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BÁO CÁO 

 Kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 08/3/2023 của Đoàn giám sát Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, phụ trách. Cụ thể như sau:  

1. Công tác tham mưu, triển khai, quán triệt thực hiện 

a) Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo 

Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu 

chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 

2020; Quyết định 1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau giai đoạn 2019 - 2020 và các văn bản có liên quan đến việc chỉ đạo, hướng 

dẫn, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phụ trách Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các nội 

dung liên quan đến lĩnh vực môi trường để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, 

cụ thể như sau:  

- Công văn số 1443/STNMT-CCBVMT ngày 01/06/2017 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 

về môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

- Kế hoạch số 29/KH-STNMT ngày 08/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc xây dựng phát sóng định kỳ trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà 

Mau nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi 

trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

- Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 20/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật ngành tài nguyên và môi 

trường, trong đó có các nội dung liên quan đến các chỉ tiêu môi trường của Tiêu 

chí số 17; 

- Kế hoạch số 40/KH-STNMT ngày 30/06/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc tập huấn văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn 

thực hiện nội dung về môi trường trong Tiêu chí số 17 theo Quyết định số 705/QĐ-
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UBND ngày 13/4/2017 và Tiêu chí số 10, Tiêu chí số 13 theo Quyết định số 

1419/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Cà Mau tại các xã dự kiến đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2020; 

- Phối hợp các Sở ban hành hướng dẫn liên ngành về nuôi tôm thâm canh, 

siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Hướng dẫn số 285/HD-SNN-STNMT-

SCT ngày 22/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Công Thương);  

- Kế hoạch số 37/KH-STNMT ngày 24/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đồng 

thời lồng ghép, khảo sát, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các nội dung về môi 

trường của Tiêu chí số 17 (Quyết định số 705/QĐ-UBND), Tiêu chí số 10, Tiêu 

chí số 13 (theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND) tại các xã tập trung chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh và huyện phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (huyện Thới Bình); 

- Kế hoạch số 33/KH-STNMT ngày 02/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc tập huấn văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực môi trường, tài 

nguyên nước, biển và hải đảo năm 2021. Trong đó, lồng ghép các nội dung về bảo 

vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới để tập huấn, hướng dẫn cho Công 

chức phụ trách môi trường, Trưởng ấp của các xã trên địa bàn tỉnh. 

b) Giai đoạn tháng 03 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023  

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND và Quyết định số 2222/QĐ-

UBND, Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về việc 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các văn bản có liên 

quan đến việc việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn 

mới. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban 

hành văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đến lĩnh vực môi trường để triển 

khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

- Kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 21/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc khảo sát, kiểm tra đánh giá công tác bảo vệ môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chương trình OCOP 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

- Kế hoạch số 36/KH-STNMT ngày 09/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về xây dựng mô hình nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

- Công văn số 2906/STNMT-BVMT ngày 21/9/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí môi trường trong trong xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; 
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- Công văn số 3728/STNMT-BVMT ngày 25/11/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện các nội dung Tiêu chí thuộc lĩnh vực môi 

trường trong xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 

- Công văn 753/STNMT-BVMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc đề xuất quy định chỉ tiêu, tiêu chí về môi trường đạt chuẩn xã nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; 

- Kế hoạch 40/KH-STNMT ngày 13/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về tập huấn văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực môi trường, tài nguyên 

nước năm 2022; 

- Kế hoạch số 26/KH-STNMT ngày 08/04/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 

2022. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Giai đoạn tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2022 

Trong giai đoạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo 

sát, hướng dẫn, đánh giá, thẩm định thực tế, kết quả đã xác nhận đạt tiêu chí môi 

trường cho 20 xã nông thôn mới ( gồm xã Tân Lộc Đông, Hồ Thị Kỷ, Tân Phú, 

thuộc huyện Thới Bình; xã Thạnh phú, Trần Thới thuộc huyện Cái Nước; Xã Tân 

Tiến thuộc huyện Đầm Dơi; xã  Lợi An, Phong Lạc, Khánh Bình Tây Bắc thuộc 

huyện Trần Văn Thời; Xã Rạch Chèo, Phú Thuận thuộc huyện Phú Tân).  

Theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phân công các sở, ban, ngành, đơn vị phụ trách địa bàn xã xây dựng 

nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phụ trách xã Thạnh Phú đạt 

chuẩn nông thôn mới và xã Phú Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế tại 02 xã nêu trên 

để đánh giá mức độ đạt từng Tiêu chí, từ đó chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, 

UBND huyện Cái Nước và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ cho xã phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ một phần kinh phí 

cho xã Thạnh Phú để hỗ trợ hộ khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần 

nâng cao tỷ lệ các chỉ tiêu môi trường của Tiêu chí số 17. Năm 2020, xã Thạnh 

Phú huyện Cái Nước đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn xã Phú Hưng huyện 

Cái Nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tiếp theo. 

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân bổ 600 cây hoa giấy, 58 

thùng rác các loại (kể cả thùng hỗ trợ để sử dụng cho các khu cách ly covid-19 

tập trung), hỗ trợ 40 bồn tự hoại cho 03 xã Thới Bình, Tân Phú, Biển Bạch để góp 

phần cho huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện. 

Ngoài ra, để công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới đạt 

kết quả tốt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã biên soạn in 6.000 Sổ tay hướng dẫn 

bảo vệ môi trường trong nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh tỉnh Cà Mau và phân 

bổ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Cà Mau để cấp 
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phát đến các hộ nuôi tôm siêu thâm canh thực hiện các quy định về bảo vệ môi 

trường (hướng dẫn xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường,…); 

biên soạn và phân bổ 4.000 cuốn Sổ Tay hướng dẫn các quy định mới về bảo vệ 

môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép vào các hoạt động hưởng ứng sự kiện môi 

trường hàng năm như: Ngày Môi trường thế giới 5/6, Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học… Sở đã phối hợp với UBMTTQ Việt 

Nam tỉnh Cà Mau, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Cà Mau,… tuyên truyền, tập huấn 

công tác bảo vệ môi trường  (xử lý chất thải, cảnh quan môi trường và vệ sinh môi 

trường,…), tổ chức các hoạt động đổi rác thải nhựa, chất thải nguy hại lấy quà…từ 

đó đã góp phần tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân 

thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường, trồng hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan môi 

trường xanh - sạch - đẹp khu vực nông thôn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia các đoàn công tác kiểm tra kết quả 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thành phố Cà Mau 

Kế hoạch của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. 

b) Giai đoạn tháng 03 năm 2022 đến tháng 02 năm 2023 

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức tập 

huấn văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước cho trên 

500 đối tượng là chính quyền cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn (Kế hoạch 

40/KH-STNMT ngày 13/7/2022); biên soạn, in ấn 2.750 cuốn tài liệu tuyên truyền 

về bảo vệ môi trường cấp cho chính quyền cơ sở, doanh nghiệp nắm để triển khai 

thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường (Kế hoạch số 26/KH-STNMT 

ngày 08/4/2022). Trong các đợt truyền thông của Sở Tài nguyên và Môi trường 

nhân Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn Sở đã hỗ 

trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao: Hỗ trợ Huyện 

Đoàn Thới Bình 2.500 cây Hoàng Yến; UBND xã Tân Thành 05 thùng rác loại 

660L; 1.500 cây Hoàng Yến, 50 bao phân dừa; UBND xã Lý Văn Lâm: 03 thùng 

rác 660L, 1.000 cây bông Trang Thái, 500 cây Gấm Ngũ Sắc; hỗ trợ 02 thùng rác 

loại 660L cho UBMTTQVN xã Tân Thành, thành phố Cà Mau. 

Tiến hành khảo sát, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới kết quả đã xác nhận tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới 8 xã ( xã 

Đông Thới, huyện Cái Nước; xã Biển Bạch, xã Thới Bình huyện Thới Bình; xã 

Tân Đức, huyện Đầm Dơi; xã Đất Mới, huyện Năm Căn; xã Phú Tân, huyện Phú 

Tân; xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, xã Khánh Hội, huyện U Minh). 

Xác nhận chỉ tiêu, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 03 xã (Tân Dân, 

huyện Đầm Dơi; xã Lý Văn Lâm và xã Tắc Vân TP. Cà Mau).  

Triển khai xây dựng mô hình nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 

36/KH-STNMT ngày 09/6/2022 thực hiện tại xã Khánh Hội huyện U Minh; xã 

Trí Phải, huyện Thới Bình). Đối với xã Khánh Hội: Hỗ trợ 2.600 cây bông trang 

thái cho 130 hộ dân, trung bình 20 cây/hộ (trồng mới hoặc trồng bổ sung, làm 
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hàng rào cây xanh để tạo cảnh quan môi trường); 19 bộ bồn tự hoại (loại 500 lít), 

bệ cầu vệ sinh để hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo theo quy định; 

130 thùng rác hai ngăn để phân loại rác tại nguồn. Đối với xã Trí Phải: Hỗ trợ bồn 

tự hoại (loại 500 lít), bệ cầu vệ sinh, số lượng 20 bộ (để hỗ trợ xây dựng nhà tiêu 

hợp vệ sinh đảm bảo theo quy định); Hầm ủ Biogas composite, loại 1,9 m, 06 khối 

(để chứa và xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi đảm bảo theo định); thùng 

rác hai ngăn, số lượng 100 thùng (để phân loại rác tại nguồn). 

Sở Tài nguyên và Môi trường được phân công phụ trách, hỗ trợ xã Lương 

Thế Trân, huyện Cái Nước đạt chuẩn nông thôn mới và xã Phú Hưng, xã Thạnh 

Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (theo Quyết định số 2468/QĐ-

UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), theo đó Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND các xã để bước đầu nắm tình hình 

thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, sau đó Sở sẽ xây dựng Kế 

hoạch hỗ trợ 03 xã nêu trên sớm đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao trong thời gian tới. Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ xã Phú 

Hưng 03 thùng rác loại xe kéo 660 lít, 1.000 cây Hoàng Yến, 100 xuất quà (đường, 

dầu ăn, nước tương); hỗ trợ cho xã Thạnh Phú 1.500 cây Hoàng Yến. Bên cạnh 

đó, Đoàn Thanh niên của Sở cũng đã phối hợp với Đoàn thanh niên của xã Thạnh 

Phú phát quang cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh ở các tuyến đường giao thông nông thôn 

trên địa bàn xã để giúp xã nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới nâng cao. 

Ngoài ra, có ý kiến đóng Đề án xây dựng huyện nông thôn mới Thới Bình, 

Ngọc Hiển, Phú Tân; góp ý dự thảo các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh 

để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2022; Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; góp ý dự thảo 

các chương trình, kế hoạch mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau,… Tham gia cùng Đoàn công tác tỉnh kiểm tra, tình hình tiến độ triển khai 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa các 

huyện, thành phố Cà Mau; tổ kiểm tra ocop... 

3. Đánh giá chung  

3.1 Kết quả đạt được 

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành, sự vào cuộc 

của chính quyền địa phương và sự hưởng ứng, đồng thuận của người dân trong 

chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã góp phần giúp 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 

phụ trách. 

3.2. Những tồn tại, hạn chế 
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- Công tác kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn thực hiện các nội dung về tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chưa được 

thường xuyên, liên tục; 

- Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi quy mô nhỏ ở khu vực nông 

thôn chưa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, 

còn đưa trực chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; rác thải sinh hoạt của người 

dân chưa được thu gom, xử lý còn vứt bừa bãi ra môi trường; tình trạng nhà tiêu 

chưa hợp vệ sinh còn tồn trên sông, ao cá... 

- Công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu về môi trường của một 

số địa phương chưa chính xác, dẫn đến khó khăn trong việc hướng dẫn thực hiện; 

- Một số nội dung chỉ tiêu môi trường trong Bộ Tiêu chí mới giai đoạn 2021-

2025 quy định cao hơn nhiều so với Bộ Tiêu chí giai đoạn 2016-2020 nên địa 

phương khó thực hiện. 

* Nguyên nhân 

- Nguồn nhân lực của Sở còn hạn chế, khối lượng công tác chuyên môn phát 

sinh nhiều nên chủ động tổ chức kiểm tra, khảo sát và hướng dẫn các xã thực hiện 

các nội dung về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra. Mặt khác, kinh phí phân bổ cho 

Sở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn hạn 

chế; 

- Tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân chưa thay đổi (còn sử dụng nhà 

vệ sinh trên ao cá, trên sông; chất thải chăn nuôi theo hộ gia đình chưa được thu 

gom, xử lý triệt để); 

- Sự vào cuộc của chính quyền địa phương ở một số nơi còn hạn chế, công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới chưa được duy trì thường xuyên; 

- Tiêu chí môi trường được quy định theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-

2025 có nhiều nội dung mới, quy định còn chung chung.  

* Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; kinh nghiệm rút ra 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho chính 

quyền cơ sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ, hộ gia đình cá nhân nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm về bảo vệ môi trường góp phần 

xây dựng nông thôn mới;  

- Tăng cường phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện khảo 

sát, đánh giá, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trên địa bàn các xã dự 

kiến đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; 

- Tăng cường công tác kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối các cơ sở sản 

xuất - kinh doanh, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên 

địa bàn trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; 

- Các tổ chức đoàn thể ở địa phương thường xuyên tổ chức các phong trào 

thi đua thực hiện mô hình: Tuyến đường xanh, sạch, đẹp; tuyến đường không rác; 
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cụm/tuyến dân cư thực hiện tốt các nội dung tiêu môi trường…tổ chức tuyên 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chỉ tiêu môi trường 

và tổ chức nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả. 

4. Định hướng thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, NTM nâng cao giai 

đoạn tiếp theo liên quan đến lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, phụ 

trách; tăng cường chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn các xã, huyện thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 

tỉnh; Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát và hướng dẫn các xã thực 

hiện các nội dung về tiêu chí môi trường.  

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ xã Thạnh Phú, Phú Hưng huyện Cái Nước trong 

xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã Lương Thế Trân huyện Cái Nước trong 

xây dựng nông thôn mới.  

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Đối với Trung ương: Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban 

hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn để địa 

phương có cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn; Hướng dẫn chi tiết cách xác 

định khối lượng chất thải nhựa phát sinh theo từng nguồn thải. Mặt khác, kiến 

nghị Bộ thực hiện dự án điều tra, đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nhựa trên 

phạm vi cả nước để làm cơ sở tính toán khối lượng chất thải nhựa phát sinh và 

phổ biến các giải pháp thực hiện việc tái chế, xử lý chất thải nhựa có hiệu quả, do 

ô nhiễm chất thải nhựa đang là một trong những vấn đề môi trường chính của cả 

nước hiện nay.     

- Đối với cơ quan cấp tỉnh: Tiêu chí môi trường gồm nhiều nội dung tiêu chí 

thành, một số nội dung khó thực hiện nên đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn các xã xây dựng nông thôn mới thực hiện, do đó đề nghị tăng kinh kinh phí 

hỗ trợ cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, BVMT (Khiếp). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phan Vân Minh 
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