
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STNMT-CCBVMT Khánh Hòa, ngày        tháng 12 năm 2019 

V/v báo cáo định kỳ về công tác môi trường, 

biến đổi khí hậu (năm 2019) 

 

 

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 14/01/2019 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2019; Sau 

khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung liên quan 

như sau: 

Thường xuyên theo dõi các nguồn thải lớn (nước thải, khí thải) thông qua 

hệ thống quan trắc tự động nhằm chủ động cảnh báo các nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai 02 Nhiệm vụ “Điều 

tra, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” và “Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa” theo sự thống nhất tại công văn số 4444/UBND-KT 

của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã gặp một số khó khăn, vướng mắc nên đã có công văn số 

4512/STNMT-CCBVMT ngày 07/10/2019 báo cáo Tổng cục Môi trường - Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện việc điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải; 

và đề nghị Tổng cục Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Đã nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng đến đa dạng sinh học vùng nước biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh 

giá ảnh hưởng của sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch 

thích ứng, ứng phó” tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của 

UBND tỉnh. 

- Đối với công tác truyền thông:  

+ Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, nghiên cứu thực tế 

về quản lý, xử lý tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Bình Thuận vào ngày 20-

21/6/2019. 

+ Phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức Triển lãm ảnh và Hội 

thảo Đa dạng sinh học hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học năm 2019; Báo cáo 

kết quả gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3033/STNMT-

CCBVMT ngày 09/7/2019. 
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+ Phối hợp với Trường Đại học Thông tin Liên lạc tổ chức Lễ Mít tinh 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và báo cáo kết quả gửi Tài 

nguyên và Môi trường tại công văn số 3032/STNMT-CCBVMT ngày 

09/7/2019. 

+ Đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa: Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

phối hợp với Viện Sinh thái học miền Nam và Hội bảo vệ thiên nhiên và môi 

trường tỉnh Khánh Hòa xây dựng và thiết kế ấn phẩm về đa dạng sinh học rừng 

Khánh Hòa, phần I về Thực vật và đã gửi ấn phẩm này đến các đơn vị. 

+ Tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản quy 

phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường" năm 2019 vào tháng 8/2019. 

+ Tham gia “Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu về đất nước, con 

người - bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu - các dân tộc trong cộng đồng 

ASEAN”. 

- Tiếp tục đề xuất để triển khai nhiệm vụ: “Xây dựng, triển khai nhân rộng 

các mô hình phòng tránh và cứu trợ phù hợp để kịp thời ứng phó và hạn chế tác 

động xấu của thiên tai”. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 

- Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hoà năm 2019. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Khánh Hòa. 

Trân trọng./. 

          (VBĐT) 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCBVMT, N-KTTV&BĐKH, T.H.N. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đồng 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-12T16:32:52+0700
	Việt Nam
	Phó Giám đốc Nguyễn Văn Đồng<nvdong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-13T10:34:57+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-13T10:35:03+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-13T10:35:44+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




