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Số: O^/KH-UBND Phú Quốc, ngày Ạứ tháng 0^ năm 2021

KÉ HOẠCH
Thưc hiên công tác bảo vê môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, biển

và hảỉ đảo trên địa bàn thành phố năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ủy ban nhân
dân thành phố Phú Quốc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi
trường, tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo trên địa bàn thành phố
năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,
tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn
và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn liền
với bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển bền vững.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp
trong chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước,
khoáng sản và tích cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trưòmg, tài nguyên
nước, khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể
trong công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

2. Yêu cầu

Tố chức thực hiện các hoạt động phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa
phương trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên Nước, Luật
Khoáng sản, Luật Tài nguyên, Môi trường Biến và Hải đảo và các văn bản
hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự chỉ đạo của ƯBND tỉnh, Sở
Tài nguyên và Môi trường nhằm xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phương pháp tuyên truyền, truyền thông phải phù hợp với các thành phần,
đôi tượng, gắn nghĩa vụ và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong công tác
bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Kịp thời nắm bắt tình hình, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể và tổ chức xã hội trong việc
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

11. NỘI DƯNG THựC HIỆN
1. Tiếp tục tổ chức Ngày Vì môi trường Phú Quốc gắn với chủ đề của



năm 2021 "Phú Quốc hướng tới thành phố biển đảo không rác thải nhựa" với
các hoạt động thiêt thực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân
dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Phú Quốc ngày càng
xanh - sạch - đẹp và an toàn.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại
dương, đặc biệt phôi hợp với tổ chức WWF Việt Nam tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ ưu tiên trong năm năm 2021, bao gồm:

a) Tối ưu hóa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong Ban Chỉ đạo cấp
thành phô vê quản lý rác nhựa đại dương,

- Thời gian thực hiện: Quý 1/2021
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: WWF, cơ quan, tổ chức có liên quan
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Tổ chức tập huấn, lập cơ sở dữ liệu, hỗ trợ

các cơ quan.

b) Đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ công tác thu
gom rác.

- Thời gian thực hiện: Quý 1/2021
- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Công trình công cộng
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Hỗ trợ một phần trang thiết bị thu gom rác.
c) Mở rộng mô hình phân loại rác tại nguồn đồng bộ với hoạt động thu

gom, xử lý (xã Dương Tơ).

- Thời gian thực hiện: Quý 1/2021
- Cơ quan chủ trì: ƯBND xã Dương Tơ
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, WWF, Ban Quản

lý công trình công cộng.
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Hỗ trợ tập huấn, một phần thiết bị cần

thiết.

d) Phát động phong trào "Hành động để giảm thiếu ô nhiễm nhựa và túi ni
lông" tại khu vực chợ đêm, khu vực công cộng

- Thời gian thực hiện: Quý 2/2021
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: ƯBND phường Dương Đông, BQL Chợ đêm, Ban

Quản lý công trình công cộng.
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Hỗ trợ thiết kế nội dung và tài liệu tuyên

truyền.
đ) Tập huấn giáo viên, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi



trong trường học

- Thời gian thực hiện: Quý 2/2021
- Cơ quan chủ trì: WWF - Việt Nam
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, các trường học.
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Thiết kế nội dung và chương trình tập

huấn. Tuyên truyền qua tranh vẽ trên tường và hoạt động ngoại khóa.
e) Nhân rộng mô hình doanh nghiệp thực hành tốt về giảm thiểu nhựa
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2021
- Cơ quan chủ trì: WWF
- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế, Phòng TNMT, Sở Du lịch
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Nhân rộng mô hình tại khách sạn, nhà

hàng, quán nước.

g) Tăng cường kiểm soát, thu gom, quản lý rác thải sinh hoạt tại khu vực
rạch Ông Trì

- Thời gian thực hiện: Quý 3/2021
- Cơ quan chủ trì: Ban quản lý Công trình công cộng
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, ƯBND phường

Dương Đông, Ban nhân dân khu phô.
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Báo cáo khảo sát sông Dưomg Đông; hỗ

trợ một phần cơ sở vật chất cho việc thu gom và nội dung tuyên truyền.
h) Xây dựng và thực hiện cơ chế chi trả cho người thu gom, mô hình đánh

bắt hải sản kết hợp với thu gom rác thải nhựa trên cơ sở xã hội hóa nguồn lực
- Thời gian thực hiện: Quý 3/2021
- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, các Đồn Biên

phòng, WWF, doanh nghiệp, tàu cá.
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Hỗ trợ truyền thông, một phần dụng cụ,

kết nối với doanh nghiệp tham gia mô hình "Đoàn tàu đánh cá chống rác thải
nhựa".

i) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh
môi trường từ các hoạt động trên biển, các khu dân cư (tập trung tại khu vực
sông Dương Đông, rạch ông Trì)

- Thời gian thực hiện: Quý 4/2021
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế, Công an thành phố, Đơn vị lực lượng

vũ trang
- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Hỗ trợ truyền thông, phương pháp khuyến



khích thực hiện.

k) Tổ chức thu gom rác trên các rạn san hô thuộc Khu bảo tồn biển Phú
Quốc

- Thời gian thực hiện: Quý 4/2021
- Cơ quan chủ trì: Vườn quốc gia Phú Quốc
- Cơ quan phối hợp: WWF, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền

thanh.

- Hỗ trợ từ WWF - Việt Nam: Hỗ trợ kinh phí cho 02 đợt vệ sinh rạn san
hô, 02 đợt giám sát rác thải biển.

3. Đây mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và
người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, giữ gìn
vệ sinh nơi sống và làm việc; chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; phát
huy tôi đa nguồn lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp, người
dân và toàn xã hội xây dựng và bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và
an toàn. Lồng ghép tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ kỷ
niệm ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát
động: Giờ Trái đất (27/3), Ngày Nước Thế giới (22/3), Ngày Khí tư<^g thế giới
(23/3), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường Thế giới (5/6),
Ngày Đại dương thế giới (6/6), "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam", Chiến dịch
"Làm cho Thế giới sạch hơn" (tuần thứ 3 tháng 9) vào các hoạt động tuyên
truyền mang tính thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tính truyền thông và thu hút sự
chú ý và tham gia của người dân.

4. Thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-ƯBND ngày 10/02/2020 của Chủ tịch
ƯBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy
hoạch, đất đai, rừng, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên
địa bàn tỉnh Kiên Giang; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các hành
vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng
sản; Lập Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp
luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quy
định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đảm bảo theo Quyết
định số 3453/QĐ-ƯBND ngày 26/11/2019 của ƯBND huyện Phú Quốc về việc
ban hành Quy chế về thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện
công tác thanh, kiểm tra theo quy định.

5. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ
môi trường thuộc thẩm quyền của ƯBND thành phố đảm bảo về trình tự thủ tục,
thời gian và đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy
hoạch ngành, không tác động tiêu cực đến môi trường và con người, có biện
pháp bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định.

6. Rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc đối
tượng chịu phí bảo vệ môi trường đôi với nước thải công nghiệp; tô chức thông



báo và thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Rà soát, xử lý
theo quy định đối với các đối tượng không chấp hành việc đóng phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải công nghiệp (đã được thông báo lần 2).

7. Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyến, xử lý rác thải trên địa
bàn thành phố. Nghiên cứu giải pháp xử lý triệt để nguồn phát sinh ô nhiễm tại
các điểm nóng.

III. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
•  •

Căn cứ các nhiệm vụ theo Ke hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường,
ƯBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan bám sát kế hoạch tổ chức thực
hiện, kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh để ƯBND thành phố có hướng
chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế sẽ có điều
chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trong các kế hoạch cụ thể./. iịLí—^
Nơìnhận: fì ,ClĩỦTỊCH í
- TT. Thành ủy (bc); PHOCHỦTỊ<
- CT vấ các PCT. UBND thành phố;
- Như TP Kế hoạch;
- LĐVP, Đ/c Gấm;
- Lưu: VT.

Phạm V3d Nghiệp
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