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BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

I. Công tác góp ý; báo cáo tình hình thực hiện, xây dựng Chƣơng trình, 

Kế hoạch: (Phụ lục 1) 

- Báo cáo định kỳ về công tác môi trường, biến đổi khí hậu; Báo cáo định kỳ 

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính Phủ; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị 

số 26/CT-TTg năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 164/2016/NĐ-

CP ngày 24/12/2016. 

- Góp ý 34 Dự thảo;  

II. Lĩnh vực quản lý kinh phí sự nghiệp môi trƣờng: (Phụ lục 2) 

Tổng số hồ sơ nhiệm vụ môi trường thụ lý trong 6 tháng là 28 nhiệm vụ, cụ 

thể: năm 2018: 03 nhiệm vụ; năm 2019: 11 nhiệm vụ; năm 2020: 14 nhiệm vụ. 

III. Lĩnh vực thẩm định và báo cáo ĐTM: (Phụ lục 3) 

1. Công tác tham mưu thẩm định báo cáo ĐTM, đề án cải tạo, phục hồi 

môi trường; kế hoạch Bảo vệ Môi trường (BVMT):  

- Báo cáo ĐTM: thụ lý 30 hồ sơ báo cáo ĐTM. Cụ thể: Đã cấp xác nhận phê 

duyệt: 10 báo cáo; Điều chỉnh Quyết định phê duyệt: 02 báo cáo; Đang lấy ý kiến 

chuyên gia: 02 báo cáo; Đã lấy ý kiến chuyên gia, chủ dự án đang hoàn thiện hồ sơ: 

03 báo cáo; Đã tổ chức họp thẩm định, chủ dự án đang hoàn thiện hồ sơ: 03 báo 

cáo; Đã có Quyết định thành lập HĐTĐ và đã bố trí lịch họp từ ngày 17-19/6/2020: 

03 báo cáo; Đã trình UBND tỉnh nhưng UBND tỉnh trả lại: 01 báo cáo; Đã tổ chức 

họp thẩm định nhưng không thông qua: 01 báo cáo; Từ chối giải quyết hồ sơ: 05 

báo cáo. 

- Kế hoạch BVMT: thụ lý 03 kế hoạch. Đã cấp xác nhận: 03 kế hoạch. 

- Kiểm tra công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm: 

Đã thụ lý 08 dự án và có thông báo kết quả kiểm tra: 08 dự án. 

- Triển khai Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài 

chính. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông 

tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Thông báo của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; cung cấp thông tin kết quả trả lời kiến nghị về CCHC gửi tới các bộ, 

cơ quan ngang bộ. Phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai báo cáo chồng chéo pháp 
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luật kinh doanh năm 2019. Làm rõ các nội dung liên quan đến cửa hàng xăng dầu 

Cam Hòa. 

- Trả lời Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa về đăng ký dự 

án cần được tư vấn phản biện giám định xã hội năm 2020. Trả lời Ban quản lý Khu 

kinh tế Vân Phong về việc rà soát, đánh giá quá trình thực hiện Quy chế phối hợp 

giữa Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân 

Phong và các KCN tỉnh Khánh Hòa. Trả lời Sở Tư pháp về việc  xử lý hành vi vi 

phạm xâm hại quần thể đàn chim yến. Trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Dự án 

Nhà máy sản xuất Yến Nest Art tại Cụm công nghiệp Trảng É 1. Trả lời Ban quản 

lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc di dời phần đất tích trữ để khôi phục lại 

hiện trạng khu vực Hồ điều hòa phía Bắc thành phố Nha Trang. Trả lời Công ty CP 

Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang về việc chỉnh sửa báo cáo để điều chỉnh quyết 

định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị mới Phước 

Long. 

- Đề nghị Công ty TNHH KN Cam Ranh chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo nghiên 

cứu diễn biến khí hậu tới bờ biển và công trình ven biển dự án Khu đô thị và nghỉ 

dưỡng The Lotus Cam Ranh (lần 2). Yêu cầu Công ty TNHH Minh Phát báo cáo 

thay đổi công suất đầu tư giai đoạn 1 của Hệ thống xử lý nước thải Khu đô thị Nam 

Sông Cái. 

- Công khai các Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trên cổng thông tin điện 

tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cung cấp thông tin dự án thủy điện và điện năng lượng mặt trời trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa cho Phòng Cảnh sát môi trường. Cung cấp thông tin, hồ sơ, tài 

liệu dự án Khu nhà ở Phước Đồng tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. 

- Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise. Cử đại diện tham 

gia đoàn thẩm định điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Gửi văn bản đến Sở Tài chính xin ý kiến thẩm định dự toán kinh phí cải 

tạo, phục hồi môi trường trong báo cáo ĐTM dự án "Nạo vét bãi bồi long suối đầu 

nguồn, khơi thông dòng chảy và vật liệu bồi lắp lòng hồ chứa nước Tà Rục, huyện 

Cam Lâm"; xin ý kiến thẩm định dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

trong báo cáo ĐTM dự án “Nạo vét bãi bồi lòng suối đầu nguồn, khơi thông dòng 

chảy và vật liệu bồi lắp lòng hồ chứa nước Cam Ranh, huyện Cam Lâm” 

- Thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để 

vận hành thử nghiệm của dự án "Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, DV và 

Chung cư". Thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

để vận hành thử nghiệm của dự án “The Hotel Horizon Nha Trang". 
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- Lấy ý kiến các đơn vị về việc góp ý dự thảo đề án xây dựng cơ chế đặc thù 

phát triển khu vực Vịnh Vân Phong. 

- Phối hợp rà soát tình hình triển khai Dự án The Arena. Phối hợp rà soát 

tình hình triển khai Dự án Trung tâm trưng bày sản phẩm dịch vụ du lịch Khánh 

Hòa. Rà soát quy hoạch và các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. Rà soát quy hoạch và các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa (lần 2) 

2. Tham gia góp ý 32 dự án đầu tư, đồ án quy hoạch, thiết kế cơ sở, báo cáo 

nghiên cứu khả thi, thỏa thuận địa điểm đầu tư và 10 nội dung khác, cụ thể được 

trình bày tại Phụ lục. Hướng dẫn thủ tục môi trường: 20 dự án.   

IV. Lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm: 

1. Công tác kiểm soát ô nhiễm: 

- Tiếp nhận 367 lượt báo cáo kiểm soát ô nhiễm; trong đó: Du lịch: 141 báo 

cáo; Công nghiệp: 87 báo cáo; Nông nghiệp: 24 báo cáo; Y tế: 29 báo cáo; Thủy 

sản: 33 báo cáo; Khoáng sản: 20 báo cáo; Xây dựng: 29 báo cáo; GTVT: 04 báo 

cáo. 

- Tham mưu công văn về việc hướng dẫn thực hiện quy định Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường năm 2020; công văn về việc đề nghị Bộ TNMT hướng dẫn một 

số quy định về quan trắc, giám sát môi trường; công văn về việc dự thảo báo cáo 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; về việc rà soát công tác bảo vệ môi 

trường của các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tham mưu các báo cáo liên quan đến nguồn thải ra sông Cái; công văn về 

việc xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

giai đoạn 2021-2025; triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ 

môi trường; về việc cho ý kiến về nâng cấp hồ điều hòa của Trạm xử lý nước rỉ rác 

Lương Hòa; về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo công tác QLNN về khoáng 

sản và hoạt động khoáng sản năm 2019; về việc xác định nguyên nhân các chết trên 

đoạn sông Quán Trường, gần nhà hàng Tân Cảng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha 

Trang. 

- Tham mưu Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 

16/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách, thời hạn di dời các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Nha Trang  

2. Công tác đầu tƣ xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo tự động để 

kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng: 

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động: có 09 đơn vị đã lắp đặt và truyền số 

liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và môi trường (Công ty CP Đường Việt Nam, Công 

ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu, Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa, Công ty 

CP Dệt may Nha Trang, Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang, 
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Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Cụm công nghiệp Diên Phú, 

Công ty TNHH KDL Vịnh Thiên Đường, Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong). 

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động: đã có 02 đơn vị đã lắp đặt và truyền 

dữ liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường (Công ty TNHH MTV Đường 

Biên Hòa – Ninh Hòa, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, Công ty Cổ phần Đường 

Việt Nam).  

- Hệ thống quan trắc khí tượng tự động: 02 đơn vị (Công ty CP Điện mặt trời 

KN Cam Lâm, Công ty CP Năng lượng Ami Khánh Hòa). 

- Thực hiện theo dõi, giám sát đối với số liệu và hình ảnh Camera giám sát 

truyền về Sở; đồng thời đôn đốc các Doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở 

kỹ thuật theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ TNMT quy 

định kỹ thuật về quan trắc môi trường.  

- Đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu Trạm quan trắc môi trường không 

khí tự động tại thôn Ninh Ích xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. 

3. Công tác giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng đối với 

dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong I 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 

13/4/2020 Quy chế hoạt động của Tổ giám sát. 

- Báo cáo UBND tỉnh Kế hoạch giám sát môi trường đối với dự án Nhà máy 

Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong giai đoạn thi công xây dựng và báo cáo việc 

thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện 

BOT Vân Phong 1 trong giai đoạn thi công xây dựng (tháng 5 năm 2020). 

- Làm việc với Công ty TNHH Điện lực Vân Phong báo cáo tiến độ triển khai 

về việc thực hiện công tác BVMT trong thời gian qua của dự án Nhà máy Nhiệt 

điện Vân phong BOT 1; Khảo sát, thu mẫu môi trường khu vực xung quanh nhà 

máy Nhiệt điện Vân Phong BOT 1 và tham mưu công văn về việc thực hiện biện 

pháp BVMT của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. 

- Tham mưu công văn về việc cung cấp hồ sơ môi trường của dự án Nhà máy 

Nhiệt điện BOT Vân Phong I cho các thành viên Tổ giám sát đã được UBND tỉnh 

Khánh Hòa. 

4. Công tác quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (Phụ lục 4) 

4.1 Chất thải nguy hại: 

- Tham mưu công văn về việc báo cáo quản lý CTNH năm 2019. 

- Tiếp nhận và cập nhập báo cáo quản lý chất thải nguy hại: 178 báo cáo của 

chủ nguồn thải CTNH. 

- Hồ sơ Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: tiếp nhận 09 hồ sơ (trong đó 

có 03 hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 3), thẩm định và cấp 06 hồ sơ, trả 03 hồ sơ. 

- Hồ sơ Cấp lại  Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: tiếp nhận 03 hồ sơ, thẩm 

định và cấp 03 hồ sơ. 
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- Xác nhận 03 báo cáo CTNH. 

- Tham mưu công văn về việc đổi tên chủ nguồn thải cho Trung tâm Y tế thị 

xã Ninh Hòa. 

 

4.2 Chất thải rắn: 

- Tham mưu các báo cáo về phương án di dời và chấm dứt hoạt động các cơ 

sở thu mua phế liệu trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

- Tham mưu công văn số về việc phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

- Tham mưu công văn báo cáo Lãnh đạo Sở đối với các cơ sở di dời và các dự 

án xử lý chất thải rắn để làm việc với Thành ủy Nha Trang; về việc đầu tư các Nhà 

máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; công văn về việc xin chủ trương cho 

Doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhà máy xử lý rác thải rắn tổng hợp; Tham gia ý kiến 

báo cáo cuối kỳ của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa đến năm 2030; về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu 

gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Cam Lâm. 

5. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của 

các cơ sở đang hoạt động; giải quyết kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi 

trƣờng: (Phụ lục 5) 

+) Công tác kiểm tra: kiểm tra 09 cơ sở. 

- Tham mưu tổ chức đi khảo sát thu mẫu môi trường khu dân cư xung quanh 

Cụm Công nghiệp Ninh ích để đánh giá việc di dời các cơ sở sản xuất nước mắm 

vào Cụm công nghiệp Ninh Ích; 

- Giám sát môi trường đối với bãi rác Hòn Rọ và Nhà máy xử lý chất thải 

công nghiệp, chất thải nguy hại. 

+) Phối hợp kiểm tra, dự họp:  

- Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong: 01. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01. 

- Sở GTVT: 01.   

- Tham gia đoàn kiểm tra do phòng Khoáng sản - Nước - KTTV và BĐKH 

chủ trì: 05. 

- Tham gia họp đánh giá hệ thống ngăn mùi hố ga thoát nước đang vận hành 

trên địa bàn thành phố Nha Trang và đề xuất giải pháp thay thế; thỏa thuận đơn giá 

xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Ninh Thủy. 

- Tham dự tập huấn: công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới virut Corona (nCoV); tập huấn an toàn và triển khai công tác phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Khánh Hòa. 

 5.2. Giải quyết, trả lời kiến nghị của người dân, cử tri về môi trường:  
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Giải quyết đơn thƣ: chuyển 05 đơn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố 

giải quyết theo thẩm quyền. 

Giải quyết kiến nghị cử tri: tham mưu 04 báo cáo giải quyết kiến nghị cử 

tri. 

Xử lý thông tin phản ánh qua đƣờng dây nóng:  

- Chuyển 02 phản ánh qua đường dây nóng cho UBND huyện Cam Lâm giải 

quyết theo thẩm quyền. 

- Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị về ô nhiễm 

môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 12/2019; 

tháng 01/2020; tháng 02/2020; tháng 3/2020; tháng 4/2020; tháng 5/2020.  

- Kiểm tra theo đường dây nóng và có công về việc yêu cầu chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường của Công ty CP Giấy Rạng Đông; Kiểm tra xử lý thông 

tin phản ánh qua đường dây nóng và có công văn về việc yêu cầu chấp hành pháp 

luật về BVMT của Công ty TNHH Đánh bắt CB thủy sản Hoàng Sa.  

6. Thu phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải công nghiệp: 

- Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ 

ngày 01/01/2020 – 31/5/2020 là 204.507.233 đồng. 

- Thẩm định và ra thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

công nghiệp của các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 20 m3/ngày đêm. 

- Tham mưu công văn về việc cung cấp danh sách cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ phát sinh nước thải công nghiệp năm 2019; công văn về việc cung 

cấp danh sách cơ sở thuộc đối tượng chịu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp 

năm 2020; công văn về việc hướng dẫn kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải 

công nghiệp năm 2020. 

- Báo cáo về việc báo cáo tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải năm 2019. Triển khai Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính 

phủ quy định phí BVMT đối với nước thải. 

- Nhắc nhở kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp từ 20 

m3/ngày đêm trở lên quý I/2020; công văn về việc nộp phí BVMT đối với NTCN 

năm 2020 của Công ty CP Onsen. 

V. Kế hoạch truyền thông: 

- Triển khai xây dựng kế hoạch truyền thông môi trường năm 2020. 

-  Tổ chức các hoạt động thực hiện "tháng hành động vì môi trường" hưởng 

ứng "Ngày Môi trường thế giới năm 2020" 

- Phối hợp với Đại học Nha Trang tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế đa 

dạng sinh học năm 2020. 

- Cung cấp ấn phẩm Đa dạng sinh học cho các trường THPT trên địa bàn 

tỉnh. 
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VI. Công tác khác: 

- Tham mưu các công văn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: công văn 

về việc tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường 

trong phòng chống dịch nCoV; tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải đảm 

bảo vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch nCoV; triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; về việc triển khai thực hiện Thông báo số 88/TB-

UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg của TTCP về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống 

dịch bệnh Convid-19 trong tình hình mới. 

- Tham mưu công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp đến ngày 29/02/2020. 

- Tham mưu công văn về việc xây dựng Kế hoạch hành động phục vụ phát 

triển du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2020. 

- Tham mưu công văn về việc cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Kế 

hoạch ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Báo cáo Văn phòng Tỉnh ủy về chương trình công tác năm 2020 của Thường 

trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  Báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 614-TB/TU ngày 08/01/2020. 

Báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. 

- Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi 

trường theo Quyết định số 385/QĐ-UBND và số 386/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 

của UBND tỉnh Khánh Hòa. Xây dựng quy trình nội bộ gải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực môi trường theo Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 

của UBND tỉnh Khánh Hòa. Phối hợp cung cấp thông tin kết quả trả lời kiến nghị 

về CCHC gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ. 

- Gửi Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

hồ sơ đề xuất thực hiện cập nhật phân hệ Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính. 

- Tham gia Hội đồng sơ tuyển, tổ giúp việc Hội đồng sơ tuyển GTCLQG 

tỉnh Khánh Hòa năm 2020. 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Chỉ 

thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Trả lời báo phóng viên Nguyễn Quang Viên – Báo Khánh Hòa về Ngày 

Môi trường thế giới 05/6/2020. 

- Công tác hành chính: Đăng ký giao ước thi đua năm 2020; xây dựng Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2020; kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 

2020; kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020; kế hoạch kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2020; báo cáo công tác hàng tháng, báo cáo đánh giá công 

chức thực hiện TTHC hàng tháng; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng hàng 

tháng và Quý I,II, 6 tháng; báo cáo cải cách hành chính Quý I, 6 tháng; báo cáo 
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kiểm soát thủ tục hành chính Quý I; báo cáo kết quả tinh giản biên chế 06 tháng 

đầu năm 2020 và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm 2020; rà 

soát vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại Chi 

cục… được thực hiện theo đúng thời gian quy định. 

VI. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020: 

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm soát ô nhiễm, công tác thẩm định báo cáo 

ĐTM đúng quy trình và đúng thời gian. Hướng dẫn các dự án đã phê duyệt ĐTM 

thực hiện giám sát môi trường giai đoạn thi công và báo cáo tiến độ thực hiện dự 

án. Góp ý các dự án đầu tư, quy hoạch, đồ án có chất lượng và đúng thời gian quy 

định. Xác nhận các công trình biện pháp BVMT khi các đơn vị yêu cầu. 

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH đúng thời 

gian quy định và thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả kết quả. 

- Giải quyết kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý thông tin 

đường dây nóng về lĩnh vực môi trường theo đúng thẩm quyền, không để tồn đọng. 

- Tiếp tục hướng dẫn và thẩm định thu phí nước thải công nghiệp. 

- Thực hiện sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản E-office và việc tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ tại một cửa trong năm 2020.  

Trên đây là báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi 

trường, gửi Văn phòng Sở tổng hợp./. 

Nơi nhận (VBĐT): 
- Văn phòng Sở (C.Hồng); 

- Chủ trì Khối: Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, V.L. 

CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt Hà 



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA 

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG PHỤ LỤC BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2020 

(Đính kèm Báo cáo số            /BC-CCBVMT ngày         6 tháng  năm 2020 của 

Chi cục Bảo vệ môi trường) 

 

I.PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH DỰ THẢO  

STT Dự Thảo  

1.  
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai 

xâm hại. 

2.  
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại Khánh Hòa 

3.  Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh 

4.  
Tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với hành vi xâm hại quần thể đàn chim yến 

trên địa bàn tỉnh 

5.  
Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 – Chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt 

6.  
Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

7.  
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2020 

8.  
Báo cáo chính trị, góp ý các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện gđ 2016-2020 và dự kiến gđ 

2021-2025 

9.  Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP 

10.  Đề án xây dựng cơ chế đặc thù phát triển khu vực Vịnh Vân Phong 

11.  Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 66/2019/NĐ-CP 

12.  
Thông tư quy định mẫu báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng 

nguồn gen 

13.  Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh 

14.  
Góp ý dự thảo Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 – Chuyên đề Quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt 

15.  
Góp ý dự thảo Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
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16.  Luật bảo vệ môi trường sửa đổi và Tờ trình của Chính phủ  

17.  
Chương trình quốc gia về hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn đến năm 

2030 

18.  Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa Việt Nam  

19.  
Dự án tăng cường năng lực quan trắc và cảnh báo môi trường vùng kinh tế trọng điểm. khu 

tập trung nhiều nguồn thải và khu vực nhạy cảm về môi trường  

20.  
Quyết định ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 

21.  
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ 

22.  
Quyết định của TTCP về hỗ trợ các mục tiêu từ ngân sách Trung ương nâng cấp hệ thống 

quan trắc môi trường giai đoạn 2020 – 2023 

23.  
báo cáo đánh giá tình hình tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với kinh tế - xã hội tỉnh 

Khánh Hòa 

24.  sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

25.  
Quyết định ban hành Bản phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa 

26.  Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh 

27.  Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2019 

28.  bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 

29.  
Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/6/2019 

của Bộ Chính trị 

30.  
Kế hoạch tiếp nhận và cách ly y tế tại cơ sở lưu trú đối với khách nước ngoài nhập cảnh từ 

vùng có dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

31.  
Quyết định và Quy chế hoạt động của Tổ giám sát việc thực hiện công tác BVMT đối với 

dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong I 

32.  
Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh Khánh Hòa 

về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

33.  Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp 

34.  

kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TU ngày 

15/01/2019 của Bộ chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy 

các nguồn lực của nền kinh tế” 

35.  

kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TU ngày 

15/01/2019 của Bộ chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy 

các nguồn lực của nền kinh tế” 
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36.   Dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2019 

37.  Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang 

38.  
Dự thảo Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu phát triển thành 

ngành kinh tế mũi nhọn" 

39.  
Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-

KL/TW của Bộ Chính trị 

 

II. PHỤ LỤC 2:  NHIỆM VỤ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI 

TRƢỜNG 

TT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

thực hiện 

Tình trạng 

triển khai 
Kinh phí 

Quyết định 

phê duyệt 

II. Nhiệm vụ năm 2018 

1.  
Hỗ trợ các hoạt động bảo vệ 

môi trường 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ 

Đã nghiệm 

thu 
100.000.000 

151/QĐ-

STNMT 

09/3/2020 

2.  

Rà soát, đánh giá rừng ngập 

mặn khu vực bán đảo Hòn 

Hèo tỉnh Khánh Hòa 

Hội Bảo vệ 

thiên nhiên 

MT 

Đã họp hội 

đồng nghiệm 

thu nhiệm vụ 

  

3.  

Giám sát môi trường tại 02 

CCN Diên Phú, Đắc Lộc và 

Nhà máy bia Sài Gòn Khánh 

Hoà năm 2018 

Trung tâm 

khuyến 

công và 

xúc tiến 

thương mại 

Đã nghiệm 

thu 
67.637.880 

273/QĐ-

STNMT ngày 

24/4/2020 

II. Nhiệm vụ năm 2019 

4.  

Tổ chức các lớp tập huấn 

nâng cao nhận thức về sinh 

vật ngoại lai xâm hại và có 

nguy cơ xâm hại trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Hội Nông 

dân  

Đã nghiệm 

thu 
 

Quyết định số  

22/QĐ-

STNMT 

ngày 

14/01/2020 

5.  

Tổ chức tập huấn, phổ biến, 

hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu 

chí hướng dẫn bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở du 

lịch và dịch vụ tại các khu, 

điểm du lịch  

Sở Du lịch 
Đã nghiệm 

thu 
 

Quyết định số  

24/QĐ-

STNMT 

ngày 

14/01/2020 
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6.  

Báo cáo hiện trạng môi 

trường tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2016-2020; Xây dựng 

Kế hoạch bảo vệ môi trường 

giai đoạn 2021-2025 

Bảo vệ 

Môi trường 

Đang triển 

khai thực hiện 

nhiệm vụ 

  

7.  
Xây dựng Bộ chỉ thị môi 

trường tỉnh Khánh Hòa 

Bảo vệ 

Môi trường 

Đang triển 

khai thực hiện 

nhiệm vụ 

  

8.  
Truyền thông bảo vệ môi 

trường năm 2019 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ 

Đã nghiệm 

thu 
98.775.000 

159/QĐ-

STNMT 

11/3/2020 

9.  

Kiểm tra việc thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường 

theo kế hoạch bảo vệ môi 

trường; kiểm tra việc hoàn 

thành đề án bảo vệ môi 

trường, hoàn thành các công 

trình bảo vệ môi trường phục 

vụ giai đoạn vận hành và 

thực hiện chương trình giám 

sát môi trường đối với các 

dự án trong Khu kinh tế Vân 

Phong và các khu công 

nghiệp” năm 2019 

Ban Quản 

lý KKT 

Vân Phong 

Đã nghiệm 

thu 
31.164.000 

168/QĐ-

STNMT 

16/3/2020 

10.  

Lấy mẫu chất thải xác định 

mức độ vi phạm phục vụ 

công tác điều tra năm 2019 

Công an 

tỉnh 

Đã nghiệm 

thu 
98.400.000 

295/QĐ-

STNMT ngày 

29/4/2020 

11.  

Hỗ trợ xử lý ô nhiễm, cải 

thiện môi trường bãi rác Dốc 

Đỏ, xã Cam An Nam, huyện 

Cam Lâm 

UBND 

huyện Cam 

Lâm 

Đang kiểm 

tra hồ sơ 

nghiệm thu 

  

12.  

Quan trắc môi trường phục 

vụ nuôi trồng thuỷ sản tại 

địa phương của tỉnh Khánh 

Hoà năm 2019 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

Đã nghiệm 

thu 
435.271.500 

330/QĐ-

STNMT ngày 

11/5/2020 

13.  
Bản tin Tài nguyên và Môi 

trường năm 2019 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đã nghiệm 

thu 
189.450.380 

274/QĐ-

STNMT ngày 

24/4/2020 
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14.  
Kế hoạch truyền thông môi 

trường 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đã nghiệm 

thu 
435.387.000 

378/QĐ-

STNMT ngày 

01/6/2020 

III. Nhiệm vụ năm 2020 

15.  

Tổ chức các lớp tập huấn 

phổ biến thông tin chính 

sách, pháp luật của nhà nước 

về quản lý sinh vật ngoại lai 

xâm hại; danh mục, tác hại 

và các biện pháp ngăn ngừa, 

kiểm soát SVNL xâm hại và 

có nguy cơ xâm hại trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 

Hội Nông 

dân 

 

 

Đã thẩm định 

nội dung 
 

1656/STNMT-

CCBVMT 

ngày 29/4/2020 

16.  

Báo cáo kết quả quan trắc 

môi trường sau từng đợt 

quan trắc; Báo cáo thông tin 

môi trường năm (Thông tư 

số 43/2015/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2015 của Bộ 

TNMT) 

Sở TNMT 

Đã phê duyệt 

đề cương 

 

379/QĐ-

STNMT ngày 

01/6/2020  

17.  

Quan trắc hệ sinh thái rừng 

ngập mặn tỉnh Khánh Hòa 

(Quyết định số 631/QĐ-

UBND ngày 17/3/2015 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa) 

Sở TNMT 

Đã phê duyệt 

đề cương 

 

380/QĐ-

STNMT ngày 

01/6/2020  

18.  

Quan trắc hệ sinh thái thảm 

cỏ biển vùng ven bờ tỉnh 

Khánh Hòa (Quyết định số 

631/QĐ-UBND ngày 

17/3/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa) 

Sở TNMT 

Đã phê duyệt 

đề cương 

 

381/QĐ-

STNMT ngày 

01/6/2020  

19.  

Quan trắc hệ sinh thái rạn 

san hô vùng ven bờ tỉnh 

Khánh Hòa (Quyết định số 

631/QĐ-UBND ngày 

17/3/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa) 

Sở TNMT 

Đã phê duyệt 

đề cương 

 

382/QĐ-

STNMT ngày 

01/6/2020  
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20.  

Vận hành hệ thống quan trắc 

tại 14 Hoàng Hoa Thám, Tp. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Sở TNMT 

Đã phê duyệt 

đề cương  

383/QĐ-

STNMT ngày 

01/6/2020  

21.  

Tổ chức Hội nghị phổ biến 

về tác hại của túi nilon và 

rác thải nhựa nhằm giảm 

thiểu tiêu thụ, tăng cường tái 

sử dụng, tái chế chất thải 

nhựa; các giải pháp nhằm 

giảm thiểu tiêu thụ, tăng 

cường tái sử dụng, tái chế 

chất thải nhựa đến cộng 

đồng và người dân ở các khu 

vực nông thôn và vùng ven 

đô thị tại thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Hội Nông 

dân 

 

 

 

 

Đã thẩm định 

nội dung  

1655/STNMT-

CCBVMT 

ngày 29/4/2020 

22.  

Lấy mẫu chất thải xác định 

mức độ vi phạm phục vụ 

công tác điều tra năm 2020 

Công an 

tỉnh 

Đã thẩm định 

nội dung  

1630/STNMT-

CCBVMT 

ngày 29/4/2020 

23.  
Bản tin Tài nguyên và Môi 

trường năm 2020 

Sở tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đã thẩm định 

nội dung 
 

1459/STNMT-

CCBVMT 

ngày 21/4/2020 

24.  

Tổ chức hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về 

bảo vệ môi trường nhằm 

nâng cao nhận thức và ý 

thức bảo vệ môi trường 

trong hoạt động sả xuất, kinh 

doanh 

Sở Công 

thương 

Đã thẩm định 

nội dung 
 

1680/STNMT-

CCBVMT 

ngày 04/5/2020 

25.  

Thực hiện chương trình 

giám sát môi trường đối với 

các dự án trong KKT Vân 

phòng 

BQL Khu 

kinh tế 

Vân Phong 

Đã thẩm định 

nội dung 
 

1794/STNMT-

CCBVMT 

ngày 12/5/2020 

26.  

Hỗ trợ thu gom chất thải tại 

một số vùng nông thôn, khắc 

phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường do chất thải phát sinh 

tại các vùng nông thôn 

UBND 

huyện Cam 

Lâm 

Đề nghị chỉnh 

sửa đề cương 
 

1958/STNMT-

CCBVMT 

ngày 15/5/2020 
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27.  

Tổ chức hội nghị tuyên 

truyền và phổ biến Luật 

khoáng sản 60/2010/QH12 

đã đước quốc hội khóa 12 

thông qua ngày 17/11/2010 

và các Nghị định bổ sung; 

Luật BVMT 2014; Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 và Văn bản 

hợp nhất số 11/VBHN-

BTNMT ngày 25/10/2019 

Liên hiệp 

các Hội 

KHKT 

Đã thẩm định 

nội dung 
 

1946/STNMT-

CCBVMT 

ngày 15/5/2020 

28.  
Tập huấn truyền thông về 

chống rác thải nhựa 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ  tỉnh 

Đang thẩm 

định nội dung 
  

 

III. PHỤ LỤC 3: CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐTM VÀ ĐỀ ÁN 

BVMT CHI TIẾT, KẾ HOẠCH BVMT; GÓP Ý DỰ ÁN, HƢỚNG DẪN HỒ SƠ 

MT 

STT Tên Dự án Quyết định/Số công văn 

A Báo cáo ĐTM 

I Dự án đã xác nhận phê duyệt 

1.  Trại chăn nuôi heo của ông Phan Đặng Lâm Hải tại 

thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

3835/QĐ-CT 

23/12/2019 

2.  Khai thác khoáng sản sét bùn tại xã Diên Tân, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

3872/QĐ-CT 

24/12/2019 

3.  Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long tại số 16 đường 

Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

3873/QĐ-CT 

24/12/2019 

4.  Trại chăn nuôi lợn thịt của ông Nguyễn Văn Thịnh tại 

thôn Thủy Ba, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

4007/QĐ-CT 

31/12/2019 

5.  Kè bờ phường Vĩnh Nguyên tại phường Vĩnh 

Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

84/QĐ-CT 

10/01/2020 

6.  Trại chăn nuôi gia công heo thịt tại thôn Tân Lập, xã 

Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

428/QĐ-UBND 

26/02/2020 

7.  Mở rộng quy mô, nâng công suất Nhà máy sản xuất 885/QĐ-CT 
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các sản phẩm dùng cho chăn nuôi, nông ngư nghiệp - 

Công suất 12.705 tấn/năm tại lô B5, B6 KCN Suối 

Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

20/4/2020 

8.  Nạo vét bãi bồi lòng suối đầu nguồn khơi thông dòng 

chảy và vật liệu bồi lấp lòng hồ Tà Rục thuộc xã Cam 

Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

942/QĐ-CT 

24/4/2020 

9.  Nạo vét bãi bồi lòng suối đầu nguồn khơi thông dòng 

chảy và vật liệu bồi lấp lòng hồ Cam Ranh thuộc xã 

Cam Tân và xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

943/QĐ-CT 

24/4/2020 

10.  Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho 

khu tưới thị xã Ninh Hòa và khu tưới huyện Khánh 

Vĩnh tại xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa và các xã 

Khánh Bình, Khánh Hiệp, Khánh Đông, huyện 

Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa 

1169/QĐ-CT 

22/5/2020 

II Dự án điều chỉnh Quyết định phê duyệt  

11.  Khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh tại lô D6A, 

khu du lịch Bắc bán đảo cam ranh, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

417/QĐ-UBND 

25/02/2020 

12.  Khu đô thị mới Phước Long tại phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

964/QĐ-CT 

27/4/2020 

III Dự án trình UBND tỉnh phê duyệt nhƣng UBND tỉnh trả về 

13.  Nâng công suất Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu 

từ 3.000 tấn sản phẩm/năm lên 10.000 tấn sản 

phẩm/năm tại lô F1, F2, F11, F12, Khu công nghiệp 

Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa 

5350/UBND-KT 

03/6/2020 

IV Dự án đang lấy ý kiến chuyên gia 

14.  Mở rộng Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Nha Trang tại 

số 57 - 59 đường Cao Thắng, phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

/STNMT-CCBVMT 

11/6/2020 

15.  Nâng công suất Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu 

từ 3.000 tấn sản phẩm/năm lên 10.000 tấn sản 

phẩm/năm tại lô F1, F2, F11, F12, Khu công nghiệp 

Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa (lần 2) 

2345/STNMT-CCBVMT 

09/6/2020 

V Dự án đã lấy ý kiến chuyên gia, chủ dự án đang hoàn thiện hồ sơ 
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16.  Khu dân cư và tái định cư N4 tại Khu 6 – Khu du lịch 

Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

161/STNMT-CCBVMT 

09/01/2020 

17.  Nhà máy sản xuất bột cá, dầu cá dùng trong ngành 

thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn chăn nuôi thủy 

hải sản 

490/STNMT-CCBVMT 

13/02/2020 

18.  Nhà máy nước uống đóng chai và văn phòng trưng 

bày sản phẩm tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

1879/STNMT-CCBVMT 

13/5/2020 

VI Dự án đã tổ chức họp, chủ dự án đang hoàn thiện hồ sơ  

19.  Nhà máy chế biến thủy sản T&H tại lô I8 – I9, Khu 

công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa 

Đã tổ chức họp thẩm định vào 

ngày 18/5/2020 

20.  Đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông cái và 

nhánh sông Cái thuộc các xã Diên Thọ, Diên Đồng, 

Diên Lâm, Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hoà 

Đã tổ chức họp thẩm định vào 

ngày 15/5/2020 

21.  Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân 

cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam 

Ranh; Kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã 

Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang thuộc thành phố 

Nha Trang và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

Đã tổ chức họp vào ngày 

28/5/2020 

VII Dự án đã có Quyết định thành lập HĐTĐ và bố trí lịch họp từ ngày 17-19/6/2020 

22.  Công viên nghĩa trang Phước Thành, thành phố Cam 

Ranh tại xã Cam Thành Nam và xã Cam Phúc Bắc, 

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

1333/QĐ-CT 

10/6/2020 

23.  Trang trại chăn nuôi heo của bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga tại tổ dân phố Nghĩa Nam, thị trấn Cam Đức, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

1334/QĐ-CT 

10/6/2020 

24.  Bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang tại Khu đô 

thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

1335/QĐ-CT 

10/6/2020 

VIII Dự án đã tổ chức họp nhƣng không thông qua 

25.  Đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản cát 

làm VLXDTT Sông Cái và nhánh Sông Cái 

Đã tổ chức họp ngày 15/01/2020 

IX Dự án từ chối giải quyết hồ sơ 
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26.  Khu du lịch cao cấp Phát Đạt Resort (giai đoạn 2) – 

Cam Ranh Mystery Villas tại lô D14B, Khu du lịch 

Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

04/TB-STNMT-CCBVMT  

03/01/2020 

27.  Nạo vét bãi bồi lòng suối đầu nguồn khơi thông dòng 

chảy và vật liệu bồi lấp lòng hồ Cam Ranh thuộc xã 

Cam Tân và xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

41/TB-STNMT-CCBVMT  

11/02/2020 

28.  Nạo vét bãi bồi lòng suối đầu nguồn khơi thông dòng 

chảy và vật liệu bồi lấp lòng hồ Tà Rục thuộc xã Cam 

Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

42/TB-STNMT-CCBVMT  

11/02/2020 

29.  Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho 

khu tưới thị xã Ninh Hòa và khu tưới huyện Khánh 

Vĩnh tại thị xã Ninh Hòa và huyện Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa 

75/TB-STNMT-CCBVMT  

 27/3/2020 

30.  Công viên nghĩa trang Phước Thành, thành phố Cam 

Ranh tại xã Cam Thành Nam và xã Cam Phúc Bắc, 

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

144/TB-STNMT-CCBVMT  

22/5/2020 

B Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 

I Kế hoạch đã xác nhận 

1.  Trung tâm Thương mại Du lịch Nha Trang Seafoods 

F17 tại số 777 đường Lê Hồng Phong, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

02/GXN-STNMT-CCBVMT  

02/01/2020 

2.  Khách sạn Putin tại số 15 (số mới là 18) đường Hòn 

Chồng, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa   

1100/GXN-STNMT-CCBVMT  

ngày 27/3/2020 

3.  Khách sạn Joy Trip tại số 60 + 61, khu B, đường 

Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa n 

2174/GXN-STNMT-CCBVMT 

28/5/2020 

C Kiểm tra công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm  

I Dự án đã đi kiểm tra và có Thông báo kết quả kiểm tra  

1.  Nhà máy đóng bao và trạm phân phối xi măng Long 

Sơn tại lô CN6, KCN Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa 

101/STNMT-CCBVMT 

06/01/2020 

2.  Nhà ở xã hội - Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải tại phường 

Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

218/STNMT-CCBVMT 

06/01/2020 
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IV.PHỤ LỤC 4: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

STT Tên cơ sở Mã số QLCTNH Ngày cấp Lần cấp Hình thức nộp 

I. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH  

1.  
Công ty TNHH Xe máy 

Thuận Tiến Phát 
56.000579.T 06/01/2020 Cấp lần 1 Nộp trực tiếp 

2.  Viễn thông Khánh Hòa 56.000580.T 06/02/2020 Cấp lần 1 Nộp trực tiếp 

3.  
Công ty TNHH Mariso 

Việt Nam 
56.000581.T 09/3/2020 Cấp lần 1 Nộp mức độ 3 

4.  
Công ty TNHH Long 

Sơn 
56.000582.T 25/3/2020 Cấp lần 1 Mức độ 3 

5.  
Công ty TNHH Jeil Vina 

NT 
56.000579.T 12/5/2020 Cấp lần 1 Mức độ 3 

6.  
Công ty TNHH Hương 

Liên 
56.000584.T 25/5/2020 Cấp lần 1 Bưu điện 

3.  Khu nghỉ dưỡng The Anam (tên trước đây là Khu du 

lịch nghỉ dưỡng Biển Đông) tại lô D3, Khu 1 - Khu 

du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

394/STNMT-CCBVMT 

05/02/2020 

4.  The Hotel Horizon Nha Trang tại số 102 đường 

Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

975/STNMT-CCBVMT 

19/3/2020 

5.  Tổ hợp công trình hỗn hợp Khách sạn, Dịch vụ và 

Chung cư tại số 25-26 đường Phạm Văn Đồng, 

phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

1003/STNMT-CCBVMT 

23/3/2020 

6.  Nhà máy chế biến thủy sản tại lô B7, B8 và một phần 

lô B9, Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

1919/STNMT-CCBVMT 

15/5/2020 

7.  Khu du lịch Fusion Maia Nha Trang Resort tại lô 

D10b - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam 

Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

2064/STNMT-CCBVMT 

22/5/2020 

8.  Đầu tư phát triển kinh tế trang trại Khánh Bình tại 

thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh Hòa 

2298/STNMT-CCBVMT 

04/6/2020 
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7.  Viễn thông Khánh Hòa 460/TB-STNMT 31/12/2019  Nộp trực tiếp 

8.  

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Vĩnh 

Phương 

65/TB-STNMT-

CCBVMT 
16/3/2020  Nộp mức độ 3 

9.  
Công ty TNHH Jeil Vina 

NT 

96/TB-STNMT- 

CCBVMT 
28/4/2020  Mức độ 3 

II. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH  

1.  

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Vĩnh 

Phương 

56.000578.T 31/3/2020 
Cấp lần 

02 
Nộp trực tiếp 

2.  

CN Công ty Xi măng 

Nghi Sơn tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

56.000097.T 20/5/2020 
Cấp lần 

02 
Bưu điện 

3.  
Công ty CP Cảng Nha 

Trang 
56.000418.T 27/5/2020 

Cấp lần 

02 
Bưu điện 

III. Xác nhận báo cáo CTNH  

1.  

Công ty CP Sản xuất và 

Kinh doanh Vật liệu 

Ánh Dương 

1065/STNMT-

CCBVMT 
26/3/2020   

2.  

Chi nhánh tại tỉnh 

Khánh Hòa – Công ty 

Cổ phần Vincom Retail 

1064/STNMT-

CCBVMT 
26/3/2020   

3.  
Công ty Cổ phần CM 

Nha Trang 

1066/STNMT-

CCBVMT 
26/3/2020   

 

V.PHỤ LỤC 5: CÔNG TÁC KIỂM TRA 

STT Tên Cơ sở Ngành Địa bàn Ngày kiểm tra 

1.  

Giám sát môi trường đối với bãi rá Hòn 

Rọ và Nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp, chất thải nguy hại  

Xây dựng Ninh Hòa 

20/01/2020; 

20/02/2020; 

19/3/2020; 24/4/2020; 

28/5/2020; 11/6/2020 

2.  Khu vực Cầu Ông Bộ Xây dựng 
Nha 

Trang 
09/01/2020 

3.  Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong Xây dựng Ninh Hòa 10/01/2020 

4.  Kiểm tra thực tế việc thu gom, xử lý nước Xây dựng Nha 26/02/2020 
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STT Tên Cơ sở Ngành Địa bàn Ngày kiểm tra 

rỉ rác tại bãi rác Rù Rì Trang 

5.  
Kiểm tra, đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường tại địa bàn xã sông Cái 
- 

Nha 

Trang 
11/3/2020 

6.  Công ty CP Giấy Rạng Đông 
Công 

nghiệp 

Nha 

Trang 
23/3/2020 

7.  
Công ty TNHH MTV Minexco Granite 

Khánh Hòa 

Khoáng 

sản 
Vạn Ninh 27/3/2020 

8.  Công ty TNHH DVTM và SX Sơn Phát 
Khoáng 

sản 
Vạn Ninh 27/3/2020 

9.  
Công ty TNHH Đánh bắt CB thủy sản 

Hoàng Sa 
Thủy sản 

Nha 

Trang 
30/3/2020 

10.  

Khảo sát, thu mẫu môi trường khu dân cư 

xung quanh Cụm Công nghiệp và Chăn 

nuôi Ninh ích 

- Ninh Hòa 28, 29/4/2020 

11.  

Kiểm tra việc lắp đặt hệ thống quan trắc 

nước thải tự động của Công ty TNHH Du 

lịch Vịnh Thiên Đường 

Du lịch Cam Lâm 12/5/2020 

12.  
Trạm trộn bê tông nhựa nóng Công ty 

Liên hợp Xây dựng Vạn Cường 
Xây dựng Ninh Hòa 25/5/2020 

13.  
Công ty TNHH Đánh bắt và Chế biến 

Thủy sản Hoàng Sa 
Thủy sản 

Nha 

Trang 
26/5/2020 

14.  Công ty TNHH Thịnh Phát NT Thủy sản 
Nha 

Trang 
26/5/2020 

15.  

Giám sát định kỳ công tác bảo vệ môi 

trường đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện 

Vân Phong BOT 1 

Công 

nghiệp 
Ninh Hòa 11/6/2020 

 

CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ 

CỬ TRI, GIẢI QUYẾT THÔNG TIN PHẢN ÁNH QUA ĐƢỜNG DÂY NÓNG 

 

STT Nội dung Địa bàn Giải quyết 

GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ 

1 

Đơn phản ánh của tập thể hộ dân thôn 

Tân Khánh II, xã Ninh Sim, thị xã Ninh 

Hòa phản ánh Công ty TNHH Biomass 

Ninh Hòa 

Công văn số 603/STNMT-

CCBVMT ngày 21/02/2020 về việc 

chuyển cho UBND thị xã Ninh Hòa 
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My Nam hoạt động gây ô nhiễm môi 

trường 

giải quyết theo thẩm quyền  

2 

Đơn kiến nghị của Tòa giám mục Nha 

Trang phản ánh tình trạng tập trung rác 

tại địa điểm Cộng Đoàn Nữ Tu Dòng 

Khuyết Tâm Đức Mẹ gây ô nhiễm môi 

trường 

Nha Trang 

Công văn số 667/STNMT-

CCBVMT ngày 27/02/2020 về việc 

chuyển đơn cho UBND thành phố 

Nha Trang giải quyết theo thẩm 

quyền 

3 

Bà Bùi Thị Hợp địa chỉ thôn Tân Xương 

1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa phản ánh Trường Tiểu học 

Suối Cát hoạt động gây ô nhiễm môi 

trường và nguồn nước sinh hoạt, làm ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người dân xung 

quanh 

Cam Lâm 

công văn số 1063/STNMT-

CCBVMT ngày 26/3/2020 về việc 

giải quyết đơn của bà Bùi Thị Hợp 

phản ánh Trường Tiểu học Suối Cát 

hoạt động gây ô nhiễm môi trường. 

4 

Đơn của bà Chế Lan Phương và một số 

hộ dân phản ánh Cơ sở kinh doanh Thu 

Đài hoạt động gây ô nhiễm môi trường 

Nha Trang 

công văn số 1549/STNMT-

CCBVMT ngày 27/4/2020 chuyển 

UBND thành phố Nha Trang giải 

quyết theo thẩm quyền  

5 

Đơn phản ánh của tập thể hộ dân thôn 

Tân Khánh II, xã Ninh Sim, thị xã Ninh 

Hòa phản ánh Công ty TNHH Biomass 

My Nam hoạt động gây ô nhiễm môi 

trường 

Ninh Hòa 

2198/STNMT-CCBVMT ngày 

29/5/2020 chuyển UBND thị xã 

Ninh Hòa giải quyết theo thẩm 

quyền  

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

1 

Công văn số 3760/SKHĐT ngày 

10/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc báo cáo tổng hợp phục vụ Hội 

nghị đối thoại giải quyết khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp lần II năm 

2019 

- 

công văn số 5753/STNMT-

CCBVMT ngày 18/12/2019 về việc 

báo cáo tình hình giải quyết các 

kiến nghị của doanh nghiệp đến 

ngày 25/11/2019. 

2 
Công văn số 2371/UBND-TH ngày 

18/3/2020 của UBND tỉnh 
- 

công văn số 168/STNMT-

CCBVMT ngày 31/3/2020 về việc  

báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm 

kiến nghị của cử tri thuộc thẩm 

quyền giải quyết của STNMT  

3 

Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 

23/4/2020 của Hội đồng nhân dân về kế 

hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND 

- 

Báo cáo số 46/BC-STNMT ngày 

08/5/2020 Báo cáo tổng hợp về kết 

quả giải quyết kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 
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tỉnh khóa VI và các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước 

khóa VI và các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri còn tồn đọng 

4 

Công văn số 5048/UBND-KT ngày 

25/5/2020 của UBND tỉnh về việc cập 

nhật, rà soát tình hình giải quyết kiến 

nghị, khó khăn, vướng mắc cho Doanh 

nghiệp phục vụ Hội nghị đối thoại doanh 

nghiệp lần 1 năm 2020 

- 

công văn số 2225/STNMT-

CCBVMT ngày 01/6/2020 về việc 

báo cáo tình hình giải quyết các 

kiến nghị của doanh nghiệp đến 

ngày 16/5/2020 

ĐƢỜNG DÂY NÓNG 

1.  

Bà Trần Thị Tuyết Sương trú tại 68 

Nguyễn Khuyến, thị trấn Cam Đức, 

huyện Cam Lâm về việc cơ sở thu mua 

phế liệu gây ô nhiễm tại khu vực qua 

đường dây nóng 

Cam Lâm 

Tham mưu công văn số 

547/STNMT-CCBVMT ngày 

18/02/2020 về việc chuyển UBND 

huyện Cam Lâm xử lý thông tin 

phản ánh của  

2.  Phản ánh Công ty CP Giấy Rạng Đông 
Diên 

Khánh 

công văn số 1024/STNMT-

CBBVMT ngày 24/3/2020 về việc 

yêu cầu chấp hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường của Công ty CP Giấy 

Rạng Đông;  

3.  
Phản ánh Công ty TNHH Đánh bắt CB 

thủy sản Hoàng Sa 
Nha Trang 

công văn số 1140/STNMT ngày 

31/3/2020 về việc yêu cầu chấp 

hành pháp luật về BVMT của Công 

ty TNHH Đánh bắt CB thủy sản 

Hoàng Sa 

4.  

Thông tin phản ánh của người dân về 

việc đốt rác tại bãi rác Dốc Đỏ, xã Cam 

An Nam, huyện Cam Lâm dẫn đến tình 

trạng khói mù mịt, khó chịu 

Cam Lâm 

Tham mưu công văn số 

1739/STNMT-CCBVMT ngày 

07/5/2020 chuyển UBND huyện 

Cam Lâm về việc xử lý thông tin 

phản ánh qua đường dây nóng đối 

với bãi rác Dốc Đỏ 
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