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CHỈ THỊ
Về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn huyện Tánh Linh
Trong những năm qua, tình hình môi trường và công tác bảo vệ môi trường ở
huyện ta có nhiều tiến bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường được chú
trọng hơn; qua đó nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ
môi trường ngày được nâng lên. Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đã
dần được tăng cường; môi trường ở các khu dân cư, các khu vực nông thôn, khu vực
sản xuất, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ngày càng được cải thiện; công tác bảo vệ,
phát triển và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên được giám sát và chỉ đạo chặt
chẽ, cụ thể.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì môi trường trên địa bàn huyện
ta gần đây, tại một số vùng bị suy thoái do các tác động tiêu cực của con người diễn
ra ngày càng rõ rệt. Đó là tình trạng xả rác thải tại một số khu dân cư, dọc các tuyến
đường, nước thải trong các khu vực buôn bán tập trung chưa được thu gom xử lý tốt,
một số cơ sở sản xuất chưa thực hiện việc xử lý chất thải; trong ngành sản xuất nông
nghiệp việc lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ gây ô
nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra khá phổ biến, nhưng chậm khắc phục, làm ảnh
hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Tình trạng khai thác tài nguyên
rừng, khai thác sử dụng tài nguyên nước, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
vẫn còn xảy ra nhiều nơi; nguồn lợi thủy sản đang có nguy cơ cạn kiệt do việc đánh
bắt hải sản bằng xung điện vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Nguồn lực đầu tư của Nhà
nước, của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cho mục đích bảo vệ môi trường
còn rất hạn chế. Điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cung cấp
nước sạch ở đô thị, nông thôn chưa cao.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn
huyện; thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 46/CT-UBND ngày
24/11/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức triển khai Luật Bảo vệ môi

