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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 768/UBND-TNMT Văn Quan, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

V/v cung cấp thông tin phục vụ lập 

báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược 

Bảo vệ môi trường đến năm 2020 

 

  Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Công văn số 925/STNMT-BVMT ngày 01/7/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ lập báo cáo kết 

quả thực hiện chiến lược Bảo vệ môi trường đến năm 2020. Sau khi nghiên cứu 

UBND huyện Văn Quan xin cung cấp một số thông tin như sau: (có các Phụ lục 

kèm theo) 

- Phụ lục 1: Số liệu của địa phương về kết quả thực hiện các mục tiêu của 

Chiến lược. 

- Phụ lục 2: Số liệu của địa phương về kết quả thực hiện các nội dung, biện 

pháp của Chiến lược. 

- Phụ lục 3: Số liệu của địa phương về kết quả thực hiện giải pháp tổng thể 

của Chiến lược. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng 

hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Hoàng Văn Quân 
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Phụ lục 1 

Bảng số liệu của địa phương về kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược 

(Kèm theo báo cáo số    /BC-UBND ngày   /7/2019 của UBND huyện Văn Quan) 

TT Chỉ tiêu 

Số liệu 

2010 

(toàn 

quốc) 

2012/2013 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

1.1 Giảm về cơ bản các nguồn gây ô nhiễm môi trường 

 
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng 

mới đạt yêu cầu về BVMT (%) 
40% 60% 85% 

 
- Tỷ lệ cơ sở hiện đang gây ô nhiễm môi 

trường (%) 
- - - 

 
- Tỷ lệ khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu 

BVMT  (%) 
- - - 

 
- Tỷ lệ làng nghề truyền thống đạt yêu cầu 

về môi trường  (%) 
- - - 

 
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn vệ sinh môi trường theo 

tiêu chí nông thôn mới (%) 
  - 17,39% 

 - Số vụ sự cố hóa chất, phóng xạ, hạt nhân   - - 

 
- Tỷ lệ khu đô thị loại IV trở lên có hệ thống 

xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu  (%) 
  - - 

 

- Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 

yêu cầu  (%) 

60% - - 

 
- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom  

(%) 
80 - 82% 60% 85% 

 
- Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom  

(%) 
40 - 55% - 50% 

 

- Tỷ lệ chất thải rắn được tái sử dụng, tái 

chế hoặc thu hồi năng lượng, sản xuất phân 

bón  (%) 

20 - 30% - - 

 

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu 

hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy  

(%) 

65% - - 

 
- Sản lượng sản xuất túi, bao gói khó phân 

hủy (tấn) 
  - - 

 
- Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, 

chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy  (%) 
75% 70% 100% 

 
- Số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật và hợp vệ sinh 
  01 01 

1.2 
Khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện 

điều kiện sống của nhân dân 

 
- Tỷ lệ diện tích mặt nước ao, hồ, kênh, 

mương, sông trong các đô thị, khu dân cư 
- - - 
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TT Chỉ tiêu 

Số liệu 

2010 

(toàn 

quốc) 

2012/2013 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

được cải tạo, phục hồi (%) 

 

- Diện tích đất bị nhiễm độc, tồn dư đi-ô-xin 

được xử lý, cải tạo (ha)/tổng diện tích đất bị 

nhiễm độc, tồn dư đi-ô-xin (ha) 

- Số điểm tồn lưu hóa chất, thuốc BVTV 

được xử lý, cải tạo (điểm) /Tổng số điểm 

tồn lưu hóa chất, thuốc BVTV (điểm) 

-255.000 

ha đất bị 

nhiễm độc 

đi-ô-xin  

- 335 

điểm tồn 

lưu hóa 

chất 

BVTV 

- - 

 
- Tỷ lệ diện tích các hệ sinh thái tự nhiên đã 

bị suy thoái được phục hồi, tái sinh (%) 
- - - 

 
- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước 

sạch (%) 
80% 85% 95% 

 
- Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh (%) 
79% 70% 91% 

 
- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình 

vệ sinh đạt yêu cầu (%) 
52% 45% 57% 

 
- Tỷ lệ diện tích đất cây xanh công cộng 

trong các đô thị, khu dân cư (m
2
/người) 

1-4 

m
2
/người 

- - 

 

- Hàm lượng các chất độc hại trong không 

khí ở đô thị, khu dân cư: SO2; CO; NO2; 

TSP; PM10; PM2.5; Pb (µg/m
3
) 

- - - 

1.3 
Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ 

suy giảm ĐDSH 

 

- Diện tích đất nông nghiệp bị mất do 

chuyển đổi mục đích sử dụng, thoái hóa, 

bạc màu, hoang mạc hóa (ha)/Tổng diện 

tích đất nông nghiệp (ha)  

- - - 

 - Diện tích đất trồng lúa, hoa màu (ha) - - - 

 
- Diện tích mặt nước ao, hồ, kênh, mương, 

sông trong các đô thị, khu dân cư (ha) 
- - - 

 
- Số vùng bị cạn kiệt nguồn nước do khai 

thác quá mức 
  - - 

 - Tỷ lệ che phủ của rừng (%) 40% 45,6% 59,8% 

 - Diện tích rừng nguyên sinh (ha) 
0,57 triệu 

ha 
- - 

 - Diện tích rừng ngập mặn (ha) - - - 

 - Diện tích các rạn san hô (ha) 
110.000 

ha 
- - 

 - Tổng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên 2,5 triệu - - 
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TT Chỉ tiêu 

Số liệu 

2010 

(toàn 

quốc) 

2012/2013 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

(ha) ha 

 - Số loài quý, hiếm bị đe dọa tuyệt chủng 47 - - 

 - Số loài quý, hiếm bị tuyệt chủng 

9 loài 

(Giai đoạn 

2001-

2010) 

- - 

 - Số nguồn gen quý, có giá trị bị mất - - - 

 
- Số lượng khu di sản thiên nhiên, cảnh 

quan, nét đẹp của thiên nhiên 
- - - 

 
- Số vụ mất an toàn sinh học có nguyên 

nhân từ sinh vật biến đổi gen 
  - - 

 
- Số loài và mức độ xâm hại của các loài 

ngoại lai xâm hại môi trường 
- - - 

1.4 
Tăng cường khả năng chủ động ứng phó với BĐKH, giảm nhẹ tốc độ gia tăng 

phát thải khí nhà kính 

 
- Tỷ lệ dân hiểu biết, có kiến thức ứng phó, 

thích nghi, sống chung với BĐKH (%) 
- - - 

 

- Tỷ lệ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án có tính đến các tác 

động của BĐKH (%) 

- - - 

 

- Tỷ lệ diện tích các hệ sinh thái tự nhiên có 

tầm quan trọng quốc gia, quốc tế được cải 

thiện khả năng chống chịu, thích nghi với 

BĐKH (%) 

- - - 

 

- Tỷ lệ cộng đồng dân cư cấp làng, xóm, 

thôn được xây dựng năng lực chủ động ứng 

phó với BĐKH, thiên tai (%) 

- - - 
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Phụ lục 2. 

Bảng số liệu của địa phương về kết quả thực hiện các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

(Kèm theo báo cáo số    /BC-UBND ngày   /7/2019 của UBND huyện Văn Quan) 

TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

2.1 Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường 

a) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu không để phát sinh cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường mới 

 + Số lượng và loại hình mô hình kinh tế xanh được triển 

khai, áp dụng 
Không Không 

 + Số lượng và loại hình mô hình công nghiệp xanh được 

triển khai, áp dụng 
Không Không 

 + Số lượng và loại hình mô hình đô thị xanh, công trình 

xanh được triển khai, áp dụng 
Không Không 

 + Số lượng và loại hình mô hình nông thôn xanh được 

triển khai, áp dụng 
Không Không 

 + Đã ban hành bộ tiêu chí môi trường đối với quy hoạch 

địa phương chưa? Xin trả lời Có hoặc Không (Nếu có, xin 

liệt kê chi tiết bộ tiêu chí) 

Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % báo cáo ĐMC đã được lập và thẩm 

định cho các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ở cấp quốc 

gia và cấp tỉnh 

Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % báo cáo ĐTM được phê duyệt qua các 

năm 2012-2018 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % dự án được kiểm tra, xác nhận tuân 

thủ báo cáo ĐTM trước khi cho phép vận hành qua các 

năm 2012-2018  

Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % cơ sở tuân thủ các cam kết trong báo 

cáo ĐTM qua các năm 2012-2018 

55% 85% 

 + Số lượng Dự án bị từ chối cấp phép đầu tư do không đạt 

yêu cầu về BVMT hoặc có nguy cơ cao gây ONMT 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % dự án đầu tư bị từ chối do có công 

nghệ lạc hậu, máy móc thiết bị không đáp ứng yêu cầu 

BVMT 

Không Không 

 + Tỷ lệ % cơ sở sản xuất kinh doanh có trình độ công 

nghệ qua các năm 2012-2018: 

∙ Tiên tiến 

∙ Trung bình 

∙ Lạc hậu 

Không Không 

b) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu giảm các nguồn hiện đang gây ô 

nhiễm môi trường 

 + Đã thực hiện phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, kho chứa, bãi chôn lấp chất thải theo mức độ gây 
Không Không 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

ô nhiễm môi trường chưa? 

 + Đã áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, thuế, phí 

BVMT lũy tiến theo mức độ tác động xấu đến môi trường 

chưa? 

Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng theo Quyết định 64/QĐ-TTg được xử lý 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ (%)  cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng theo Quyết định 1788/QĐ-TTg được xử lý 
Không Không 

 + Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới 

phát sinh ngoài Quyết định 1788/QĐ-TTg 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % doanh nghiệp đã áp dụng quản lý môi 

trường theo tiêu chuẩn ISO 14000  
Không Không 

 +Số lượng, tỷ lệ % doanh nghiệp đã áp dụng sản xuất 

sạch hơn/kiểm toán chất thải trong sản xuất kinh doanh 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % doanh nghiệp đã áp dụng mô hình 

quản lý môi trường tiên tiến 
Không Không 

 +Số lượng mô hình khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất 

thân thiện với môi trường 
Không Không 

 +Số lượng mô hình cơ sở sản xuất, chế biến, trang trại 

chăn nuôi thân thiện với môi trường 
Không Không 

 +Số lượng mô hình cơ sở sản xuất, chế biến, kho, bãi, chợ 

thân thiện với môi trường 
Không Không 

c) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu giải quyết cơ bản các vấn đề môi 

trường tại các khu công nghiệp, lưu vực sông, làng nghề và vệ sinh môi trường 

nông thôn 

 + Số lượng, tỷ lệ (%) khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật 

không đáp ứng yêu cầu về BVMT qua các năm 2012-2018 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ (%)  cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ 

thuật không đáp ứng yêu cầu về BVMT  
Không Không 

 +Đã có quy hoạch chuyển đổi các làng nghề sang mô hình 

khu, cụm công nghiệp làng nghề có hạ tầng kỹ thuật đáp 

ứng yêu cầu BVMT chưa? 

(Xin trả lời Có hoặc Không): 

Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ làng nghề đã thực hiện việc di dời các hộ 

sản xuất vào các khu cụm công nghiệp theo quy hoạch đề 

ra.  

Không Không 

 + Số lượng công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi 

trường được ứng dụng tại các làng nghề 
Không Không 

 + Số lượng cụm công nghiệp làng nghề được thành lập, 

hoặc được quy hoạch 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ cụm công nghiệp làng nghề có hạ tầng 

kỹ thuật đáp ứng yêu cầu BVMT 
Không Không 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

 + Tỷ lệ % làng nghề có thành lập các tổ chức tự quản về 

BVMT 
Không Không 

 + Địa phương đã có quy hoạch về quản lý chất thải nông 

thôn chưa? 
Không Không 

 + Tỷ lệ % huyện có xây dựng và ban hành quy hoạch quản 

lý chất thải rắn nông thôn 
Không Không 

 + Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ 

sinh môi trường 
46,5% 57% 

 

 + Tỷ lệ số xã có công trình thu gom xử lý rác thải Không Không 

 + Tỷ lệ số xã có hệ thống tiêu thoát nước Không Không 

 + Tỷ lệ số xã có tổ đội thu gom chất thải rắn Không Không 

 + Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí về môi trường - 17,4% 

 + Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí 17.4. về mai táng phù hợp với 

quy định và theo quy hoạch trong bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới 

 

- 23/23 

d) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn hóa chất, an toàn 

bức xạ, hạt nhân 

 + Tỷ lệ % số doanh nghiệp hoạt động hóa chất có đăng ký 

qua các năm 2012-2018 
Không Không 

 + Tỷ lệ % các cơ sở kinh doanh hóa chất tuân thủ các quy 

định về an toàn 
Không Không 

 + Số vụ vi phạm về quản lý an toàn phóng xạ qua các năm 

2012-2018 
Không Không 

 + Số lượng cơ sở, tỷ lệ sản xuất kinh doanh hóa chất có kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ cơ sở kinh doanh hóa chất vi phạm các 

quy định về an toàn hóa chất bị phát hiện 
Không Không 

đ) Nhóm nội dung biện pháp hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ khu đô thị, khu, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu 

 + Tỷ lệ nước thải tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường. 
Không Không 

 + Tỷ lệ nước thải bệnh viện được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật trước khi xả vào hệ thống thoát nước đô thị 

hoặc xả ra môi trường 

40% 100% 

 + Tỷ lệ nước thải các khu công nghiệp được xử lý đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả vào hệ thống thoát 

nước đô thị hoặc xả ra môi trường 

Không Không 

 + Tỷ lệ nước thải các làng nghề được thu gom và xử lý đạt 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả vào hệ thống 

thoát nước đô thị hoặc ra môi trường 

Không Không 

 + Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải/tổng diện tích đất 9,2ha 9,2ha 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

được quy hoạch 

 + Địa phương có đưa chỉ tiêu diện tích đất cho hệ thống 

xử lý nước thải tập trung vào quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch phát triển đô thị không? (trả lời có hoặc không) 

Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ đô thị loại IV trở lên có lập quy hoạch hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm 

công nghiệp có hệ thống quan trắc nước thải tự động, trực 

tuyến kết nối với cơ quan quản lý môi trường. 

Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % cơ sở sản xuất công nghiệp có hệ 

thống quan trắc nước thải tự động, trực tuyến kết nối với 

cơ quan quản lý môi trường theo quy định. 

Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ % bệnh viện có hệ thống quan trắc nước 

thải tự động, trực tuyến kết nối với cơ quan quản lý môi 

trường theo quy định. 

Không Không 

 + Mức phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt (đ/m3) - 5% 

 + Mức phí BVMT đối với nước thải công nghiệp (đ/m3) - Có 

e) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu giảm tác động lên môi trường từ 

khai thác khoáng sản 

 + Số lượng, tỷ lệ dự án khai thác khoáng sản được kiểm 

tra, thanh tra về môi trường qua các năm 2012-2018 
100% 100% 

 + Số lượng, tỷ lệ dự án khai thác khoáng sản vi phạm các 

quy định về BVMT qua các năm 2012-2018 
28,5% 01 

 + Số lượng, tỷ lệ (%) dự án khai thác khoáng sản thực 

hiện ký quỹ phục hồi môi trường 
100% 100% 

 + Số lượng, tỷ lệ % dự án khai thác khoáng sản đã thực 

hiện phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản theo 

quy định. 

14% - 

 +Số tiền ký quỹ phục hồi môi trường qua các năm 2012-

2018 (triệu đồng) 
- - 

 + Địa phương đã ban hành cơ chế ràng buộc chủ đầu tư 

khai thác khoáng sản có trách nhiệm xã hội đối với cộng 

đồng địa phương chưa? 

- - 

 + Số lượng, tỷ lệ (%) dự án khai thác khoáng sản phục hồi 

môi trường theo đề án đã được phê duyệt 
- - 

 + Số lượng, tỷ lệ (%) dự án khai thác khoáng sản có thực 

hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng 

dân cư địa phương 

- - 

g) Nhóm, nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ chất thải rắn được thu 

gom, tái chế, tái sử dụng; giảm dần sản xuất và sử dụng túi, bao gói khó phân hủy 

 + Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu 

gom và xử lý đảm bảo môi trường qua các năm 2012-2018 
50% 78% 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

 + Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được tái 

chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân 

hữu cơ qua các năm 2012-2018. 

- - 

 + Tỷ lệ chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị 

được thu gom xử lý qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Tỷ lệ chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị 

được tái sử dụng hoặc tái chế qua các năm 2012-2018. 
- - 

 + Tỷ lệ túi nilon được sử dụng tại các siêu thị và trung 

tâm thương mại qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát 

sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường qua các 

năm 2012-2018 

- - 

 + Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát 

sinh được thu hồi để tái sử dụng và tái chế qua các năm 

2012-2018. 

- - 

 + Tỷ lệ chất thải rắn y tế phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh 

viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường qua các 

năm 2012-2018. 

65% 100% 

 + Tỷ lệ % chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý được bù 

đắp bởi phí vệ sinh môi trường/thu gom chất thải rắn. 
- - 

 + Mức phí thu gom chất thải rắn ở địa phương qua các 

năm 2012-2018: 

. Đối với hộ gia đình: 

. Đối với trường học, bệnh viện: 

- - 

 + Tỷ lệ hội gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn 
- - 

 + Số lượng chương trình  tuyên truyền vận động phân loại 

chất thải rắn tại nguồn 
2 1 

 + Số lượng điểm tập kết chất thải rắn đã được phân loại ở 

các khu đô thị, khu dân cư 
- - 

 + Số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước, tổ chức xã hội, 

hợp tác xã tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn 
1 2 

 + Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị do khu vực ngoài 

nhà nước thu gom, vận chuyển 
- - 

 + Tỷ lệ % chất thải rắn được xử lý bằng hình thức chôn 

lấp 
100% 100% 

 + Tỷ lệ % chất thải rắn được xử lý bằng hình thức chế 

biến phân vi sinh/compost.  
- - 

 + Tỷ lệ % chất thải rắn được xử lý bằng hình thức đốt - - 

 + Số lượng, tổng công suất của các cơ sở chế biến phân vi 

sinh/compost 
- - 

 + Số lượng, tổng công suất của các cơ sở xử lý chất thải - - 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

bằng hình thức đốt:  

∙ Đốt kết hợp với phát điện hoặc thu hồi nhiệt; 

∙ Đốt không thu hồi năng lượng 

 + Số lượng khu, cụm công nghiệp tái chế tập trung được 

phát triển qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng loại hình công nghệ tái chế chất thải tiên tiến, 

phù hợp với điều kiện Việt Nam được phát triển, chuyển 

giao (liệt kê tên từng loại hình công nghệ) 

- - 

 + Số loại hình sản phẩm tái chế được tiêu thụ trên thị 

trường trong giai đoạn 2012-2018 (nêu rõ tên từng loại 

hình sản phẩm)  

- - 

 + Số lượng doanh nghiệp sản xuất các loại túi, bao gói dễ 

phân hủy trong tự nhiên được cấp chứng nhận 
- - 

 + Số lượng sản phẩm túi, bao gói dễ phân hủy trong tự 

nhiên  được cấp chứng nhận 
- - 

 + Số lượng, tỷ lệ (%) nhà sản xuất, nhập khẩu đã thiết lập 

điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ sau sử dụng theo Thông tư 

34/2017/TT-BTNMT Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm 

thải bỏ.  

- - 

h) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ chất thải nguy hại, chất 

thải y tế được xử lý, tiêu hủy đạt quy chuẩn kỹ thuật, chôn lấp an toàn sau xử lý, 

tiêu hủy 

 + Tỷ lệ chất thải y tế được phân loại - - 

 + Tỷ lệ chất thải y tế nguy hai được thu gom, xử lý qua 

các năm 2012-2018 
- 100% 

 + Số vụ vi phạm các quy định về quản lý chất thải nguy 

hại qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng công nghệ xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại, 

chất thải y tế được phát triển, chuyển giao (liệt kê tên chi 

tiết) 

- - 

 + Số lượng bãi chôn lấp chất thải nguy hại được xây dựng - - 

2.2. Cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; đẩy 

mạnh cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường 

a) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu cải tạo, phục hồi hồ, ao, kênh, 

mương, đoạn sông đã bị ô nhiễm, suy thoái trong các đô thị, khu dân cư 

 + Số lượng, tỷ lệ hồ; kênh, mương, sông trong các đô thị 

được thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, kè bờ 
- - 

 + Số vụ việc, tổng diện tích các ao, hồ, kênh, mương, đoạn 

sông trong các đô thị, khu dân cư bị lấn chiến, san lấp trái 

phép 

- - 

b) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu xử lý, cải tạo các vùng đất bị 

nhiễm độc, tồn dư đi-ô-xin, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và các chất gây ô 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

nhiễm khác 

 + Số lượng, kinh phí các dự án xử lý các điểm tồn lưu hóa 

chất (liệt kê tên chi tiết) 
- - 

 + Số lượng dự án cải tạo phục hồi các vùng đất bị nhiễm 

độc được thực hiện theo cơ chế giao cho thuê đất sau khi 

hoàn thành. 

- - 

c) Nhóm nội dung, giải pháp hướng tới mục tiêu phục hồi, tái sinh các hệ sinh thái 

tự nhiên đã bị suy thoái, đặc biệt là rừng ngập mặn 

 + Tỷ lệ diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái qua các 

năm 2012-2018 
- - 

 + Diện tích rừng nguyên sinh qua các năm 2012-2018 

(ha) 
- - 

 + Diện tích rừng ngập mặn qua các năm 2012-2018 (ha) - - 

 + Số lượng, kinh phí các chương trình đầu tư phục hồi các 

hệ sinh thái tự nhiên (Liệt kê tên chương trình chi tiết) 
- - 

 + Số lượng cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái đã được áp 

dụng (Liệt kê chi tiết) 
- - 

d) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường 

không khí trong các đô thị, khu dân cư 

 + Địa phương đã ban hành quy định về chống ô nhiễm từ 

các công trình xây dựng, từ hoạt động vận chuyển các loại 

chất thải, vật liệu xây dựng trong các đô thị chưa? 

Không Không 

 + Số vụ vi phạm quy định về BVMT trong các công trình 

xây dựng, từ hoạt động vận chuyển các loại chất thải, vật 

liệu xây dựng trong các đô thị qua các năm 2012-2018 

Không Không 

 + Tỷ lệ % các công trình xây dựng đô thị vi phạm các quy 

định về ngăn ngừa phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường 
Không Không 

 + Số lượng, tỷ lệ phương tiện giao thông đạt tiêu chuẩn về 

khí thải khi thực hiện đăng kiểm qua các năm 2012-2018 
Không Không 

 + Thị phần vận tải hành khách công cộng qua các năm 

2012-2018 (%) 
- - 

 + Số lượng, tỷ lệ phương tiện giao thông không được 

chứng nhận đăng kiểm do không đạt tiêu chuẩn khí thải 

qua các năm 2012-2018 

- - 

 + Thị phần tiêu thụ xăng E5 qua các năm 2012-2018 - - 

 + Số lượng, tỷ lệ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch như 

CNG, LPG,  
- - 

 + Số trạm quan trắc môi trường không khí tại các đô thị, 

thành phố  
- - 

 + Số vụ việc vi phạm điều chỉnh quy hoạch, lấn chiếm, 

chuyển đổi diện tích đất công viên, cây xanh trong các đô 

thị, khu dân cư qua các năm 2012-2018 

- - 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

 đ) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện vệ sinh môi 

trường khu vực đô thị và nông thôn 

 + Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp 

nước tập trung tại các đô thị từ loại IV trở lên 
- - 

 + Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp 

nước tập trung tại các đô thị từ loại V  
- - 

 +  Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch đối với các đô thị 

loại IV trở lên 
- - 

 +  Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch đối với các đô thị 

loại V  
- - 

 + Số sự cố hệ thống cấp nước qua các năm 2012-2018 - - 

 + Tổng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho các đô thi qua 

các năm 2012-2018 (m3)  
- - 

 + Số lượng, tổng công suất các nhà máy cung cấp nước 

sạch cho các đô thị qua các năm 2012-2018 (m3) 
- - 

 + Tỷ lệ hộ gia đình đô thị chưa được tiếp cận với hệ thống 

cấp nước qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh 
69% 92,5% 

 + Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy 

chuẩn của Bộ Y tế 
- 50% 

 + Tỷ lệ trường học và trạm y tế xã có công trình cấp nước 

và nhà tiêu hợp vệ sinh 
35,7% 70% 

 + Số lượng công nghệ cung cấp nước sạch được nghiên 

cứu, chuyển giao (liệt kê tên chi tiết) 
- - 

 + Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch tương 

đương với tiêu chuẩn nước sạch đô thị qua các năm 2012-

2018 

- - 

2.3 Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học  

a) Nhóm nhiệm vụ, biện pháp hướng tới mục tiêu sử dụng tài nguyên đất hiệu quả 

và bền vững; khắc phục tình trạng mất đất nông nghiệp do chuyển đổi mục đích 

sử dụng, thoái hóa, bạc màu, hoang mạc hóa 

 + Số lượng, diện tích cánh đồng mẫu lớn được thành lập 

qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng, diện tích trang trại được thành lập qua các 

năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng, tỷ lệ dự án quy hoạch treo ở các đô thị - - 

 + Tỷ lệ trung bình diện tích khu công nghiệp được lấp đầy - - 

 + Diện tích rừng đặc dụng bị chuyển đổi mục đích sử 

dụng (ha)/Tổng diện tích rừng đặc dụng (ha) 
- - 

 + Diện tích rừng phòng hộ bị chuyển đổi mục đích sử - - 



 13 

TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

dụng (ha)/Tổng diện tích rừng phòng hộ (ha) 

 + Tỷ lệ diện tích đất sản xuất được áp dụng các mô hình 

canh tác nông nghiệp bền vững (IPM, GAP,…) (%) 
- - 

 + Khối lượng phân bón sử dụng trên 1 hécta đất canh tác 

qua các năm 2012-2018 (kg/ha) 
- - 

 + Khối lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên 1 hécta 

đất canh tác qua các năm 2012-2018 (kg/ha) 
- - 

 + Diện tích, tỷ lệ đất thoái hóa, bạc màu, hoang mạc hóa 

được cải tạo  
- - 

 + Số lượng mô hình làng kinh tế sinh thái (liên quan đến 

phục hồi các vùng đất thoái hóa, bạc màu, hoang mạc 

hóa)  

- - 

 + Tổng diện tích đất bị thoái hóa, hoang mạc hóa qua các 

năm 2012-2018 
- - 

b) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

nguyên nước, giảm nhẹ tình trạng thiếu nước theo mùa và cục bộ theo vùng 

 + Diện tích, tỷ lệ đất canh tác được ứng dụng các biện 

pháp tưới tiêu tiết kiệm nước 
- - 

 + Số tiền thu được từ chi trả dịch vụ môi trường rừng qua 

các năm 2012-2018 (triệu đồng) 
- - 

c) Nhóm nhiệm vụ, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ của rừng và 

nâng cao chất lượng rừng 

 + Tổng diện tích rừng qua các năm 2012-2018: 

∙ Diện tích rừng trồng (ha): 

∙ Diện tích rừng tự nhiên (ha): 

- - 

 + Diện tích rừng trồng tập trung qua các năm 2012-

2018(ha) 
- - 

 + Diện tích rừng bị cháy qua các năm 2012-2018 (ha) - - 

 + Diện tích rừng bị chặt phá qua các năm 2012-2018 (ha)  - - 

d) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu bảo vệ các vùng đất ngập nước tự 

nhiên và các hệ sinh thái tự nhiên đặc thù khác 

 + Số lượng, tổng diện tích các khu bảo tồn đất ngập nước 

Ramsar (ha) 
- - 

 + Số lượng, tổng diện tích các vùng đất ngập nước có tầm 

quan trọng quốc tế được công nhận   
- - 

 + Số lượng, tổng diện tích các vùng đất ngập nước có tầm 

quan trọng quốc gia được công nhận   
- - 

 + Số lượng, tổng diện tích các vùng đất ngập nước có tầm 

quan trọng cấp tỉnh được công nhận   
- - 

e) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng số lượng, tổng diện tích và 

chất lượng các khu bảo tồn thiên nhiên 

 + Số lượng các khu bảo tồn thiên nhiên qua các năm - - 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

2012-2018 

 + Số lượng chương trình, dự án đầu tư phục hồi, phát 

triển các hệ sinh thái, loài sinh vật trong các khu bảo tồn 

thiên nhiên (Liệt kê tên chi tiết chương trình, dự án) 

- - 

 + Tổng kinh phí dành cho quản lý các khu bảo tồn thiên 

nhiên qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thu được từ các 

cơ sở du lịch sinh thái qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng các chương trình, dự án bảo tồn loài hoang 

dã, cây trồng, vật nuôi thuộc danh mục được ưu tiên bảo 

vệ 

- - 

 + Số loài động, thực vật hoang dã đã được xây dựng và 

thực hiện các chương trình, dự án bảo tồn (liệt kê tên chi 

tiết) 

- - 

 + Tổng số cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học thực hiện bảo 

tồn chuyển chổ ở địa phương qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số vụ vận chuyển trái phép, tiêu thụ các loài được ưu 

tiên bảo vệ, loài cấm khai thác ngoài tự nhiên bị phát 

hiện, xử lý 

- - 

2.4. Xây dựng năng lực ứng phó với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 

a) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, hiểu biết, kiến 

thức về BĐKH, thích nghi, sống chung với BĐKH trong Nhân dân 

 + Số lượng mô hình tốt về phòng, chống, ứng phó với 

thiên tai được ứng dụng qua các năm 2012-2018 ( liệt kê 

tên các mô hình) 

- - 

 + Số lượng các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác phim, ảnh... về 

BĐKH được tổ chức qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lần diễn tập ứng phó với thiên tai qua các năm 2012-

2018 
- - 

b) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu lồng ghép nhiệm vụ ứng phó với 

BĐKH trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển; 

nâng khả năng chống chịu, thích nghi của các hệ sinh thái, các công trình BVMT 

trước tác động của BĐKH 

 + Số lượng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, ngành, lĩnh vực đã được điều chỉnh cho phù hợp với 

kịch bản BĐKH (liệt kê tên chi tiết). 

- - 

 + Số lượng, tỷ lệ các công trình tiêu, thoát nước, xử lý 

nước thải tập trung, các bãi chôn lấp rác thải và thành lập 

các khu bảo tồn thiên nhiên có tính toán đến tác động của 

BĐKH 

- - 

 + Số lượng mô hình thích ứng, sống chung với BĐKH 

được thử nghiệm, nhân rộng (liệt kê tên chi tiết) 
- - 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện  

các nội dung, biện pháp của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

c) Nhóm nội dung, biện pháp hướng tới mục tiêu góp phần giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính 

 + Số lượng, tổng công suất các dự án năng lượng gió 

đăng ký qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng, tổng công suất các dự án năng lượng gió đã 

đi vào vận hành qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng, tổng công suất các dự án năng lượng mặt trời 

đăng ký qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng, tổng công suất các dự án năng lượng mặt trời 

đã đi vào vận hành qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng, tổng dung tích các hầm biogas được triển 

khai xây dựng qua các năm 2012-2018 
- - 

 + Số lượng, tổng công suất các dự án phát điện từ chất 

thải đã được đăng ký  
- - 

 + Số lượng, tổng công suất các dự án phát điện từ chất 

thải đã đi vào vận hành  
- - 

 + Số lượng, tổng công suất các dự án thủy điện nhỏ qua 

các năm 2012-2018  
- - 

 + Số lượng mô hình phát triển cac-bon thấp đã được thử 

nghiệm và nhân rộng (liệt kê tên chi tiết) 
- - 
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Phụ lục 3 

Bảng số liệu của địa phương về kết quả thực hiện giải pháp tổng thể của 

Chiến lược 

(Kèm theo báo cáo số    /BC-UBND ngày   /7/2019 của UBND huyện Văn Quan) 

TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện 

các giải pháp tổng thể của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

3.1 Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong BVMT 

  

 - Số hội nghị/hội thảo/diễn đàn về BVMT đã được tổ chức qua 

các năm 2012-2018 
01 02 

 - Số lớp, khóa tập huấn/đào tạo về BVMT được tổ chức qua 

các năm 2012-2018 
02 02 

 - Số chương trình đào tạo trong các cấp học, bậc học có lồng 

ghép giáo dục môi trường và BĐKH   
15 20 

 - Số chuyên mục/chương trình phát thanh, truyền hình về 

BVMT đã được thực hiện qua các năm 2012-2018 (liệt kê tên 

chi tiết các chuyên mục/ chương trình) 

- - 

 + Số lượng chương trình, cuộc vận động về xây dựng lối sống 

thân thiện với môi trường được triển khai thực hiện qua các 

năm 2012-2018 (liệt kê tên các chương trình, cuộc vận động) 

- - 

 + Số tổ chức, cá nhân đạt các giải thưởng về môi trường qua 

các năm 2012-2018 
- - 

 

3.2 

Hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng 

lực thực thi pháp luật về BVMT.   

  

 - Số văn bản pháp luật về BVMT được ban hành giai đoạn 

2012-2018 (đề nghị gửi kèm theo danh sách chi tiết) 
- - 

 - Số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường 

được ban hành qua các năm 2012-2018 (đề nghị gửi kèm theo 

danh sách chi tiết) 

- - 

 - Phí BVMT đối với nước thải thu được qua các năm 2012-

2018: 

+ Công nghiêp: 

+ Sinh hoạt: 

-                                                                                   

- 

            

6 triệu            

- 

 - Phí vệ sinh môi trường thu được qua các năm 2012-2018  - - 

 - Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản thu được qua các 

năm 2012-2018 
- - 

 - Số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT 

qua các năm 2012-2018 
- - 

 - Số lượng cán bộ về BVMT của ngành/địa phương qua các 

năm 2012-2018  
25 25 

 - Số lượng cán bộ được đào tạo chuyên ngành về môi 

trường qua các năm 2012-2018 
01 03 

 - Số vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về môi trường qua Không Không 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện 

các giải pháp tổng thể của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

các năm 2012-2018 

 - Tỷ lệ vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về môi trường đã 

được giải quyết dứt điểm giai đoạn 2012-2018 
Không Không 

 - Số cuộc thanh tra, kiểm tra môi trường qua các năm 

2012-2018 
- - 

 - Số vụ vi phạm pháp luật BVMT được phát hiện qua các năm 

2012-2018 
- - 

 - Số lượng, tỷ lệ cơ sở vi phạm các quy định pháp luật về 

BVMT qua các năm 2012-2018 
- - 

 - Số vụ vi phạm về môi trường do cảnh sát môi trường phát 

hiện qua các năm 2012-2018 
- 5 

 - Số sự cố môi trường xảy ra qua các năm 2012-2018 0 0 

 - Số lượng trạm quan trắc môi trường qua các năm 2012-

2018 
- - 

 Trong đó: 

+ Số lượng xây mới 
- - 

 + Số trạm được đầu tư nâng cấp tự động hóa - - 

 

3.3 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng 

công nghệ về BVMT 

  

 - Số lượng các đề tài khoa học và công nghệ về BVMT đã 

thực hiện qua các năm 2012-2018 
- - 

 - Tổng số kinh phí đã cấp cho hoạt động nghiên cứu KHCN về 

BVMT qua các năm 2012-2018 
- - 

 - Số lượng công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kiểm 

soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các 

nguồn tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 

tiết kiệm năng lượng, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, 

tái tạo được phát triển, tiếp nhận chuyển giao (liệt kê tên chi 

tiết). 

- - 

 - Số lượng công nghệ sản xuất, công nghệ xây dựng theo 

hướng ứng dụng công nghệ sản xuất, xây dựng tiêu tốn ít 

nguyên, nhiên liệu, năng lượng, ít chất thải, các-bon thấp (liệt 

kê tên chi tiết). 

- - 

 

3.4 

Phát triển ngành kinh tế môi trường để hỗ trợ các 

ngành kinh tế khác giải quyết các vấn đề môi trường, 

thúc đẩy tăng trưởng, tạo thu nhập và việc làm 

  

 - Số lượng doanh nghiệp dịch vụ môi trường - - 

 Trong đó: 

+ Doanh nghiệp Nhà nước 
  

 + Doanh nghiệp tư nhân   

 + Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   

 - Số lượng, tỷ lệ các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện - - 
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TT 
Chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện 

các giải pháp tổng thể của Chiến lược 

Số liệu 

2012 

(hoặc 

2013) 

2019 

(hoặc 

năm gần 

nhất) 

thu gom, xử lý chất thải rắn 

 - Số lượng lao động trong các doanh nghiệp dịch vụ môi 

trường 
- - 

 - Số lượng sản phẩm thân thiện môi trường được trợ giá ưu 

đãi nhằm khuyến khích tiêu dùng (liệt kê chi tiết các loại sản 

phẩm) 

- - 

3.5 Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho BVMT   

 - Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp BVMT qua các năm 

2012-2018 (triệu đồng) 
-  120  

 - Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp BVMT qua các 

năm 2012-2018 (%) 
100% 100% 

 - Chi đầu tư cho BVMT qua các năm 2012 -2018 - - 

 - Số lượng, tổng kinh phí các dự án hợp tác công-tư (PPP) về 

BVMT 
- - 

 - Vốn đầu tư nước ngoài về BVMT qua các năm 2012-2018 

(triệu đồng) 
- - 

 + Vốn điều lệ của Quỹ BVMT địa phương (nếu có) 

+ Tổng kinh phí của Quỹ BVMT địa phương thu được từ các 

nguồn qua các năm 2012-2018 (tỷ đồng) 

  

 - Số tiền tài trợ của Quỹ BVMT địa phương cho các hoạt 

động BVMT qua các năm 2012-2018 (tỷ đồng) 
- - 

 - Số tiền cho vay ưu đãi đối với các dự án BVMT qua các năm 

2012-2018 (tỷ đồng) 
- - 

3.6 Thúc đẩy hội nhập và tăng cường hợp tác quốc tế về 

BVMT 

  

 - Số lượng các dự án hợp tác quốc tế về BVMT (liệt kê tên các 

dự án)  
- - 

 - Kinh phí các dự án hợp tác quốc tế về BVMT giai đoạn 

2012-2018 
- - 

 


