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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/4/2022 của
UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chương trình hành động
số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác
bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành
điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Phú
Yên về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày
18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây
dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường
(sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh
Phú Yên). UBND thị xã Đông Hòa xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai có hiệu quả
nội dung Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về
tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở
thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; Kế hoạch số
78/KHUBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện
Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng
cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành
điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.
- Khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và
bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên
nhiên, từng bước tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chất thải nhằm hạn chế tối đa chất
thải vào môi trường.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi
trường; huy động nguồn lực của hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và
Nhân dân cùng tham gia thực hiện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng thị xã Đông Hòa đến năm 2025
trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.
2. Yêu cầu
- Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương
trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công
tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng thị xã Đông Hoà trở thành điểm đến
xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; Kế hoạch số 78/KHUBND ngày
04/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chương trình hành
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động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ
môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch,
đẹp, thân thiện với môi trường.
- Xác định và phân công rõ trách nhiệm của các phòng, ban, UBND các xã,
phường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt
mục tiêu về bảo vệ môi trường đã đề ra tại Chương trình hành động số 08CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày
04/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chương trình hành
động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ
môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch,
đẹp, thân thiện với môi trường.
- Các phòng, ban, UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, triển khai thực
hiện nghiêm túc Kế hoạch, gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo
vệ môi trường và phát triển bền vững; thường xuyên theo dõi, đánh giá, giám sát
và chỉ đạo kịp thời.
II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025
- Tỷ lệ dân thành thị sử dụng nước sạch: 35% - 40%; tỷ lệ dân cư nông thôn
sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%;
- 100% khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có hệ thống
xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường
truyền dữ liệu về cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường để kiểm
tra, giám sát;
- 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn;
- Trên 80% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đúng quy định;
- Đẩy mạnh công tác trồng rừng, trồng cây phân tán theo Đề án trồng 15
triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh; đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng 23%.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm
bảo vệ môi trường
a) Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn chuyên môn về
bảo vệ môi trường nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác
quản lý môi trường cho các xã, phường; tập trung chú trọng trong công tác quản
lý chất thải rắn sinh hoạt, công tác phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường.
- Tham mưu UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam
và các hội, đoàn thể thị xã nhằm định hướng triển khai và nhân rộng các mô hình
hoặc hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu đạt hiệu quả.
Trong đó chú trọng về phân loại, giảm thiểu rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa.
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- Tăng cường theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực
hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng
cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.
- Hướng dẫn các phòng, ban, hội đoàn thể và UBND các xã, phường kịp
thời phát hiện, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức có các thành tích nổi bật
về bảo vệ môi trường theo quy định tại Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày
14/11/2017 của UBND tỉnh về quy định giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên.
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực quan, tạo sự yêu thích khi tham
gia thông qua hoạt động ngoại khóa, mô hình bảo vệ môi trường,... nghiên cứu
lồng ghép nội dung môi trường trong tài liệu dạy học môn học Giáo dục địa
phương.
c) Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền
thanh thị xã
- Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài
về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ
môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Công tác truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng không chỉ
dừng lại ở việc thông tin sự kiện, cần chú trọng đến thông tin mang tính chuyên
đề, hướng dẫn cách thực hiện để cộng đồng biết, hiểu và tự thực hành hiệu quả
các giải pháp bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó chú trọng
về phân loại, giảm thiểu rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa.
d) Đề nghị các phòng, ban, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã; các
Hội, Đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường
- Tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày
18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây
dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi
trường; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về thực
hiện Công văn số 554-CV/TU ngày 08/11/2019 của Tỉnh ủy triển khai Kết luận
số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu,
tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên và Kế
hoạch số 44-KH/TU ngày 31/12/2021 của Thị uỷ Đông Hòa đến từng cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu trong thực hiện chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng
phó biến đổi khí hậu đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
nhất là người đứng đầu.
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- Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong nội
quy, cuộc họp giao ban thường xuyên của cơ quan, hương ước/quy ước của khu dân
cư.
- 100% trụ sở cơ quan Nhà nước tiên phong triển khai tốt mô hình phân loại,
giảm thiểu rác tại đơn vị (như ủ rác hữu cơ tạo phân compost chăm sóc cây xanh,
thu hồi rác bán phế liệu, tái sử dụng,...); phát động phong trào mỗi cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động thực hành tốt việc hạn chế tối đa sử dụng túi nilông, đồ nhựa khó phân hủy dùng 01 lần, phân loại rác sinh hoạt tại cơ quan và gia
đình.
- Các phòng, ban, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã; các Hội, Đoàn
thể thị xã và UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; trong đó chú trọng tuyên
truyền tại cấp cơ sở với những nội dung mang tính kết hợp vừa phổ biến kiến
thức pháp luật, vừa giới thiệu, hướng dẫn và triển khai mô hình/hoạt động bảo vệ
môi trường cụ thể và thiết thực, nhất là phân loại, giảm thiểu rác thải sinh hoạt (ủ
phân compost, ủ nước tẩy rửa sinh học,...).
2. Về xây dựng, thực hiện Đề án “Phú Yên xanh”, tập trung giải quyết
triệt để rác thải sinh hoạt, giảm thiểu rác thải nhựa và tăng không gian xanh
a) Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Tham mưu UBND thị xã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ
quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại
Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành
Kế hoạch hành động về quản lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND
tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa
đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tiếp tục phát
động và duy trì Chiến dịch môi trường xanh được tỉnh triển khai từ năm 2018
nhằm ra quân dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm, tiến hành trồng và chăm sóc cây,
hoa để tạo cảnh quan, môi trường khu vực công cộng “Xanh - Sạch - Đẹp”, trong
đó chú trọng lồng ghép hoạt động trồng cây phân tán trên địa thị xã.
- Chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường triển khai phân loại, giảm thiểu
rác thải thất thoát ra môi trường phù hợp với tình hình thực tế của thị xã; phấn
đấu đến năm 2023 hình thành được mô hình điểm về phân loại rác; đến năm
2025, đảm bảo 20% rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn.
b) Phòng Kinh tế
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các
xã, phường triển khai Đề án trồng 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn
2021-2025 theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND
tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng toàn thị xã đạt 23%.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện quy trình di dời,
cưỡng chế lồng bè nuôi trồng thủy sản không nằm trong quy hoạch.
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- Theo dõi, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành
chỉ tiêu đăng ký xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư
nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.
c) Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh thị
xã
Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch của thị xã đến du
khách trong nước và quốc tế; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị
kinh doanh du lịch phát triển các mô hình sản phẩm du lịch xanh, ưu tiên sử
dụng năng lượng tái tạo, vật liệu thân thiện với môi trường; tuyên truyền các cơ
sở du lịch triển khai phân loại, giảm thiểu rác (bao gồm rác thải nhựa); đến năm
2025, 100% các khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ cho
hoạt động du lịch thực hiện phân loại, giảm thiểu rác (bao gồm rác thải nhựa).
d) Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức nhân rộng mô hình phân loại, giảm thiểu rác thải đang thực hiện có
hiệu quả tại một số trường; phấn đấu đến năm 2025, đảm bảo 100% các trường
học trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình “Trường học không rác thải” phân loại,
giảm thiểu rác thải, túi ni-lông, đồ nhựa khó phân hủy dùng 01 lần.
đ) Phòng Quản lý đô thị
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban trực thuộc Sở Xây dựng và các chủ
đầu tư thực hiện các tiêu chí về quỹ đất dành cho cây xanh đô thị trong các đồ án
quy hoạch xây dựng đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy
hoạch xây dựng hiện hành.
- Phối hợp với với các phòng, ban trực thuộc Sở Xây dựng triển khai thực
hiện Kế hoạch phát triển cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai
đoạn từ năm 2020 và định hướng đến năm 2025, trong đó chú trọng lồng ghép
thực hiện Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 tại các khu đô
thị.
- Theo dõi, phối hợp hướng dẫn thực hiện các mô hình “làng sinh thái kiểu
mẫu” trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương.
e) UBND các xã, phường
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào
giảm thiểu rác thải nhựa; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan tập trung thực hiện nhiệm vụ giải quyết triệt để rác thải sinh hoạt, giảm
thiểu rác thải nhựa và tăng không gian xanh.
3. Về công tác đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường
a) Phòng Quản lý đô thị
- Theo dõi, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, xây dựng lộ trình
xử lý triệt để các bãi rác tự phát không theo quy hoạch.
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong công tác
quản lý và triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch hệ thống cấp thoát nước
đô thị, hệ thống nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, hệ thống bãi rác trên địa bàn thị xã
trong các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chuyên ngành.
Trong đó, chú trọng đến việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng các khu đô thị, khu
dân cư mới phải tính đến việc thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt; việc đầu tư
bãi rác mới phải bám sát quy hoạch, tránh tình trạng hình thành các bãi rác tự
phát.
b) Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu UBND thị xã kêu gọi thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải có
công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đầu tư trên địa bàn thị xã.
c) Trung tâm Y tế
Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, qua đó đề xuất UBND thị xã
giải pháp nâng cao năng lực hoạt động.
d) Phòng Tài nguyên và Môi trường
Triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo lộ trình xác định tại
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
đ) UBND các xã, phường
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phục vụ phân loại rác thải tại
nguồn theo lộ trình xác định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
- Rà soát, xây dựng lộ trình xử lý triệt để các bãi rác tự phát không theo quy
định, bãi rác gây ô nhiễm môi trường; không hình thành bãi rác tự phát mới.
4. Đối với công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường
a) Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Nâng cao chất lượng, thực hiện chặt chẽ quy trình công tác thẩm định cấp
phép môi trường đối với tất cả dự án theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra
thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá môi trường đã được phê duyệt, xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết không cho vận hành đối với các
dự án chưa đủ điều kiện về môi trường theo quy định.
- Nâng cao hiệu lực công tác quản lý, kiểm soát tác động môi trường trong
hoạt động khai thác khoáng sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai
thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hoạt động thanh tra,
kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của các khu, cụm công
nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ nhạy cảm về môi trường, khu dân
cư; không để phát sinh các điểm nóng về môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng.
- Thực hiện công khai danh sách các cơ sở chấp hành tốt, các cơ sở vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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b) Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Trong quá trình tham mưu UBND thị xã kêu gọi thu hút dự án đầu tư cần
thực hiện tốt khâu khảo sát, lựa chọn địa điểm và công nghệ thực hiện dự án; chú
trọng ưu tiên dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện với môi
trường, kiên quyết không thu hút đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc
hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
- Tham mưu UBND thị xã xem xét kỹ việc chấp thuận chủ trương dự án
mới đối với những đơn vị thường xuyên vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
c) Phòng Kinh tế
- Triển khai giải pháp nhằm đổi mới cách thức sản xuất nông nghiệp theo
hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng
phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học.
- Tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết số
06/2021/NQHĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc
nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021
của HĐND tỉnh về Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chú
trọng quản lý chặt chẽ nuôi chim yến, đảm bảo kiểm soát tốt các vấn đề môi
trường, nhất là tiếng ồn.
d) Phòng Quản lý đô thị
Phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác
tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn xây dựng.
5. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ
môi trường ở các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
a) Phòng Tài nguyên và Môi trường
Trong công tác phối hợp xử lý hành vi gây ô nhiễm, sự cố môi trường: kịp
thời triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn việc phát tán chất gây ô nhiễm, xác
minh đối tượng gây ô nhiễm, phạm vi và mức độ ô nhiễm môi trường; phối hợp
Sở Tài nguyên và Môi trường trong trường hợp các vụ việc phức tạp, vượt quá
khả năng đáp ứng của UBND thị xã để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.
b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã
hoàn thiện Bãi rác thị xã Đông Hòa sớm đưa vào sử dụng.
c) Phòng Quản lý đô thị
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã,
phường tham mưu UBND thị xã triển khai di dời nghĩa trang, bãi rác gây ô
nhiễm môi trường ra khỏi Trung tâm đô thị, khu dân cư. Đồng thời, tham mưu
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UBND thị xã chỉ đạo UBND cấp xã không cho chôn cất tại các nghĩa địa không
phù hợp quy hoạch.
d) Phòng Nội vụ
Rà soát, củng cố lực lượng công chức đảm bảo nguồn lực cho công tác quản
lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.
đ) Phòng Tài chính - Kế hoạch
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã,
phường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác tích hợp
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; đảm bảo việc
tích hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với đánh giá môi
trường chiến lược, lồng ghép các vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến
đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học.
6. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, huy
động các nguồn lực trong quản lý chất thải
Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
và UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã đẩy mạnh xã hội hóa đối với
công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm tăng cường năng lực thu gom, phân
loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực, giúp UBND
thị xã triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này trong giai đoạn 2021-2025;
tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường vào năm
2023 và tổng kết Kế hoạch thực hiện vào năm 2026.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch trên cơ sở kế hoạch triển khai và đề nghị các
cơ quan, đơn vị và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND thị xã
bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch này theo quy định Luật
Ngân sách Nhà nước.
3. Căn cứ vào các nhiệm vụ, nội dung trong Kế hoạch này và tình hình thực
tế; đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường trong tháng
5/2022 hoàn thành kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả.
Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, gửi về UBND thị xã (qua Phòng Tài nguyên
và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày
30 tháng 11 hằng năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần thiết phải bổ
sung, điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch; các cơ quan, đơn vị có liên quan,
UBND các xã, phường chủ động đề xuất gửi về Phòng Tài nguyên và Môi
trường tổng hợp, báo cáo UBND thị xã xem xét, quyết định.
4. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các hội,
đoàn thể thị xã:
- Thường xuyên nắm bắt ý kiến phản ánh của các tầng lớp Nhân dân, các
tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã để kiến nghị đến các
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cơ quan chức năng xử lý những tồn tại, vướng mắc. Vận động Nhân dân tăng
cường vai trò giám sát đối với việc thu gom, xử lý chất thải của địa phương, các
dự án gây ô nhiễm môi trường, những điểm nóng, bức xúc về môi trường.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban và UBND các xã, phường thực hiện
tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân
tích cực tham gia các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường và các đợt ra quân
vệ sinh môi trường.
- Xây dựng các mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương gắn với Cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên dương, khen
thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ môi trường.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày
04/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chương trình hành
động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ
môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch,
đẹp, thân thiện với môi trường; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và
UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thị ủy;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị (3 khối);
- UBND các xã, phường;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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