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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN MƯỜNG LÁT 

 

Số:          /KH-UBND 
          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Mường Lát, ngày        tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 trên địa bàn huyện Mường Lát. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện 

Mường Lát, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Quán triệt cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực 

hiện có hiệu quả Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 

tầm nhìn đến năm 2050.  

2. Quá trình tổ chức thực hiện phải giám sát các nội dung cơ bản của Chính 

phủ về phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050; có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi hiệu quả; 

đồng thời thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát bổ sung cập nhật những chủ 

trương nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.  

3. Chủ động lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường và các quy hoạch 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các chương trình dự án có liên quan.  

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu đến năm 2030  

1.1. Mục tiêu chung: 

 Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm suy thoái môi trường; giải quyết các 

vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện phục hồi chất lượng môi 

trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh môi trường trong xây 

dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn kinh tế xanh các-bon thấp phấn 

đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của huyện.  

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Chủ động phòng ngừa kiểm soát các tác động xấu gây ô nhiễm suy thoái 

môi trường các sự cố môi trường.  
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- Cơ bản giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm cấp bách; từng bước 

nâng cao cải thiện phục hồi chất lượng môi trường.  

- Tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên phục hồi các hệ sinh thái; ngăn 

chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học.  

- Góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.  

2. Tầm nhìn đến năm 2050. 

 Phấn đấu xây dựng môi trường huyện Mường Lát có chất lượng tốt bảo 

đảm quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân trên 

địa bàn huyện; đa dạng sinh học được gìn giữ bảo tồn đảm bảo cân bằng sinh 

thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên kinh 

tế tuần hoàn, kinh tế xanh các-bon thấp được tiếp cận hình thành và phát triển 

hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050; góp phần đưa “Thanh Hóa 

trở thành tỉnh giàu đẹp văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu 

mẫu của cả nước” theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của bộ Chính 

trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2045.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Đổi mới tư duy của các cấp các ngành; nâng cao nhận thức ý thức 

bảo vệ môi của doanh nghiệp cộng đồng và người dân. 

 1.1. Phổ biến nâng ca nhận thức của các cấp các ngành về quan điểm coi 

“môi trường là điều kiện nền tảng và yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững” theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị uyết 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.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

1.2. Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị về bảo vệ môi trường; 

đưa tiêu chí bảo vệ môi trường và đánh giá kết quả công tác của người đứng 

đầu. Tổ chức thực hiện đánh giá xếp hạng kết quả  bảo vệ môi trường các phòng, 

ban ngành UBND huyện và cấp xã.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

1.3. Tăng cường giáo dục đạo đức môi trường tình yêu thiên nhiên xây 

dựng văn hóa bảo vệ môi trường. Đưa bảo vệ môi trường vào các chương trình 

giáo dục các cấp và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh đào tạo các chuyên ngành về 

môi trường; xây dựng các mô hình tiên tiến điển hình về bảo vệ môi trường 

trong các cơ sở giáo dục.  
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- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn huyện. 

 - Đơn vị phối hợp: Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

1.4. Phát huy ý thức tuân thủ pháp luật thực hiện tốt trách nhiệm xã hội về 

môi trường của các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức hiểu biết về kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế xanh kinh tế các- bon thấp; khuyến khích các doanh nghiệp thực 

hiện các tiêu chuẩn cam kết tự nguyện về môi trường. Thực hiện đánh giá xếp 

hạng hàng năm các doanh nghiệp phát triển bền vững.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng KTHT, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

1.5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên về môi trường trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; đổi mới phương thức tuyên truyền ứng dụng 

công nghệ tuyên truyền thông mới mạng xã hội diễn đàn trực tuyến... từ đó nâng 

cao nhận thức kiến ý thức thành hành động về bảo vệ môi trường trong cộng 

đồng dân cư; hình thành và phát triển lối sống xanh; xây dựng ý thức thói quen 

thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chấp hành các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường đặc biệt trong quản lý chất thải và vệ sinh môi 

trường.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp xã.  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

1.6. Lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong các chiến 

lược quy hoạch kế hoạch chương trình dự án về vệ sinh môi trường.Thu hút các 

dự án đầu tư khu công nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng 

nhiên liệu tái tạo giảm thiểu phát thải khí nhà kính ... ;  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng KTHT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

huyện Mường Lát, UBND cấp xã.  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

1.7. Phát hiện nêu gương khen thưởng kịp thời tạo dựng các phong trào 

nhân rộng các điển hình mô hình tốt về bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện 

Giải thưởng Môi trường cấp huyện.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

1.8. Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới quyền trẻ e trong lĩnh vực môi 

trường; tăng cường vai trò vị thế của phụ nữ trong bảo vệ môi trường.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên Hiệp 

Phụ nữ huyện Mường Lát, UBND cấp xã.  
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 - Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, xây dựng chính 

sách hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

2.1. Tham gia phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, sở và cơ quan 

ngang sở trong quá trình rà soát sửa đổi Luật Đa dạng sinh học năm 2008 Luật 

Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015 và các luật có liên quan; hoàn 

thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí nước, đất, quản  lý chất thải rắn 

sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu thử 

nghiệm các chính sách mới. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật 

bảo vệ môi trường năm 2020 thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp huyện. 

 - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

 - Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên hoặc khi có yêu cầu.  

2.2. Triển khai thực hiện các loại thuế phí giá dịch vụ môi trường; tham 

mưu hoàn thiện các cơ chế về ký quỹ môi trường chi trả dịch vụ hệ sinh thái bồi 

hoàn đa dạng sinh học... 

 - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường.  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

2.3. Triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ cho các hoạt động sản 

xuất kinh doanh dịch vụ thân thiện với môi trường các sản phẩm sinh thái; hỗ 

trợ cho các hoạt động xử lý cải tạo ô nhiễm môi trường. Thực hiện các quy định 

về mua sắm xanh.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng KTHT.  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

2.4. Phối hợp xây dựng và thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia. Xây dựng các hợp phần bảo 

vệ môi trường trong quy hoạch huyện.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

 - Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu  

2.5. Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Xây dựng 

tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của 

UBND cấp huyện phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và theo 

hướng tiếp cận với các nước phát triển.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.  
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- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu và theo quy định của Luật BVMT 

năm 2020.  

3. Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; 

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong 

bảo vệ môi trường. 

3.1. Rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong hệ thống 

quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ huyện đến xã phù hợp với định hướng 

của Luật bảo vệ môi trường.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

3.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong bảo vệ môi trường. 

 - Đổi mới và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các hệ thống dịch 

vụ công về bảo vệ môi trường trên cơ sở tăng cường xã hội hóa.  

- Đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính về môi trường theo 

hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đồng thời giảm thiểu rủi ro 

pháp lý và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Từng bước chuyển 

đổi phương thức quản lý theo hướng giảm “tiền kiểm ” tăng “hậu kiểm” nâng 

cao tính chủ động tự chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các doanh 

nghiệp.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp xã.  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm.  

4. Tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. 

4.1. Tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có 

nguy cơ gây nhiễm môi trường cao áp dụng cơ chế thanh tra đột xuất khi có dấu 

hiệu vi phạm. Đẩy mạnh phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan thanh tra và lực 

lượng cảnh sát môi trường.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra huyện, Công an huyện, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp xã. 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

 4.2. Tăng cường cung cấp công khai minh bạch thông tin trong quản lý 

môi trường đến cộng đồng, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ 

quản lý môi trường các cấp.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp xã.  

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể.  
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

 4.3. Tăng cường sự giám sát của cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các tổ chức cá nhân và các cơ quan truyền thông đối với bảo vệ môi 

trường; phát triển và ứng dụng các nền tảng số mạng xã hội các đường dây 

nóng... để đẩy mạnh giám sát về môi trường.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các Phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, 

UBND cấp xã.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

5. Huy động đầu tư từ xã hội, tăng dần chi ngân sách, nâng cao tính 

hiệu quả trong sử dụng nguồn lực về bảo vệ môi trường. 

 5.1. Triển khai mạnh mẽ các hình thức đối tác công tư (PPP) đẩy mạnh sự 

tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

 - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng KTHT. 

 - Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

 5.2. Đảm bảo nguồn chi ngân sách cho bảo vệ môi trường tăng dần theo 

tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn; rà soát 

các nội dung chi sự nghiệp môi trường ưu tiên cho tăng cường năng lực quản lý 

giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm cấp bách. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài chính. 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

 5.3. Phát huy vai trò của Quỹ bảo vệ môi trường khuyến khích thành lập 

các quỹ tư nhân tài trợ cho các sáng kiến bảo vệ môi trường của cộng đồng. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

 5.4. Thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ môi trường; chú 

trọng phát triển năng lực cung ứng dịch vụ môi trường đặc biệt là tái chế xử lý 

chất thải xử lý ô nhiễm môi trường.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện:, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

5.5. Tích cực chủ động đề xuất các dự án về bảo vệ môi trường để thu hút 

nguồn lực đầu tư từ các quỹ tài chính các tổ chức quốc tế các nước trên thế giới. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nội vụ. 

- Đơn vị phối hợp: Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã. 

-Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN  
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1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà 

nước hiện hành.  

2. Kinh phí lồng ghép trong các chương trình dự án đầu tư công giai đoạn 

2021 - 2030. 

 3. Kinh phí vận động huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài các tổ chức 

quốc tế các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. 

 4. Nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng ban 

ngành đơn vị cấp huyện UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi đôn đốc tình hình thực hiện tổng hợp 

kết quả lồng ghép vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm báo cáo 

UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.  

2. Các phòng ban ngành cấp huyện UBND các xã, thị trấn, các đơn vị được 

giao chủ trì các nhiệm vụ tại Kế hoạch chủ động phối hợp với các đơn vị liên 

quan lồng ghép với các chương trình đề án của ngành đơn vị địa phương và ưu 

tiên bố trí kinh phí huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao; 

báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ hàng năm và 

đột xuất theo yêu cầu.  

3. Mặt trận Tổ quốc huyện các doanh nghiệp doanh nhân các tổ chức chính 

trị - xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cơ quan truyền thông các doanh 

nghiệp và người dân có trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường tổ chức phản 

biện chính sách và giám sát hoạt động bảo vệ môi trường và vận động thành 

viên hội viên quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ môi trường duy trì 

lối sống xanh sạch đẹp.  

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc những vấn 

đề mới phát sinh cần bổ sung điều chỉnh các đơn vị báo cáo UBND huyện (qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- SởTN&MT (để báo cáo) ;  

- T.t Huyện ủy; HĐND huyện (để /c);  

- Chủ tịch các PCT UBND huyện (để b/c);  

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;  

- Các phòng ban ngành cấp huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Dũng 
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