quy trình xử lý sinh học 
hiếu khí nhân tạo, các chất 
hữu cơ dễ bị phân hủy sinh 
học được vi sinh vật hiếu khí 
sử dụng như một chất dinh 
dưỡng để sinh trưởng và 
phát triển. Qua đó thì sinh 
khối vi sinh ngày càng gia 
tăng và nồng độ ô nhiễm 
của nước thải giảm xuống. 
Không khí trong bể Aerotank 
được tăng cường bằng các 
thiết bị cấp khí: máy sục khí 

bề mặt, máy thổi khí..

Aerotank truyền thống 
là quy trình xử lý sinh học 
hiếu khí nhân tạo, ở đây 
các chất hữu cơ dễ bị phân 
hủy sinh học bởi vi sinh vật 
sau đó được vi sinh vật hiếu 
khí sử dụng như một chất 
dinh dưỡng để sinh trưởng 
và phát triển. Qua đó thì 
sinh khối vi sinh ngày càng 
gia tăng và nồng độ chất ô 
nhiễm của nước thải giảm 
xuống. Không khí trong bể 
Aerotank được tăng cường 
bằng cách dùng máy sục 
khí bề mặt, máy thổi khí…
để cung cấp không khí một 
cách liên tục.

Nước thải khi qua quá 

trình xử lý sẽ đáp ứng yêu 
cầu về nồng độ một số chất 
như” đạt tiêu chuẩn nước 
thải sinh hoạt theo QCVN 
14:2008 Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải sinh 
hoạt, nước có thể thải ra 
nguồn tiếp nhận, thậm chí 
sau khi xử lý nước đó có thể 
tái sử dụng cho việc tưới 
cây, rửa xe, trộn bê tông…

Hiện nay Công trình Hệ 
thống xử lý nước bẩn và vệ 
sinh môi trường của 03 Khu 
tái định cư thủy điện Sơn 
La, thị xã Mường Lay đang 
trong quá trình chạy thử và 
dự kiến đi vào hoạt động 
trong tháng 6/2016./. 

Nam An

(Tiếp theo trang 10)
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Chợ Mường Thanh 
nằm ngay cạnh khu 
di tích lịch sử cầu 

Mường Thanh, hàng ngày từ 
8h - 17h30’, nhất là những lễ 
tết thì các lò mổ gia cầm tự 
phát lại nhộn nhịp. Theo ghi 
nhận tại thời  điểm trên các 
lò mổ đều đông khách. Một 
chủ lò mổ cho biết mỗi ngày 
một người có thể mổ trên 
dưới 100 con gia cầm các 
loại, mỗi lò mổ có khoảng 
từ 2 đến 3 người thực hiện 
công việc giết mổ thuê gia 
cầm như (Chó, mèo, lợn, 
gà, vịt, ngan, ngỗng…).

Các loại gia cầm được 
giết mổ chưa qua kiểm soát 
dịch bệnh, các chất thải sau 
khi giết mổ không được thu 
gom sạch sẽ cẩn thận mà 
bày tràn lan dưới nền xi 
măng, nước thải được thải 
trực tiếp xuống rãnh thoát 
nước phía sau lò mổ chảy 
ngay xuống sông Nậm Rốm 
rất mất vệ sinh gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng 

nhất là những ngày nắng 
nóng mùi hôi thối nồng nặc 
khó chịu. Không chỉ có vậy 
nếu gia cầm bị nhiễm bệnh 
dịch thì nguy cơ lây lan dịch 
bệnh là rất cao bởi nước 
thải, chất thải được thải trực 
tiếp xuống sông Nậm Rốm. 
Thiết nghĩ các cơ quan 

chức năng, nhất là UBND 
phường Mường Thanh chỉ 
đạo ban quản lý chợ, cần 
có biện pháp quản lý, xử 
lý để đảm bảo vệ sinh môi 
trường, cũng như an toàn 
thực phẩm phòng, chống 
lây lan dịch bệnh.

Trần Mai - TTCNTT

TIỀM ẨN NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, LÂY LAN 
DỊCH BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM TỰ PHÁT TẠI 

CHỢ CẦU MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tại một lò giết mổ tự phát tại chợ cầu Mường Thanh.
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Ngày 25/2/2016 Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Điện Biên 

ban hành Kế hoạch số 90/ 
KH-STNMT Truyền thông về 
hoạt động kiểm soát thủ tục 
hành chính năm 2016.

Mục đích của kế hoạch 
là: Nhằm tuyên truyền kịp 
thời, sâu rộng các văn bản 
chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ, 
ngành Trung ương và văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của địa phương về công 
tác kiếm soát thủ tục hành 
chính nhằm nâng cao nhận 
thức của cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân trên 
địa bàn về ý nghĩa, mục tiêu 
và tầm quan trọng của công 
tác kiểm soát thủ tục hành 
chính.

Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của cán bộ, công 
chức trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính và tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân và tổ chức 
trong việc thực hiện công 
tác truyền thông về hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành 
chính.

Tổ chức triển khai có hiệu 
quả công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính năm 2016; 
bảo đảm công khai, minh 
bạch các thông tin về thủ tục 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016

 Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả Sở TN&MT.
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hành chính nhằm tạo điều 
kiện cho tổ chức, cá nhân 
thực hiện. Từng bước nâng 
cao chỉ số cải cách hành 
chính.

Phát huy vai trò của các 
cơ quan truyền thông, đài, 
báo trong việc phản ánh 
chính xác, kịp thời những 
mặt tích cực hoặc chưa hiệu 
quả của tổ chức, cá nhân 
trong thực hiện nhiệm vụ cải 
cách thủ tục hành chính.

Trong đó chỉ ra 4 nội dung 
cơ bản của kế hoạch;

Tiếp tục tuyên truyền các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về công tác cải cách 
thủ tục hành chính, kiểm 
soát thủ tục hành chính; 
đưa các tin, bài về thực hiện 
công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính thường xuyên 
trong năm.

Công khai đầy đủ, rõ 
ràng, đúng quy định các 
thủ tục hành chính; việc 
tiếp nhận, giải quyết phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức về quy định hành 
chính, thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở;

Thông tin rộng rãi đến 
người dân và doanh nghiệp 
về hoạt động và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính của ngành, 
trọng tâm tuyên truyền vào 
việc giải quyết thủ tục hành 
chính của các cơ quan 
hành chính Nhà nước cho 
cá nhân, tổ chức; trong đó 
tập trung vào một số lĩnh 
vực chủ yếu như: đất đai, 
khoáng sản, môi trường...;

Tuyên truyền, biểu dương 
những tập thể, cá nhân thực 
hiện tốt công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính; phê 
phán những hiện tượng tiêu 
cực, gây khó khăn, phiền hà 
cho cá nhân, tổ chức trong 
quá trình giải quyết thủ tục 
hành chính.

Về hình thức và cách 
thức thực hiện;

Phối hợp và thông qua 
các phương tiện thông tin 
đại chúng như: Đài Phát 
thanh và Truyền hình Điện 
Biên, Báo Điện Biên Phủ, 
Trang Thông tin điện tử Sở 
Tàỉ nguyên và Môi trường, 
báo Tài nguyên và Môi 
trường;

Truyền thông qua các 
hình thức như: Kết hợp 
lồng ghép hoạt động kiểm 
soát thủ tục hành chính với 
tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà 
nước. Hưởng ứng và tham 
gia các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng về kiểm soát thủ tục 
hành chính cho đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức; 
các cuộc thi tìm hiểu do Sở 
Tư pháp hoặc UBND tỉnh tổ 
chức;

Công khai đầy đủ, rõ 
ràng, đúng quy định các thủ 
tục hành chính tại trụ sở làm 
việc của cơ quan và các đơn 
vị trực thuộc Sở, nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho tổ 
chức, cá nhân tra cứu, cập 
nhật và tìm hiểu thông tin;

Các hình thức tuyên 
truyền khác như phát tờ 
rơi phù hợp với đặc điểm, 
tình hình của cơ quan, đơn 
vị, điều kiện thực tại địa 
phương.

Các phòng, đơn vị thuộc 
Sở căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ được giao, có trách nhiệm 
tổ chức triển khai thực hiện 
Kế hoạch này; tuyên truyền 
sâu rộng nội dung hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành 
chính trong cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao 
động của các phòng, đơn vị; 
đồng thời tuyên truyền cho 
người dân và doanh nghiệp 
về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính.

Trần Thị Mai - TTCNTT
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TIẾN ĐỘ KÊ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
ĐIỆN BIÊN ĐÔNG VÀ HUYỆN TỦA CHÙA, TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-
STNMT ngày 25/3/2015 của Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Điện Biên thành lập tổ công tác giúp việc 
Ban quản lí Dự án xây dựng hệ thống 
hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý 
đất đai tỉnh Điện Biên. Sau thời gian triển 
khai thực hiện, tổ công tác đã hoàn thiện 
phần kê khai, đăng ký cho trên 8000 hộ 
tại 12 xã thuộc huyện Tủa Chùa, huyện 
Điện Biên Đông. Tính đến ngày 30 tháng 
4 năm 2016, số giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất đã in được là 9.386 giấy 
trong đó:

Huyện Điện Biên Đông: Tiến hành kê 
khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất của 05 xã: Chiềng 
Sơ, Luân Giói, Pú Nhi, Phì Nhừ và 

Mường Luân. Tổng số giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đã in được là 7.589 
giấy. Trong đó, đất nông nghiệp là 5.785 
giấy và đất phi nông nghiệp là 1.804 giấy.

Huyện Tủa Chùa: Tiến hành kê khai 
đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất của 08 xã: xã Tả Phìn, 
xã Lao Xả Phình, xã Huổi Só, xã Sín 
Chải, xã Tả Sìn Thàng, xã Trung Thu, xã 
Sính Phình và thị trấn Tủa Chùa. Tổng 
số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
đã in được là: 1.797 giấy. Trong đó, đất 
nông nghiệp là 914 giấy và đất phi nông 
nghiệp là 883 giấy.

Khúc Hà  
TTCNTT
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Trong 2 ngày (16-17/6), 
UBND tỉnh Điện Biên 
chủ trì kỳ họp tháng 

6/2016 (lần 1) gồm nhiều nội 
dung, trong đó, đề cập đến 
việc bổ sung danh mục dự 
án thu hồi đất và dự án có sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ vào các danh mục 
khác năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, 
UBND tỉnh Điện Biên đã ban 
hành Quyết định số 58/QĐ-
UBND, ngày 12/1/2016 về 
việc bổ sung một số chính 
sách đặc thù đối với các dự 
án thành phần thuộc Dự án 
di dân tái định cư Thủy điện 
Sơn la; Quyết định số 662/

QĐ-UBND, ngày 16/5/2015, 
Ban hành chính sách đặc thù 
các hỗ trợ khác khi Nhà nước 
thu hồi đất để triển khai thực 
hiện Dự án Hạ tầng Kỹ thuật 
khung, khu trụ sở cơ quan, 
khu công cộng, khu thương 
mại dịch vụ dọc trục đường 
60m TP. Điện Biên Phủ. Kiểm 
tra, ký duyệt sản phẩm đo 
đạc bản đồ của 10 công trình 
phục vụ công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng với diện 
tích đo là 30,54ha.

Đồng thời, xin ý kiến Cục 
Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 
xử lý dấu mốc QT-01 năm 
trong đường nối từ đường 
Võ Nguyên Giáp đến khu tái 

định cư Noong Bua. Giám sát 
công tác kiểm tra nghiệm thu 
sản phẩm Cấp GCNQSDĐ, 
quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất các xã đã 
đo đạc bản đồ địa chính, lập 
hồ sơ địa chính trên địa bàn 
huyện Tủa Chùa; triển khai 
xây dựng cơ sở dữ liệu địa 
chính TP. Điện Biên Phủ.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực 
quản lý đất đai, công tác đền 
bù giải phóng mặt bằng, thu 
hồi đất của các dự án trên 
địa bàn tỉnh còn nhiều vướng 
mắc về cơ chế, chính sách 
đặc thù, nhất là trong việc bồi 
thường cho các hộ dân thuộc 
một số dự án đã và đang 
khiển khai trên địa bàn các 
huyện. Đặc biệt, Đề án 79, 
Đại lộ 60m và một số tuyến 
đường giao thông khác. 
Trong đó, cũng phải kể đến 
những vướng mắc liên quan 
đến việc quản lý đất, rừng tại 
các dự án 327, 661 của Chính 
phủ từ những năm trước.

 Ông Bùi Châu Tuấn, Giám 
đốc Sở TN&MT, cho rằng: 
Hiện nay, giá đất tại khu vực 
TP. Điện Biên Phủ cao hơn 
so với các tỉnh lân cận như: 
Lai Châu, Sơn La... và tương 
đương với TP. Đà Nẵng. 

Điện Biên:

Chấp thuận 91 dự án cần thu hồi đất

Ông Bùi Châu Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên 
phát biểu tại phiên họp sáng ngày 16/6.
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Chính vì vậy, Điện Biên rất khó 
khăn trong việc thu hồi đất của 
dân để đền bù, giải phóng mặt 
bằng. Đề nghị tỉnh Điện Biên 
xem xét điều chỉnh giá đất để 
công tác đền bù giải phóng mặt 
bằng phục vụ cho các dự án 
được thuận lợi.

Tại phiên họp, Sở TN&MT 
đã thông qua báo cáo bổ sung 
danh mục dự án cần thu hồi đất 
và dự án có sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ vào các 
mục đích khác trong năm 2016. 
Trong đó, chấp thuận 91 dự án 
cần thu hồi đất để phát triển 
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên theo quy định tại 
khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai 
năm 2013, với tổng nhu cầu sử 
dụng đất là 321,14ha; Thông 
qua 38 dự án có chuyển mục 
đích sử dụng 26,35ha đất trồng 
lúa, 33,52ha đất rừng phòng 
hộ vào các mục đích khác theo 
quy định của điểm b, khoản 1, 
Điều 58 Luật Đất đai. Cùng với 
đó, việc chuyển đổi mục đích 
sử dụng, bổ sung đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ vào các 
mục đích khác trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên năm 2016, phù hợp 
với kế hoạch sử dụng đất năm 
2016 - 2020 đã được Chính phủ 
phê duyệt tại Nghị quyết số 71/
NQ-CP, ngày 7/6/2013 và kế 
hoạch sử dụng đất năm 2016 
cấp huyện đã được UBND tỉnh 
phê duyệt.

Nguồn tin:  
baotainguyenmoitruong.vn

Thực hiện Văn bản số 1415/BTNMT-TCQLĐĐ 
ngày 21/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực 

hiện thủ tục hành chính về đất đai. Sở TN&MT tỉnh 
Điện Biên ban hành Thông báo 301/TB-STNMT ngày 
06/5/2016, về việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận 
thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt 
động quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp 
nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong 
hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, 
khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường; đặc biệt về 
tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây 
nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành 
chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất 
cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
qua địa chỉ sau:

Số điện thoại đường dây nóng: 02303.813.283. 
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Địa chỉ  thư điện tử đường dây nóng:  
stnmtdienbien@gmail.com. Tiếp nhận các thời điểm 
trong ngày.

Tra cứu thông tin kết quả tiếp nhận, xử lý, trả lời 
các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động 
quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên tại Trang thông tin điện tử của 
Sở Tài nguyên và Môi trường: tnmtdienbien.gov.vn

Đoàn Hương - TTCNTT

THIẾT LẬP ĐƯỜNG DÂY 
NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG 

TIN PHẢN ÁNH TRONG LĨNH 
VỰC TN&MT ĐIỆN BIÊN
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Với mong muốn có 
đất để xây dựng hội 
trường nhà văn hóa 

để sinh hoạt, các hộ dân tại 
TDP 19, phường Tân Thanh, 
TP. Điện Biên Phủ đã họp và 
thống nhất sẵn sàng đóng 
góp tiền để làm nhà văn hóa. 
UBND TP. Điện Biên Phủ 
đã ban hành quyết định phê 
duyệt quy hoạch mặt bằng 
tổng thể khu đất xây dựng hội 
trường TDP 19. Thế nhưng, 
đến nay, mọi việc vẫn “án 
binh bất động”.  TDP 19 hiện 

đang kiến nghị khắp nơi.

Với mục đích xây dựng hội 
trường dân phố, để đáp ứng 
nhu cầu hội họp, tiếp thu các 
văn bản, chủ trương, đường 
lối chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Tổ 
trưởng và Bí thư Chi bộ TDP 
19, phường Tân Thanh, TP. 
Điện Biên Phủ đã làm tờ trình 
đề nghị UBND phường Tân 
Thanh, UBND TP. Điện Biên 
Phủ, Phòng TN&MT TP. Điện 
Biên Phủ xin cấp đất làm hội 

trường. Cùng với đó là Tờ 
trình số 28/TTr-QLĐT, ngày 
15/12/2014 của phòng Quản 
lý đô thị TP. Điện Biên Phủ về 
việc xin phê duyệt quy hoạch 
mặt bằng tổng thể, khu đất 
xây dựng hội trường cho 
TDP19, phường Tân Thanh.

Ngày 29/12/2014, UBND 
TP. Điện Biên Phủ ban hành 
Quyết định số 1165/QĐ-
UBND về việc phê duyệt quy 
hoạch mặt bằng tổng thể, 
khu đất xây dựng hội trường 

Khu đất xây dựng hội trường TDP 19 chưa được cắm mốc địa giới.

Điện Biên: 

Góp tiền xây nhà văn hóa,
chính quyền không giao đất

C
M
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K



Bản tin Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

23

Số 32 - 2016

TDP19, với diện tích 248m2, 
nhằm đáp ứng nhu cầu hội 
họp và sinh hoạt của bà con 
trong tổ dân phố và phù hợp 
với quy hoạch sử dụng đất 
của TP. Điện Biên Phủ đến 
năm 2020 và quy hoạch đến 
năm 2030, tầm nhìn 2050.

Ngày 16/3/2015, UBND 
Phường Tân Thanh gửi Tờ 
trình số 72/TTr-UBND đề nghị 
UBND TP. Điện Biên Phủ ra 
quyết định thu hồi đất và giao 
đất trên thực địa cho phường 
để xây dựng nhà văn hóa tại 
TDP 19. Thế nhưng cho đến 
nay, các quyết định vẫn chỉ 
“nằm im trên giấy”.

Theo khoản 2, Điều 2, 
Quyết định số 416/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh Điện Biên về 
việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2015 của thành 
phố Điện Biên Phủ quy định: 
“Việc thực hiện thu hồi đất, 
giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất phải 
theo đúng kế hoạch sử dụng 
đất đã được duyệt”. Vậy thì lí 
do tại sao cho đến nay, khu 
đất để xây dựng hội trường 
TDP 19 vẫn chưa được bàn 
giao và cắm mốc địa giới. 
Quyết định 1165/QĐ-UBND 
của UBND TP. Điện Biên Phủ 
thành ra không có hiệu lực.

Trao đổi với chúng tôi 
về vấn đề này, ông Hoàng 
Văn Thiêm, Trưởng phòng 
TN&MT TP. Điện Biên Phủ, 
cho biết: Hiện nay, thành phố 
đang tiến hành điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2020, phòng TN&MT 
thành phố đã tham mưu cho 
UBND TP. Điện Biên Phủ 
trình UBND tỉnh kế hoạch sử 
dụng đất năm 2016. Nếu kế 
hoạch được phê duyệt, phần 
đất xây dựng hội trường 
TDP 19, vẫn giữ nguyên vị 
trí thì chúng tôi sẽ tham mưu 
cho thành phố giao đất cho 
phường để xây nhà văn hóa 
cho TDP 19. Nhưng với điều 
kiện, khi thành phố tiến hành 
giao đất, cấp đất thì TDP 
19 phải tiến hành xây dựng 
ngay. Việc bồi thường và nộp 
tiền phí thẩm định cấp quyền 
sử dụng đất khi nhận quyết 
định giao đất thì TDP 19 phải 
gấp rút tiến hành.

Đến đây có thể hiểu, sở 
dĩ UBND TP. Điện Biên Phủ 
chưa bàn giao đất trên thực 
địa cho TDP 19 xây dựng nhà 
văn hóa vì chính quyền còn e 
ngại dự án sẽ bị “treo”. Song 
điều đáng nói ở đây, ngay 
từ thời điểm xin đất để xây 
dựng nhà văn hóa TDP 19, 
toàn thể bà con nhân dân đã 
tự nguyện quyên góp tiền để 
xây dựng nhà văn hóa và đền 
bù giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Đình Bạch, 
Tổ trưởng TDP 19, cho biết: 
“Ngày 20/9/2015, chúng tôi 
đã tiến hành họp dân, thông 
qua các thông báo, quyết 
định về kế hoạch sử dụng đất 
cũng như quy hoạch tổng thể 
khu đất xây dựng hội trường 

tổ dân phố, với nguyện vọng, 
mong muốn có quỹ đất để 
xây dựng hội trường, toàn 
thể nhân dân TDP 19. Chúng 
tôi thiết tha đề nghị các cấp 
có thẩm quyền xem xét, giải 
quyết để TDP 19 sớm có nơi 
sinh hoạt cộng đồng. Còn 
việc khi có quyết định thu 
hồi đất và giải tỏa đền bù thì 
nhân dân TDP 19 sẵn sàng 
đóng góp để thanh toán chế 
độ đền bù theo chế độ hiện 
hành của Nhà nước cho các 
hộ dân và xây dựng nhà văn 
hóa.”

Nguyện vọng của TDP 19, 
phường Tân Thanh là chính 
đáng. Thay vì để TDP 19 kiến 
nghị khắp nơi, chính quyền 
các cấp tỉnh Điện Biên nên cổ 
súy cho việc làm ý nghĩa ấy; 
trong khi các hộ dân TDP 19, 
phường Tân Thanh sẵn sàng 
đóng góp tiền, ngày công để 
xây dựng nhà văn hóa thì tại 
sao UBND TP. Điện Biên Phủ 
lại không cắm mốc giới, bàn 
giao đất ngoài thực địa cho 
phường? Hay còn vướng 
mắc ở khâu nào?

Thiết nghĩ, nếu địa phương 
nào cũng “chắc ăn” như TP. 
Điện Biên Phủ thì mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới của 
Chính phủ bao giờ cán đích? 
Câu hỏi này xin giành lại cho 
chính quyền TP. Điện Biên 
Phủ và lãnh đạo tỉnh Điện 
Biên.

Nguồn: 
baotainguyenmoitruong.vn
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Ngày 18/3/2016, UBND 
tỉnh ban hành Quyết 
định số 316/QĐ-UBND 

phê duyệt Dự án Đầu tư xây 
dựng công trình cải tạo, xử lý 
triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp 
rác thải Noong Bua, TP. Điện 
Biên Phủ. Đây là công trình 
được nhiều cấp, ngành và 
nhất là người dân tổ dân phố 
2, 3, phường Noong Bua, TP. 
Điện Biên Phủ đặc biệt quan 
tâm. Bởi đã nhiều năm qua, 
quy mô xử lý, tình trạng quá 
tải, ô nhiễm không khí, nguồn 
nước… đang ngày đêm tác 
động đến đời sống của người 
dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Duy Lăng, Tổ 
trưởng tổ dân phố 3, phường 
Noong Bua chia sẻ: Hiện 
nay, tổ dân phố 2, 3, phường 
Noong Bua, TP. Điện Biên 
Phủ có 160 hộ dân sinh sống 
ngay cạnh bãi rác. Bãi rác 
Noong Bua từ lâu đã bị quá 
tải, dẫn đến ô nhiễm nặng, 
nhất là nguồn nước sinh hoạt 
và không khí. Đa số hộ dân 
ở đây đều dùng nước giếng 
khoan nhưng những năm gần 
đây, hầu hết các giếng đều bị 
ô nhiễm, không thể sử dụng 
được. Nay được biết UBND 
tỉnh đã quyết định phê duyệt 
Dự án Đầu tư xây dựng công 

trình cải tạo, xử lý triệt để ô 
nhiễm, tiến tới đóng cửa bãi 
rác, dù chưa biết quy mô ra 
sao, thời gian, tiến độ như 
thế nào, nhưng tôi đặt nhiều 
niềm tin vào Dự án. Hy vọng 
công trình sẽ sớm được triển 
khai, hoàn thành, dù muộn 
còn hơn không, để trả lại môi 
trường sống trong lành cho 
người dân.

Để tìm hiểu chi tiết kế 
hoạch, quy mô, dự toán… 
của Dự án, chúng tôi tìm 
đến đơn vị chủ đầu tư là Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 
Ông Trần Phương Tư, Giám 
đốc Trung tâm Công nghệ 
- Thông tin (Sở Tài nguyên 
và Môi trường) - người đã 
có nhiều năm theo dõi, nắm 
thông tin, tình hình ô nhiễm tại 
bãi rác Noong Bua, cho biết: 
Thực tế cách đây 13 năm, tại 
Quyết định số 64/2003/QĐ-
TTg ngày 22/4/2003 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt “Kế hoạch xử lý triệt 
để các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng”, 
phần phụ lục chi tiết các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng đã có tên, mục: 
“Bãi rác thị xã Điện Biên Phủ, 
tỉnh Lai Châu (nay là bãi rác 
Noong Bua, TP. Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên) rộng 
16.400m2 cần nâng cấp, cải 
tạo và đầu tư xử lý rác, nước 
thải”. Tiếp đó, tại Quyết định 
số 58/2008/QĐ-TTg ngày 
29/4/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc hỗ trợ có 
mục tiêu kinh phí từ ngân 
sách Nhà nước nhằm xử lý 
triệt để, khắc phục ô nhiễm 
và giảm thiểu suy thoái môi 
trường cho một số đối tượng 
thuộc khu vực công ích. 
Trong đó, đối với trường 
hợp của bãi rác Noong Bua 
sẽ được hỗ trợ có mục tiêu 
50% kinh phí từ ngân sách 
Trung ương, 50% còn lại do 
địa phương chịu trách nhiệm; 
vốn được áp dụng từ nhiều 
nguồn như: Kinh phí sự 
nghiệp môi trường của Trung 
ương và địa phương, vốn 
ODA, vốn đầu tư phát triển, 
vay tín dụng…

Sau khi có Quyết định 
của UBND tỉnh, cuối tháng 
4/2016, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã có báo cáo thẩm định 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Dự án Đầu tư xây dựng công 
trình cải tạo, xử lý triệt để ô 
nhiễm bãi chôn lấp rác thải 
Noong Bua. Trong đó, công 
trình có tổng mức đầu tư 40 
tỷ đồng, nguồn vốn được quy 

Dự án xử lý bãi rác Noong Bua sẽ sớm được thi công
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định tại Quyết định 58/2008/
QĐ-TTg, do Sở Tài nguyên 
và Môi trường làm chủ đầu 
tư, đây là dự án nhóm C, 
công trình hạ tầng kỹ thuật 
cấp IV, thời gian thực hiện 
từ 2016 - 2018. Về quy mô 
Dự án, hạng mục quan trọng 
nhất là khu chôn lấp rác được 
thi công theo phương pháp 
cuốn chiếu, sau khi thi công 
hoàn thành một nửa diện tích 
bể chôn lấp theo thiết kế sẽ 
cho rác xuống chôn lấp và 
thi công nốt phần còn lại. Bể 
chôn lấp được thi công với 
kết cấu từ dưới lên gồm: Nền 
đất tự nhiên lu lèn chặt; rải vải 
địa kỹ thuật, lớp màng HDPE 
1,5mm toàn bộ mặt bằng; lớp 

đất bảo vệ lớp màng HDPE 
dày 20cm được lu lèn chặt; 
rải đá răm 2x4 dày 20cm làm 
tầng thu hút nước rác thải rỉ; 
lớp chôn rác; lớp đất phủ dày 
trung bình 30cm đầm chặt; 
rải lớp màng HDPE 1mm và 
lớp vải địa kỹ thuật phủ kín 
mặt rác chôn và hàn kín các 
mối nối HDPE; đất sét băm 
nhuyễn đầm chặt dày 20cm 
bảo vệ màng HDPE; đất màu 
đầm chặt dày 60cm trồng cỏ 
phủ đỉnh. Ngoài ra, khu chôn 
lấp rác còn có hệ thống thu 
gom rác rỉ; giếng thu khí ga 
thông khí, rãnh thoát nước 
theo tiêu chuẩn. Khu xử lý 
nước rỉ gồm cụm bể chứa 
sinh học, hóa học và 2 hồ 

chứa nước trước và sau khi 
xử lý. Khu nhà quản lý được 
xây dựng với văn phòng điều 
hành, nhà kho chứa vôi, nhà 
kho chứa hóa chất, đường 
giao thông nội bộ và hệ thống 
cây xanh.

Có thể khẳng định, Dự án 
đã được phê duyệt, mọi khâu 
lựa chọn nhà thầu, báo cáo 
thẩm định đã xong, công trình 
cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm 
bãi chôn lấp rác thải Noong 
Bua sẽ sớm được khởi công 
trong năm 2016 để đáp ứng 
nguyện vọng của nhân dân.

Nguồn:  
baodienbienphu.com.vn

Nguồn nước sinh hoạt và không khí nơi người dân tổ dân phố 3, phường Noong Bua,  
TP. Điện Biên Phủ sinh sống bị ô nhiễm nặng bởi bãi rác Noong Bua. Người dân nơi đây  

hy vọng Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý triệt để bãi chôn lấp rác thải  
Noong Bua sẽ mang lại môi trường sống trong lành cho cộng đồng.
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1. Nghị định số 12/2016/NĐ-CP 
ngày 19/02/2016 của Chính phủ: Về 
phí bảo vệ môi trường đối với khai 
thác khoáng sản. Nghị định này có 
hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016.

2. Thông tư số 198/2015/TTLT-
BTC-BTNMT Quy định phương 
pháp tính, phương thức thu chế độ 
quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu 
vực biển. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 20/1/2016.

3. Thông tư liên tịch số 52/2015/
BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 Quy 
định mã số và chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành địa 
chính. Thông tư này có hiệu lực kể 
từ ngày 01/2/2016.

4. Thông tư liên tịch số 55/2015/
TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 
về Quy định mã số và tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành kiểm soát khí tượng 
thủy văn. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 01/2/2016.

5. Thông tư liên tịch số 57/TTLT-

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 Quy 
định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành đo đạc bản đồ. Thông tư này 
có hiệu lực kể từ ngày 01/2/2016.

6. Thông tư số 59/2015/TT-BT-
NMT Quy định kỹ thuật khoan điều 
tra, đánh giá và thăm dò nước dưới 
đất. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 05/2/2016.

7. Thông tư số 212/2015/TT-BTC 
ngày 31/ 12/2015 Hướng dẫn chính 
sách thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với hoạt động bảo vệ môi trường 
quy định tại Nghị định số 19/2015/
NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường. Thông tư này có 
hiệu lực kể từ ngày 15/2/2016.

8. Thông tư số 01/2016/TT-BT-
NMT ngày 13/01/2016 quy định kỹ 
thuật về công tác thăm dò cát, sỏi 
lòng sông và đất, đá làm vật liệu san 
lấp. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 01/03/2016.

VĂN BẢN MỚI TRONG KỲ
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9. Thông tư 61/2015/TT-BTNMT 
ngày 15/12/2015 Quy định về cấp 
và quản lý chứng chỉ định giá đất.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/3/2016.

10. Thông tư số 79/2015/TT-BT-
NMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường: Quy định kỹ 
thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật 
công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên 
đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 
kênh đến 750 kênh. Thông tư này có 
hiệu lực kể từ ngày 28/3/2016.

11. Thông tư số 04/2016/TT-
BTNMT ngày 29/4/2016 Ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường. Thông tư này có hiệu lực kể 
từ ngày 15/6/2016.

12. Thông tư liên tịch số 05/2016/
TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 
16/5/2016 Thông tư liên tịch hướng 
dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử 
lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dụng. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 30/6/2016.

13. Thông tư số 06/2016/TT-BT-
NMT Quy định về loại bản tin và thời 
hạn dự báo, cảnh báo Khí hậu thủy 
văn. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2016.

14. Thông tư số 07/2016/TT-BT-
NMT ngày 16/5/2016 Quy định các 
bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và XD, 
quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy 
văn quốc gia. Thông tư này có hiệu 
lực kể từ ngày 01/7/2016.

15. Thông tư số 08/2016/TT-BT-
NMT ngày 16/5/2016 Quy định về 
đánh giá tác động môi trường của 
biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu 
quốc gia. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 01/7/2016.

16.Thông tư số 09/2016/TT-BT-
NMT ngày 16/5/2016 Quy định việc 
xây dựng ngày thẩm định kế hoạch 
tác động vào thời tiết. Thông tư này 
có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

17. Thông tư số 05/2016/TT-
BTNMT, ngày 13/5/2016 Quy định 
nội dung quan trắc khí tượng thủy 
văn đối với trạm thuộc mạng lưới 
trạm khí tượng thủy văn quốc gia. 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2016.

Trần Mai - TTCNTT
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