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Can c' Lu42t To' chi'c chmnh quyn ct/a phuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ct' Luát st'ca ddi, bo' sung môt so' ctidu cia Lu2t To' ch'c Chmnh phi và 
Luat To chtc chmnh quyên ct/a phzccrng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

C'án ct' Luat Báo  va mOi tru'Ong ngày 17 tháng 11 nàm 2020, 

Càn th Nghj quylt sO' 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 nàm 2019 cia Bç$ 
ChInh fr/ ye xdy dz!ng và phát triên thành pM Dà Ndng den nàm 2030, tam nhln 
den nám 2045, 

Can ci' Quyê't ct/nh so' 1216/QD-TTg ngày 05 tháng 9 nám 2012 cta Thi 
tu'áng Chmnhpht ye viac phê duyêt ChiO'n luc Báo iç mOi tru'àng quOc gia den 
nám 2020, tam nhin den nám 2030, 

Can cz Quye't ct/nh so' 622/QD-TTg ngày 10 tháng 5 nárn 2017 cta Tht 
tu'áng C'hmnh phi ye vic ban hânh kl hoach hành dc$ng quOc gia thicc hian 
chuong trInh ngh/ sc 2030 vi sy'phát triO'n bn vibig, 

C'án cth Quyit d/nh so' 681/QD-TTg ngày 04 tháng 6 nàrn 2019 cta TJu 
tithng C'hmnh phz. ye  viac ban hành L trinh thcc hin các myc tiêu phát triên 
ben vt?ng Viêt Nam den náin 2030; 

Can ct Quyé't ct/nh so' 34/2005/QD-TTg ngày 22 tháng 02 nám 2005 cza 
Thi tzthng C'hInh pht ban hành Chu'ctng trinh hành dng cza C'hInh phi thy'c 
hian Ngh/ quyêt sO 41-NQ/TWngay 15 tháng 11 nàm 2004 cta B Ghinh tr/ ye 
báo v mOi fru'ô'ng trong th&i /çj) ddy manh cOng nghip hoá, hian dqi hoá dat 
nuóc, 

Can ci' Nghf quylt so' 348/NQ.-HDND ngày 09 tháng 12 nám 2020 cia Hai 
dOng nhân dan ththnh phO Dà Ndng ve nhiam 2021, 

Theo ctd ngh/ cia Giám dO'c Sá Tài nguyen và MOi trtcOng. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành fM an "Xây thing Ba Nng - thành ph6 môi tnrô'ng" giai 
doan 2021 -2030. 
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Diu 2. Quyt dinh nay cO hiêu hrc thi hành 1c tir ngày kS'. 

Diu 3. Chánh VAn phông UBND thành ph; Giám d6c S Tài nguyen Va 
Môi triing; Thu trithng các cc quan chuyên mon có lien quan thuOc US' ban 
nhân dan thAnh phô; Chü tjch Uy ban nhân dan các qun, huyn và các to chüc, 
Ca nhân có lien quan chju trách nhiêm thi hAnh Quyêt djnh nAy.I., 

Noi n/i in: 
- Nhix Diu 3; 
- Bô TN&MT; 
- T]I'TU, IT HDND TP; 
- ChU tjch và các PCT UBND thành ph; 
- UBMTTQVN thành phô và các hi, doan the TP; 
- Các sâ, ban, ngành; 
- UBND các qun, huyn, xâ, phithng; 
- Dãi PTTH EM Nng, Báo Dà Nng; 
- Cng TTDT thành pho; 
- Trung tam THVN t?i  EM Nkg; 
- Lru: VT, DT-DT, STNMT. 
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CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip - Ttr do - Hanh phñc 

DEAN 
ng Ba Nng - Thành ph môi trtrô'ng" 

giai doin 2021 - 2030 

(Kern theo Quye't djnh s '10 3/QD-UBND ngày O.L-tháng '1 nàrn 2021 
cza UBND thành pM Dà Nãng) 

PHANI 
1(HAI QUAT T!NH H!NH VA KET QUA TifiEN KHAI BE AN 

GIAI DOAN 2008 - 2020 

1. KHAI QUAT TINEI HiNTI THU'C HIN 

Nàm 2008, thirc hiên chi dao cüa Thành üy, UBND thânh ph6 ban hành Quyt 
dinh so 41/2008/QD-TJBND ngày 2 1/08/2008 triên khai Dé an "Xây drng Ba Nãng 
- Thành phô môi tru'ô'ng". K ti'r do, cac muc tiêu, tiêu chI ye "Xây dirng Dà Näng - 
Thành phô Môi tru0ng" dã trO' thành nMng ni dung duçic Thành üy, HDND, UBND 
thânh phô dc bit quan tam, chi dao, vâi su vào cuc khá dông bQ cüa các cap, các 
ngành Va duçic lông ghép trong cac chin luyc, quy hoach, k hoach phát triên cüa 
thành phô. Be phát trien thành pM theo hutng djch vçi, du llch,  cong nghip cong 
ngh cao, tiên tiên vâ bão dam môi trixong chung, thành pM dâ cO nhiêu chü truong 
không cho phép dâu tix di v&i cac linh vixc san xut cOng ngh cü, lac  hu; ti'r chOi 
các dir an khi xét thây nguy ca tim n 0 nhim, khuyn khIch phát triên du ljch djch 
vi theo hu&ng sinh thai, ban hành nhiu chInh sách dê bão v môi tru&ng khu dan Cu, 
h sinh thai,. . . Den nay, thành pM da thi& 1p sr can di gitta kinh tê - xâ hi - môi 
tru&ng, kêt hcTp bão v môi tru&ng vi phát trMn kinh t - xâ hi mt cách hài hOa. 

Các van ban quy phm pháp luât, cac chumg trInh, k hoach trong linh virc 
quán l nba nuâc ye bão v môi trung cüa thãnh phô da duçic ban hành kjp thai, tao 
diêu kin thuan lçi cho cOng tác quail i nba nuâc cp ngành, da phuong; trên cci si 
do các chucmg trinh, dr an, d an dixoc thirc hin trng bizâc dáp rng vi nhu câu thirc 
tin cüa thàrth phô, cii the nhu quy dinh v báo v mOi trumg thãnh phô2  dugc cp 
nht theo quy dnh, phê duyêt quy hoach v quan l chat thai ran, quãn 1 thoát nuOc 
và xi 1 nuàc thai (XLNT), d an v bão tn da dng sinh h9c, quy djnh ye phân 
vüng môi trung nuc.....Dng thai, thành pM dâ ban hàrth các ké hoach, d1r an 

'Theo do, miic tiéu chung dn nAm 2020 phn dAu tr& thành Thành ph than thin môi trirng, dat càc nwc  tiêu ci th& (1) Dam báo cácyêu câu ye chat luvng mnói trw&ng dth, chá,t lwimg môi tru&ng ni4c, chat lwcing môi trzràng khdng khI, 
tqo sir an toàn ye sz1c /thoê và rnôi 1ruông cho ngudi dan, cáo nhà ddu tir, cho dii k/mach trong và n;Oai nifác den thành 
pho; (2) Ngán ngf-a ó n/iiêm và suy thoái môi trirôimg, có dm1 náng 4rc xt1 1 vá khácphyc các sr cô mnôi truthig; (3) 7'át 
Ca ngithi dan than/i phô, các to' c/uk cá nhdn trong, ngoài nzt4c din lam an, s/nh so'ng tai Dà N&ig dêu cO .ji tink ye báo v mOi trurOiig, xáj dng t/iành p/id miii tru071g. 
2  Quy& djnh S6 23/2010/QD-UBND ngày 10/8/2010 cüa IJBND thành ph6, Quyt dnh s6 39/2014/QD-TJBND ngAy 29/10/2014 ci:ia UBND thành phô vA Quyêt dinh s6 33/2018/QD-UBND ngAy 1/10/2018 cüa IJBND thhnh phôvA ban hAnh quy djnh ye bão v rnôi trithng trén dja bàn thành ph6. 
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trin khai nhAm tp trung xfr 1 dim nóng môi trixng3, cãi thiên h thng thoát nixâc 
do thj, quân 1 chat thai, phân cap quãn 1 môi tnthng theo chuyên ngành4, chü dng 
1rng phó biên doi khI hu, quail 1 tài nguyen va bão v môi tnrông,.. 

Ban Chi dao D an "Xáy dy'ng Dà Nng - Thành pho' môi truô'ng" dâ ducic 
thành lip,  djnh kSr triên khai chi dao, diu hành theo quy chê. Näm 2014, Ban chi dto 
dâ to chrc so kêt giai doan 2008 - 2014, phê duyt 1 trmnh thrc hin Dê in dênnäm 
2020. Tü närn 2017, UBND thânh ph ban hành k hoach  hang nãm dôi vâi Dê an, 
chi tr9ng triên khai cac nhim vi dê ra tai  Quyet dnh sO 7702/QD -UBND ye chuyên 
dé xl'r 1 diem nóng môi trrnimg. Qua do, nhiêu cong trinh tr9ng diêmliên quan giãm 
thiêu ô nhiêm, cái thin chat lixng môi tnrO'ng dã dugc khân truong dâu tir. 

2. KET QUA TRIEN KHAI BE AN 

2.1. Kt qua chInh dt thr9c 

a,) Cong tác tuyên truye'n, giáo c4ic, nâng cao 35 thi'c và trách nhim 

Giai doan 2008 - 2020, UBND cac cAp, sâ, ban, ngành dã cii the hóa thành các 
chi.rong trmnh, kê hoch ye tuyCn truyn, nâng cao nhn thüc và thirc trách nhim ye 
bão v môi tnthng. Thông qua các hti nghi giao ban djnh k' ye báo chi, giao ban 
ngành, lTnh virc khoa giáo, hi nghi báo cáo vien, cong  tác viên du 1uQn xä hi... Ban 
Tuyên giáo Thành üy, S Thông tin và Truyn thông cüng các S, ngành cia närn bat, 
djnh hi.râng cii the, tuyên truyên nhiu vAn d ye môi tnrng, nhât là nhftng van cie 
nôi cm dir lun quan tam, kjp thi tng hop báo cáo lânh dao  thành phô clii dto 
1; phôi hop, djnh htràng báo dài thành phO tuyên truyen ye báo v môi trumg. 

Nhüng thông tin v bão v môi trixông, chü trirong xây dirng thành ph rnoi 
truOng hoc thông tin ye tInh hInh giài quy& các vn d môi trithng cüa thành phô cia 

dirtic các sâ, ban, ngành, dia phuong, cac co quan báo dài thành phO triên khai dixâi 
nhieu hinh thirc phong phü, giüp ngui dan tiêp can thông qua nhiêu kênh thông tin, 
tp huân, nói chuyên tuyen truyn, hop t dan pM, các phuong tin thông tin di 
chüng, phong trào, sr kin, chin dich, các hoat dông thirc tin có nghia cUa nhiêu 
co quan, ban, ngành..., cong tác tuyen truyn cia huy dQng duc sir tham gia ci:ia toàn 
the cong dông, qua do da hlnh thành các phong trào, mô hInh, hot dng vói six tham 
gia tIch circ cüa dOng dão ngui dan thành pM v bão v mOi trung, t?o  sic lan tOa 
manh và dt hiu qua nhAt djnh5. 

b,) Nhi?ng t!êu ch1 nhim vy dqt ã1w'c 

Trong 10 chi tiêu d ra, 7 chi tieu dat duoc, dO là: chi s 0 nhim không khI 
(API) trong khu vrc do thj luOn nhO hon 100; d on tai  khu dan cu nhO hon 60dbA, 
dung hO nhO hon 75dbA; diên tIch không gian xanh do thj bInh quail dâu ngui tü 
6 - 8 m /ngux&i; t l h dan sir diing nuâc sach ti các qun ni thành là 97,83%, khu 

Quyt djnhs 7702/QD-UBND ngày 8/11/20 16 cüa UBND thành ph6 ban hành v chuyên d "Tang cr&ng xr 1' các 
diem nóng ye môi trung". 

Quyt djnh s6 19/2018/QD-UBND ngày 07/5/2018 cüa UBND thành ph v quy djnh quán 1 djch vi cong ich v 
sinh mOi trtxng; Quyet djnh so 18/2017/QD-UBNrJ ngày 08/6/20 17 ye phân p thu phi BVMT dôi v&i mxOc thai cOng 
nghip. 

Nhu: QunIHuyn, Phthng/Xa mOi tru&ng, Phong trào "Ngày ChO nht Xanh -Sch - Dçp", Mo hlnh :'son Xanh"-
Hi Phi nf; Mo hmnh "Trtr&ng h9c Xanh", Câu lac bô vi môi trLr&ng - HOi Ciru chiên binh thOnh phô, "TO dan phô 
khOng rác"; PhOn lo?i rOe tai nguôn, VI mOi tnr&ng biên khOng có rác thai nhra.... 
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virc nông thôn là 76,81%; t lé nuOc thai cong nghiêp dt yeu cu xã thai dt 100%; 
t 1 thu gom chat thai rn sinh hoat khu vrc do thj dt han 95%, khu virc nông thôn 
là han 70%; tong hrcmg nuóc thai sinh hoat thu gom den näm 2020 dt trên 83%, t' 
1 l dt quy chuân dat han 50%. 

NhInchung, viêc thixc hiên các nhiêm vu, tiëu chI cüa D an c1 gop phn xây 
drng DàNäng vi nhtng thay di 

ion và phát trin vuo't bc, chat lixçng môi trirOng 
ca bàn tot. Qua do, thành ph6 Dà Nng ducc các Bô, ngành, các to chirc trong Va 
ngoài nuc ghi nhan, clánh giá cao và dat nhMu giãi thixâng danh giá nhix: Mt trong 
11 thành phô ben vcrng ye môi trixong cüa ASEAN (nàm 2011); là do thj có khOng 
khI sach và có ham lucmg cacbon phát thai th.p ciia châu A (näm 2012); là thânh phô 
phong cãnh châu A (näm 2013); là do thi xuât sac trong phong trào xây dirng do thj 
xanh sach dçp, thành phô xuât sac trong chuyn dôi (näm 2015); là Thành phô Xanh 
quôc gia cüa Vit Nam (nàm 2018). 

2.2. Kt qua chira dit thrç'c 

Ben ctnh nhitng k& qua trén, thành ph vn con tn t.i, bt cp v môi tnrmg 
cQng nhu vic thirc hin De an, Cu th do là: 03 tiêu chI chua dánh giá dixc hoc 
chira dt du?c theo miic tiêu den näm 2020 ( l các nhà may /ciêm soát ô nhiêrn 
không khI, tj' l chat hcg nu'àc dat 

yeu cau tçii các khu vrc: sOng, yen biên, ho, 
nu'ác ngdm (co ddu hiêu 0 nhiêm cuc bô,); tj l tái th ding chat thai ran cOng 
nghip). Cong tác quy hoach con rthiu bt cap, chua tuân thu các quy dnh, quy 
chuân dan den tInh trang các khu cong nghiep, cim cong nghip hoat dng chua bão 
dam quy djnh ye khoãng each cách ly 

ye sinh môi truOng tir các ca s san xuât vâi 
khu vuc dan cii xung quanh; thiu diên tIch cay xanh; các tram trung chuyên rae quy 
mô nhô, chiia dam báo nAm trong khu dan cii hay bai chôn lap v sinh Khánh San; sir 
phát triên qua mi'rc các du an du lich yen bin gay qua tái h thông thoát nir6c Va xCr 
l nuâc thai cüng nhix quán I cMt thai rn 

a các khu we nay. Cong tác dâu tu h 
tang k5' thu3t ye mOi tr11ng con thi&i dng bO, viêc tInh toán quy mô, iira ch9n cong 
ngh xi 1' chua bão dam. Các cong cu quan trc môi trixOng dê dir báo và ngan ngira 
ô nhiêm chi.ra dáp irng, phn 1&n trang thi& bi quan trc thu công, thii dng; nang lixc 
quan tràc môi tnuOng t1r dng, lrng dung cong nghé thông tin con muc thâp; nhân 
1irc quàn 1 môi tnig các cap, ngành chi.ra tuong ung vái sir phát triên do thj và 
nhfrng cOng tác quàn l chuyên ngành mâi. Ngun 1irc tài chmnh tfr ngân sách nhà 
rnró'c chua thic si.r ben vüng (nhu cdu v nguO'n vO'n dê'phát triên hq tang k9 thuçt dO 
thj lien quan: h thông thu gom, x l5 nu'&c thai; thu gom, vn chuyên, xi'r l và chôn 
lap rác thai là rat ion và tiêi tuc gia tang), trong khi vic thu hut tir xâ hi hóa cOn 
rat mOi, gp khó khän, vix&ng mac..... 

3. DANH GJA CHUNG 
A A 3.1. Veketqua 

Sau 12 näm trin khai D an, duc su lânh dao, chi do kp thi ciia các cap üy, 
chInh quyn thành pho; sr ph6i hop cüa các sâ, ban, nganh, doàn the, dja phuoiig 
trong cOng tac tuyên truyên, trin khai thirc hin, d tao  diiqc sr dOng thu.n cao trong 
can b, dàng vien, các to chüc, doanh nghip 

va các tAng lap nhân dan trong thc 
hin các nhim via, miic tiêu D an, gop phAn xay dimg Dà Nng phát triên virçlt bc, 
chat hrçing môi tnuang nhmn chung co ban t&. Thanh ph nhn dixcic nhieu giãi 
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thuâng, chüng nhn trong nixcc va qu6c tê ye phát triên, quán 1' do thj, ing diing 
cong ngh thông tin, bão v môi truông và rng phó vâi biên dôi khI h3u. 

Cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn thüc dt hiu qua cao. Vth nhiu hInh 
thüc truyên thông và chi dao dông bô, sâu rng cUa länh dao  các cap, ngành, 100% 
cong dông d biêt ye miic tiêu xay dirng thânh pM môi tru'&ng, dông thun vOi djnh 
hithng nay6. Cong tác xa hi hóa, kêu goi cong dng tham gia dóng gop, xây dirng 
thãnh phO mOi tri.rOng dat nhttng k& qua nht dinh;  nhiêu phong trào, rnô hInh, sang 
kiên bão v môi truOng dã duoc xay dimg và nhan rng trong CáC CO.  quail, tO chitc 
doàn the và quân cháng nhân dan. 

Cong tác quy hoach, phát trin ha thng dO thj, phát trin kinh th - xä hOi  dAuu 
tiên triên khai cac dir an tr9ng diem, cap thiêt ye báo v môi trixng, phông chong 
thiên tai, ng phó vti biên di khI hâu, chm sOc sirc khóe nhân dan... Hoat  dng dâu 
tir ye bào v môi tnrng dâ bt d.0 tri&i khai vi nhiêu dir n ion7, giüp thành phô 
tfrng bixOc hoàn thiên h tang 1c thuât do thi, môi tnro'ng trong qua trInh phát triên. 
Quan 1 tài nguyen dat, nuc, khoáng san, h sinh thai d thiçic kin toàn hthong 
van bàn pháp 1; buc du d 1p quy hoach các nguôn tài nguyen lien quan dê quàn 
l, khai thác hap 1, thirc hin nghiêm tiic phuc Mi môi tnthng sau khai tháC. 

Hap tác quc t, irng dung khoa hoc cOng ngh dà gop phn da dng hOa llguôn 
vOn ye bão v moi truOng, huy dng dizac các ngun h6 tra th' CaC B, ngành, các 
nguôn tài trçy cüa các t chüc trong va noai niic thirc hin các cong trInh, giài pháp 
ye xfr l môi tnthng, irng phó vói bin dOi khI hau,  phông chông thiên tai. 

3.2. Khó khãn, hn ch 

Ben canh nhftng kt qua dã dat duac, vn cOn nhiu khó khàn, tn tai,  ci th: 
vic tiêp cn miic tiêu xay dirng "thành ph6 rnOi truOng" tai  thi diem nàm 2008 van 
con rat m&i Viêt Nam, khi do chua cO huàng dn cu the tir các b, ngành trung 
uong; cac tiêu chI dt ra chü yeu thông qua qua trInli h9c hOi, tham khão các do thj 
tiên tiên trên the giOi 11c bay gi, do dO qua trInh trin khai thirc hin không tránh 
khOi hing tüng, nhieu tiêu chI d ra chira phU hap. Qua trInh thirc thi, tO chüc diêu 
hành cOn thiêu tInh chü dng, chua tIch hap trong xây di.mg Ca chê, chinh sách dê 
huy dng hiu qua han tir các ngun lire xà hoi; dc bit là ngun hrc dâu tti xây 
dirng ha tang môi trueing chi.ra dng bô, thiu tInh dir báo, chixa dáp ing kjp thi so 
vâi thçrc tiên phát triên cüa thành pM; nhiu giãi pháp ye phOng ngüa, giám thiêu 0 
nhiêm môi tnrmg chua thirc sir bn vthig, nguy cci phát sinh ô nhirn luOn hin hthi. 

3.3. Bãi hçc kinh nghim 

Thir n1it, vái kinh nghim ti'r giai doan 2008 - 2020, là nn tang d xây dçrng 
m11c tiêu "thành phô môi tri.rmg", huOng dn "thành phô sinh thai"; truâc hêt t.p 
trung giài quyêt nhftng ton tai, khO khan hiên thyi, dông th?yi phài tIch hap nhng 
diêu kin thun 1?i, cci hi mâi thu xay dipig nên kinh tê tuân hoàn, do thj sinh thai, 
khai thác hiêu qua tâi nguyen thien nhiên.....Qua trInh trin khai thi gian tâi Se dugc 

Nhiu khu dan cir, t dan ph6, phuông, xâ, quân huyn d duy tn Phong trào Ngày chi nht xanh - sch- dçp, dat 
nWtng kêt qua nhât dnti, tao  dan thói quen trong cong ng là có trách nJiim vi môi tnräng, theo do các van dé môi 
tn1öng c s& dtrqc ctng dông giãi quyet. N1iu hoat dng bâo ye môi tnthng Co ' nghia, các mô hmnh tOt, các sang 
kiên dâ duqc thirc hin thông qua các dja phuyng, Mat fran, các hi, doàn the các cap. 

nhix: Dir an Ccir sà h thng uu tiCn, Dir an phát trin bn vüng thành ph& Dir  an Cal thiên môi trir&ng nuàc... 
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dárth giá theo tirng näm, 5 näm, 10 näm d diu chinh kjp thai sir phát trin do thj. 

Thir hai, tip tue di mdd cOng tác tuyen truyn, nâng cao nhan thüc eüa nguôi 
dan ye bäo v môi trumg, thay d61 thói quen trong rng xir vâi môi trung: chi'i tr9ng 
xay dirng các chu'ang trInh truyên truyn, tp hun chuyên sâu, tao nén nhftng mô 
hInh thixc tê de viia nâng cao nhân thüc, vira theo dOi, dánh giá hiu qua cong tác; sü 
dung các giái pháp, cong ci truyn thông true tuyn phi hçp hoc thông qua các ca 
quan báo chI de nãng cao chit hiçrng tuyên truyn, m& rQng di tuçng tuyên truyên. 

Thir ba, phông ngüa, üng phó, khc phc, cal thin tIrth trng ô nhiém môi 
trung là van dê cap bach, cn xay dung quy trmnh, chfnh sách vã quy djnh vai trô, 
trách nhim cüa tfrng ben lien quan; han ch ti da vic nay sinh thành sir Co mOi 
trung dan den tInh trang phic tp v trot  tix dO thj, an ninh mOi trthng. 

Thir tir, các d an, dir an giái quy& nhuing vn d môi trung, cài thin chit 
lirong môi truông can du'ac xem xét du tir som, có tInh dir phông cao, Co chat 1ung, 
có tInh chiên luoc, bâo dam lâu dài; thu hut manh các dix an cong ngh cao, cOng 
ngh thông tin, than thin vó'i môi trixng. 

Thi'r näm, dy manh phân cp, kt hap nâng cao nAng 1rc Va S6 hrcmg nhân içrc 
thuc thi theo chirc näng, nhiém vu; du tu kip th&i, day dü h thông quan trãc, cong 
cit dir báo, kiêm soát 0 nhim, he th6ng dii lieu v môi trithng trirc tuyên dé phiic vii 
cong tác dij báo - phông ngra, xir 1 kip thai cac vk d môi trtthng phát sinh. 

Thu sau, ung dimg cong nghe thông tin, dy manh các giãi pháp tiêp cn theo 
hithng cung cap, cOng khai thông tin v môi trung, trách nhiêm bão v mOi truO'ng 
cüa m9i to chirc, ngui dan. 



6 

PHAN II 

HLN TRANG CHAT LUNG MOI TRUNG vA DV BAO DIEN BIEN 
CHAT LUNG MO! TRUNG THEO CAC K!CH  BAN PHAT TRIEN 

1. HIN TR4NG CHAT LU'Q'NG MO! TRIJNG 

1.1. Môi trtrông không khI 

Chit 1uoig môi tnthng không khI cüa thành pM thai gian qua dã di.rçc cãi thin 
dáng kê, cac thông so không khI ca bàn nhu biji (PM10), NO2, SO2  Va 03  tai CáC V frI 
quan träc dëu dt QC\TN 05:201 3/BTNMT. Trong tong so 55 diem, vj trI quan träc 
không khI djnh k, chi so chung ye chAt hrçng không khI (AQI - Air Quality Index) 
näm 2020 vái 100% diem do phàn ánh chat hrçng không khI tr trung blnh den tot 
(AQI <100), trong do 43/55 diem do phàn ánh chat lu'çmg không khI tot (AQI <50), 
12/5 5 diem phân ánh chat ilx9ng trung blnh (50 <AQI<100). 

1.2. Môi tru*ng nu'ó'c 

Trên sOng Cu Dé: Trong giai doan tir nàm 2008 dn näm 2020 có 6 diem quan 
tràc: cách cira song 6.000m (Si); cách ci'ra song 1.000m ye phIa thu'çmg nguôn (S2); 
câu Phô Narn (S3); câu Nam 0 (S4); hçip lu'u song Nam và song Bàc (S5); dithi chân 
cau Nam 0 (S6). 

Song Cu Be - Ham hrçng COD (gial don 2008-2020) 
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NSm2OOS Nzn2OO9 DNim201O N3m2Oj1 DNm2O12 INOni2OI3 Nim2OI4 

• N5ni2OI5 NSm2O1 •Nini2O17 N1m2O1S lKam2O1 ONam2O2O —QCVN 

HInh 1. Biéu d ham hrig COD trong nwóc song Cu Dê (2008 - 2020,) 

Theo kêt qua quan trc, the thông s ca bàn nuâc song Cu Dé chixa xáy ra tmnh 
trng ô nhiêm, cii the COD, BOD5, Colifonn trung bInh nãm tai  các vi tn dêu dat  quy 
chuân. 

Trén song Phü Lc có 4 dim quan trc nuóc song, tai: cu Da Co (S7); thu Phü 
Lc (S8); tai  cira song (S9) và duâi chân cau Phü Lc (S 10). 
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Song Phil Lac - Ham Itrqng COD (gial dou 2008-2020) 

Nãm2O05 mNarn2009 1Nni2O1O N1m201t (JNlm2O12 JN9m2013 NNarn2014 

• N9m2015 flNnj2016 •Nam2017 •Nàm201S •Nãrn2019 Nâm2020 QC''N 

HInh 2. Bie2u dá ham lwng COD trong nu'àc song Phá L42c  (2008 - 2020) 

Qua k& qua quan trc, tnrâc day song Phü Lc có du hiu o nhiêm ye chthüu 
co', vi sinh nhi.rng có xu hithng giâm dan trong các närn gân day, do thành ,phô dä 
khàc phiic tinh trang các nguôn thai d vào song nhu ni.rc thai cüa h thông các 
kênh, muang nhánh do vao nhu kênh B12, B18, B24, kênh Yen The - Bàc Son, 
rniwng Khe Can  cüa các qun Cam L và Lien Chiêu. 

Trên luu vrc song Vu Gia - Thu Bn vâ song Han tai  Da Nng có 12 diem quan 
trAc nuó'c met, gôrn các vj tn: cau Nguyn Van Tri (S 11); câu Tuyên So'n (S 12); câu 
Thun Phrnc (S13); câu Song Han (S14); hop hm song Han và song VTnh Din 
(S15); câu Tir Câu (S16); cu Cm Lê (S17); hç'p hxu song Yen và song Thy Loan 
(S 18); câu DO (S 19); câu Qua Giáng (S20); nháith song Thy Loan (S21); nhánh song 
Vu Gia (S22). 

SOng Han - Ham lixçnig COD (giai don 2008-2020) 

ijj•lII _._aI.a! 
N9m20O9 n200 JN8,ij2O1O U74Szn2Ol1 DNlm2O12 jNlxu2O13 UNain2O14 

• Nam2015 Niini2O16 •Nam2O17 N8m20I5 •N9xn2O19 LJNlm2020 —QCVN 

HInh 3. Bie2u d ham ltemg COD trong rncO'c song Han (2008 - 2020,) 

Theo s 1iu quan trc giai doan 2008 - 2020 trên hzu virc sOng Vu Gia - Thu 
Bn và song Han t?i  DàNng, giá tr trung bInh nàrn cüa các thông so co' ban nhu 
DO, BOD5, COD tai  cac vj trI quan trAc dêu näm trong gió'i han  cho phép caa QCVN 
08:20 15/BTNMT, cOt  Bi và có xu hixàng giam dan qua các näm quan träc. 
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Nhmn chung, chit lu'Qng môi trithng thành phé Co chi s 0' rnirc tot, dc bit Co 

nhiêu cái thindáng ké, song vn con tn ti nhü'ng van dê môi tnrO'ng chua dupc giai 
quyêt trit de, mt so khu virc hin nay vn cOn ô nhim ciic b, nay sinh nhng diem 
ô nhim mâi, dr báo nguy Ca ô nhirn gia tang do tc d do thj hoá nhanh. 

2. DI) BAO DIEN BIEN 

2.1. Môi truô'ng không khI 

Din bin chat 1ung môi tmng không khI t 1 thun vó'i thc d phát triM kinh 
tê - xã hi nêu không có nhüng biên pháp phông ng1ra, kiêm soát ô nhiêrn hthi hiu. 
Dr báo dik biên chAt krcng môi trithng không khI cüa thành phô duçic Trung tam 
cong ngh rnoi truO'ng th'rc hin, mô phông trên phAn mm Meti-lis 2.038.  Bàn do mô 
phOng chi so chat hxang khong khi cüa thành ph thrçic xay dmg theo 2 1cch bàn, 
gôm: Kjch bàn phát triên bInh thu'ng Va Kjch bàn phát triên cO kiêm soát9  Va cho các 
giai doan 2025, 2030; the hin chi tiêt ti các bàn do dir báo phii lic III. 

Theo k& qua mô phOng din biM chAt hxang môi tnthng khOng khI giai doan 
2025-2030, bui PM10  là tác nhân chiX y&i ành hithng trirc tiêp den chat lucing không 
khI thành phô. Chi s6 AQI cüa thông s PM10  tang cao va lan truyên nhanh chüyêu 
xuât phát ttr cac hot dng giao thong, san xuAt cong nghip và djch vii, da phân 
các qun nhu Hãi Châu và Ngü Hành San (kjch bàn phát triên bInh thithng) có chi sO 
AQI trong tlnh trng chat lu'o'ng kern và các qun, huyn cOn lai  dêu trong chat luvng 
trung bInh, mt phân huyn HOa Vang có chat Eixçmg khOng Idil mirc tot. 

2.2 Môi trtr?rng nu*c 

D dir báo din biM chAt luqng nithc mt cüa thành ph6, Trung tam COng ngh 
môi truO'ng dã sr diving các nhóm mô hInh: MO hinh 1 (MO hInh biên Dong): SiX dçing 
mO hInh Mike21FM sn có tai  Vin Khoa hQc thüy 1çi mien Nam ke thiXa tcr cac 
nghiên cthi. dã thirc hin; nhóm mO hInh ma rng (SWAT, MIKE 11) bao phü Ca km 
virc song Cu Dé, song Han và sOng Vu Gia — Thu bOn nhäm trich xuât biên hru 
lu'çmg; nhOm mô hInh chi tit MIKE 21FM (HD, Ecolab) nhàm tInh toán chê d thüy 
thach dng h.rc hpc viXng nghiên ct'ru trong diM kiên khi hu dc tnrng, ket hçip v6i 
vic dánh giá chê do thüy dông 1ixc và qua trmnh lan truyên chat, d mn trong phm 
vi di.r an. Chat hrcng nu'ó'c song tren dja bàn thành phO duçrc dir báo theo hai kich 
bàn: (1) Tan suât kit 95% + BiM di khI hâu RCP 8,510  cüa nàm 2030; (2) Tan suât 
kit 95% + BDKH RCP 8,5 cüa näm 2070, kêt qua liro'ng iXng tai  các bàn do phân 
phii 1iic. 

Theo k& qua dci báo, trong giai doan 2021 - 2030, vài sir gia tang dan s và tc 
d phát trien tiêp tiic tang nhanh, kéo theo các vAn d ô nhim môi trung nuóc nhu 

Meti-Lis &rcyc B Kinh t - thirnng mai  vâ cong nghiep Nhât bàn xây drng và phát trin tfr nàm 2000, d%ra trOn sr phát 
triên ccia mô hmnh ISC và Mo hinh Gauss nàm 1996. Tai Nhât bàn, mO hInh nay ducrc sfr dung nhàm di,r doán s,r lan 
truyên khI thai tIr cac ngun thai, gitp ChInh phU Nhât bàn kim soát, hixâng dan doanh nghip thc hin kiêm soát ô 
nhiêm. 

Trong diêu kin dr báo: 
1) Dra vào dU lieu thông kê so hrng ph.rng tin giao thông qua các nàm 
2) Xây drng mô hinh hOi quy tuyen tInh, dr báo so 1iu cho các nàm trong tixing lai (2025, 2030) 
3) Kich bàn phát triên binh thtr&ng: Lay giá trj cn trên cOa khoang tin c.y 95%. 
4) Kch bàn phát triën cO kiOm soát: Lay giá trj cn dithi cOa khoãng tin cy 95%. Giá trj nay có thO dat  ducxc khi co các 
bin pháp giam thiêu dàng k' mOi htxang tiên giao thông, han chg phu'ong tin giao thông hêt hn ding kiêm. 
'° RCP8,5. Kjch bàn BDKU v&i Nông ctó khI nhà kInh dai din vó'i m&c cu'öng b&c bt'cc xa nám là 8,5 W/rn2. 
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rnüi hôi, ô nhim hUu Ca, vi sinh,... và tlnh trang nhirn rnn trén các luu vrc song 
nêu thành phô không có nhthg biên pháp phông nglra, kiêm soát. Diên biên chat 
hrang rnôi tnthng nrnc trong giai doan nay chi ducc cãi thin khi thành phô triên 
khai các giái pháp trong tam niur cái tao he thông kCnh rniiong, h thông thu gom, x1r 
1 nuc thai trit dé; thirc hin quan ti4c nu&c mit, nuóc thai tr dng lien t'ic,... Ben 
canh do, quail l chat chë cac ngun gay ô nhim môi tn.thng nuàc nhii chat thai tir 
hot dng nông nghiep, nuc thai tr các tram xfr l' tp trung, các nhà may, co s san 
xuât và lang ngh trong các khu vrc dan eli. 

2.3. Cht thai rn 

Ciing vii qua trInh phát trin kinh t xä hi, du báo dn näm 2030, tng dan so 
trén toàn thành phô tr 1,8 - 2,0 triêu ngixai (bao gm khách yang lai), tong lucing 
CTR sinh hoat phát sinh trung blnh khoãng 2.000 - 2.200 thn!ngày, chat thai cong 
nghip thông thrOng phát sinh trung binh khoâng 700 tnIngày, the co s y tê phát 
sinh khoãng 18 tân/ngày chat thai rn y t, trong do khoãng 2,5-3,0 tân/ngày chat thai 
ran ytê nguy hi can xr 1'. 

N]au 4y, luvng cht thai rAn phát sinh trong trang lai là rAt lan, d.c bit chAt 
thai ran cong nghip và y te vài nhiu thành phân doe hi, có nguy ca 0 nhiêm, gay 
bnh cao can duc phân loai va xü 1fr  theo dung quy djnh, darn bâo các tiêu chI v 
sinh môi trithng. Ngoai ra, chAt thai rAn sinh hoat vói ham h19ng chat hihi co cao, 
khôi lu'o'ng rat ló'n, dê phân hiy gay mui, thu hut con trüng và vi sinh 4t gay bnh 
cting can diic thu gorn xir 1~'  hiêu qua, dam bào v sinh môi tru'ang, m quan Va sr 
phát triên ben vng cüa thành ph6 trong tLrcYng lai. 
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PlAN III 

NQI DUNG DE AN GIAI DOAN 2021 - 2030, TAM NH!N 2045 

1. QUAN DIEM, PIIAJI VI 

1.1. Quan dim 

- Bão v môi triiO'ng lam nn tang xây dimg thânh ph sinh thai nhm dat  mic 
tiêu phát triên ben vfl'ng; báo v môi trix&ng vüa là mic tiêu, vra là nhim vii, dirçic 
dt a vj trI trung tam cüa cac quy& sách; phát trin hãi hàa vâi thiên nhiên, ton trpng 
quy lut tir nhién, không dánh dôi môi trixng My tang tri.r&ng kinh té. 

- Lng ghép cong tac bão v mOi tru&ng vào các chin 1ucc, quy hoach và k 
hoach phát trién kinh tê - xâ hi, day manh cãi each thi.'i tic hành chInh, img diing 
cách mng cong nghip 4.0. 

- Chü dng phông ngra, kMm soát o nhim, giãi quyt các vk d mOi tnrang 
tr9ng diem, cap bach; khäc phiic 0 nhim, suy thoái mOi trithng, kêt hçp vói bào ton 
thiên nhiên và da dng sinh h9c, chü dQng rng phó vai bin dôi khI hu. 

- Huy dng các ngun li,rc trong xa hOi  kt hçip vai tang chi ngân sách; áp diing 
hiu qua nguyen täc ngiiai gay ô nhim phãi trâ chi phi xü l và bôi thi.rang thit hai; 
ngthM hirang l?i  tr cac giá trj do cong tác xir l, duy tn bão v môi trumg phài trã 
phI tuang xirng; tiêp tjc day manh sr tham gia cüa cong dông doanh nghip, các to 
chirc chInh trj - xâ hi, cong dông và nguôi dan trong bão v môi tnixng. 

- Phát huy ni lixc và hçp tác quc M; tang cung quãn l nhâ nixâc di dôi v6i 
nâng cao nhn thrc ye bão v rnôi trirng cüa toàn xâ hi. 

1.2. Phun vi 

D an ducc thirc hiên dn 11am 2030 trên dja bàn thành ph& trong do ti'r nay dn 
näm 2025: 1.ru tiên giài quyt các vn d môi tmong trgng tarn, tr9ng diem, kiêm soát 
tot chit luçng môi tnrang; dn nàm 2030, thit 1p di.rc h tMng quàn l môi tri.râng 
theo nn tang sinh thai; trên c sâ thuc hiên dng b 04 nhOm thành phn tr9ng tam: 
PhOng ngra và kim soát ô nhim, Cãi thiên môi trithng, Bão thn thiên nhién và da 
ding sinh h9c và tang cuOng nang 1ic, nâng cao nhn thüc v bão v rnôi tri.rang. 

2. 1VHJC TIEU 

2.1. Miic tiêu tng quát 

- Tip ti.Ttc duy trl, giir vttng va nâng cao các miic tiêu xây drng thành pM môi 
trithng theo Dé an phé duyt näm 2008. PMn dâu den nam 2025, thành phô dáp i.'rng 
các mic tiêu, chi tiéu dt ra, có lô trInh dn näm 2030 theo hir&ng do thj sinh thai; tao 
chat lung môi trug tot cho ngiri dan, cac nha du tir, cho du khách trong và 
ngoài nuâc khi den vai thành phô Dà Nng. 

- PhOng ngra, giãm thiu o nhim và suy thoái môi trithng tai  các khu dan cu, 
khu cong nghip, vüng yen biên và các khu virc cành quan tir nhiên; Dam bào chat 
hxqng mOi trung nuac, dat, không khI theo quy chun; dc bit chü tr9ng dn các 
van e khäc phc ô nhim không khI do giao thông vn tãi, quãn l mOi truang do 
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thj, cong nghip, xây drng, quail i cht thai nguy hi. 

- Khai thác h9p 1, tit kiêm tài nguyen thiên nhiên, khoáng san, ngun nuc, 
thng, dam báo can bang sinh thai, chü dong irng phó vâi biên dôi khI hu; xây drng 
các quy trInh, h thông thông minh cho viêc quãn 1 các nguôn tài nguyen và thiên 
nhiên. 

- Nâng cao nAng 1irc quán 1 nhà rnrâc v bão v mOi tnr&ng, nâng cao nhn thirc 
cong dông ye bão v môi tri.rmg, lam cho thüc bão v môi tru&ng trâ thânh thói 
quell, di sâu vào nép song cüa mi t chirc, ngui dan. 

2.2. Muc tiêu cii th 

Mic tiêu cu th ducc chia thânh 04 nhóm mic tiêu nhu sau: 

a) Phông ngi'ia và kim soát ô nhim môi trung: 

- 100% doanli nghiêp, ca sr kirth doanh, san xu.t thuc doi tixcYng dl.rçYc cap 
Chi'rng nhn dat h thông quán 1 môi tru&ng ISO 14000 theo quy djnh. 

- Dn nam 2025 hoãn thành Mo hInh khu cong nghip sinh thai; dn nám 2030 
cO tir 02 den 03 khu cong nghip sinh thai. 

- fMn nAm 2025, 100% phiio'ng tiên van tãi cong cong bang xe burt mOi dat 
Tiêu chuân khI thai Euro 4; dn näm 2030 dat 25% xe burt cong cong chty bang 
dong c din trên tong s xc butt dang hoat dng trén dja bàn thành phô. 

- T 1 giãrn phát thai klii nhà kfnh tir cac giái pháp phát trin nang hrcng din, 
näng hxçng m&i va tái tao: Den näm 2025 giãm tü 1-2%, den näm 2030 giãm 5-7%. 

- Trén 95% các ngun phát thai (khf thai, nuóc thai, cht thai ran) theo quy djnh 
dugc kiêm soát tii dng, lien tic, chi s ch&t lrnng môi tnthng không kliI <100, chi 
so chat liiçmg môi tri.ing ni.rOc >90. 

b) Cãi thin môi tri.rông, giái quy& cac vn d mOi trithng trçng tam, trçng dim: 

- T' 1 dan s do thi duoc cung c.p nixOc sach qua h tMng cp nc tp trung 
dat 100%; t' l dan so nông thôn dic cung cap nguOn nuóc h v sinh dat  100%. 

- T 1 nó thai sinh hoat do thi dixac xü' l' dat  quy chuk dk 11am 2025 dat 
85%, nàm 2030 dat 95%; 

- 100% các khu cOng nghiêp, cum cong nghiêp, Khu cOng ngh cao có h th6ng 
xir 1 nuc thai tp trung dat quy chuk k thu.t môi truông. 

- T' 1 cMt thai rk sinh hoat thrc thu gom, x 1 dt quy chun theo quy djnh 
den näm 2025 dat >95%, dn näm 2030 dat >97%; t lê chat thai nguy hai dugc thu 
gom, xir l theo quy djnh dat 100%. 

- Các dim nóng 0 nhim mOi tnrng duc câi tao; không có c s gay ô nhiêm 
moi tnrng nghiem tr9ng. 

c) Bão tn thién nhiên và da dang sinh h9c: 

- Givftng và khuy&i khIch viêc gia tang 1 1 che phü rirng, dam bão duy tn 
din tIch dat dtrçc bâô v và duy trI da dang sinh h9c. 

- Dam bão b trI din tIch dt cay xanh cOng cong bInh quân dAu ngui khu virc 
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ni thành, ni th nãm 2025 dt 6m2/ngi, dn nãm 2030 dat  9rn2Ingui. 

- Dn nàm 2025, có t 1-2 khu do thi tp trung dat  Mo hinh khu do thi sinh thai, 
den näm 2030, có It nhât 05 khu do thj sinh thai. 

- T 1 các khu vic khai thác khoáng san dirc phçic Mi theo quy djiih pháp 1ut 
trên tong so khu vrc kêt thüc khai thác khoáng san den nàm 2025 dat  trén 50%; den 
näm 2030 dat 100%. 

d) Tang clrng näng içrc, nâng cao nhan thrc v bão v môi tnrng: 

- Dam bão t 1 chi ngân sách cho hoat dng bão v môi tn.thng trên 3%. 

- T' 1 h dan thixc hin phán ba1  rae thai tai  ngun dk näm 2025 dat  90%; den 
näm 2030 dat 100%; t' 1 tnxng h9c triên khai phân 1oi rae tai  nguôn den nàm 2025 
dat 100%. 

- 100% các phán ánh, kMn nghj v o nhim mOi tru611g cüa nguii dan drç'c giái 
quyêt kjp thii. 

Các tiêu chI cy the' theo tàng nhóm myc tiêu và rnói giai doqn dgt thrçrc 
tgiphy lyc I (kern theo) 

3. CAC NHIM V1J CHiNH 

3.1. Giai doin 2021 - 2025 

a) Plthng ngIra và kiln, soát o nh,ilm môi trwô'ng 
- Nâng cao hiu qua dánh giá môi tnthng chin krçc, dánh giá tác dng mOi 

tnrOng trong cOng tác quãn l' do thj: Lang ghép các van dê môi truông vào các quy 
hoach, chiên krcic, chucnig trInh cUa thành phô và các dir an lien quan; to chirc xây 
dimg vâ triên khai hiu qua cong tác quãn 1 môi tru&ng phü hcip vó'i t1mg khu vrc, 
lThh vi1c: do thj, nông thôn, cong nghiép, djch vii - thuong mai  tp trung.... 

- Thüc dy san xui và tiêu dung bn vftng: Trin khai hiu qua, ding b các 
chucing trInh, các giãi pháp ye san xut sach  hcm, tiêt kim nang luçing, h thông 
quàn 1 rnôi trung Iso 14000 gop phân giãm thiêu viêc khai thác, sr drng tài 
nguyen, nguyen, nhien lieu vâ giám phát thai tai the co S0 san xuât, kinh doanh, djch 
v11,... 

- Thixc hin 1 trInh di dan cac cc s6 san xu.t r cac lang ngh& khu vçrc dan cu 
vào các khu cong nghip, cim cong nghip có ha tang k5 thut bão v mOi tflr?Yng 
dáp üng yeu câu theo quy djnh. 

- Phát trin näng hr9ng tái tao,  nàng luqng mt trani, nhan rng rnO hInh sü diing 
näng lugng tái tao  vâo các co san san xuât, kinh doanh ion tiêu ton nhiêu näng 1ung. 

- T chi.'rc xay drng và trin khai du tu theo 1 trmnh thay di nliiên 1iu cüa các 
phuong tin cong cong  ti.r xàng hay diesel sang các nhiên lieu sach  It phát thai hoii, 
dat tiêu chuân khI thai Euro ti.rong irng. 

- Kim soát cac vn d môi trix&ng, ngãn ch.n các tác ding xu di vói môi 
truông, kiêm soát các cci sâ có nguy co gay ô nhim môi truanng cao: kiêm tra và xir 
1 vi phm dôi vani d? an, cong trInhgây ô nhim mOi tri.ranng; 

- Lp và thrc hin k hoch frng phó sr c môi trithng cüa các cp, các lTnh vrc; 
to chirc thixc hin diên tp tng phó sr cô môi tru&ng theo djnh k. 
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- Xây dimg h tang k5' thuât, mang krói quan trc môi truông (môi trir&ng xung 

quanh, môi tnthng tác dông,...) vói cong nghê giám sat hin dai  và Ca S dft 1iu ye 
môi trung dé kiêm soát, chü dng frng phó, quãn 1. 

b) Cal th4n môi trthng, gidi quyit các van a môi tru'Irng 1r9ng tam, trpng 
diem 

- Môi tnr&ng nirâc: 

+ T chüc rà soát, d.0 tiz, cái tao, nâng cp he tMng thu gom và xü 1 nixâc thai 
sinh hoat, nuâc thai tai các khu, cim cong nghip; 

+ Kim soát môi tn.rong bin, bin yen b&; bâo dam không thai ntrâc thai sinh 
boat ra môi tnrng biên; thi'c hin k hoach giãm thiu rác thai nhçra dai  throng. 

+ Dity manh kim soát các ngun thai, bão v môi tnrô'ng nuc mt (song, h& 
dam) và lixu vçrc song lion tinh Quãng Nam - Dà Nng; x1r 1 trit dO ô nhiêm môi 
trung nuâc tai Au thuyên và cáng cá Th9 Quang; cai tao,  phuc hôi các hO, ao, kOnh 
muang tai cac dja bàn. 

+ Tip tc ma rQng pham vi djch vu cung cp ni.ro'c sach,  giãm thiu that thoát 
nuâc khu vi.rc dO thi, tang cung dau tu' xây dirng các h thông cung cap nuac sach 
theo tiêu chuân cüa B Y tê cho than dan a khu vçrc nông thôn. 

- Môi tru'O'ng không khI: Trin khai kim soát các ngun phát thai khI thai, duy 
trI và cãi thin chat luçing không khI a khu virc dO thj, nông thôn, cOng nghip, khu 
du 1ch, djch vçi thuong mai tp trung,... 

- Môi tri.r?mg dt, chit thai ran, cht thai nguy hai: 

+ T chic rà soát, cp nhât, thüc dy du tu và nâng cp ha tng k' thut thu 
gom, 4n chuyên và xi:r 1 cMt thai ran; 

+ Thüc dy các mô hInh kinh M tun hoàn; trin khai phân loai  cht thai rn sirih 
hot t?i nguôn; thüc day tái ch, x 1 dng b sau khi phán !oai; xi'r 1 kêt hçTp thu 
hOi näng luçng; han chê tôi da t' 1 chôn 1p chit thai ran. 

+ Trin khai phc hi môi trixông tai các bâi chôn Mp cht thai rn tai  Khu liOn 
hp xü 1 chat thai ran Khánh San; 

+ Trin khai cài tao, phuc hi mOi truang các khu virc khai thác khoáng san. 
± Trin khai quán l chat thai nguy hai tron san xuAt cOng nghip, nông nghip 

ya y tê; triên khai phân loai, thu gom va xir 1 chat thai nguy hai  trong sinh hoat. 
c) Báo tn thiên nliien và da dmg sinh hoc, thác day báo v môi trwôiig trong 

khai thdc, sü' ding tài nguyen 

- Trin khai cac thim vçt, chuong trInh thuôc D an v bão tn da dang  sinh 
hoc thành phO dOn näm 2021 - 2030, tap trung triên khai thc hin cong tác báo ton 
da dng sinh h?c tai kim yuc Ba Na - Nüi Chüa, San Trà, Khu bão v cành quan Nam 
Hãi Van, báo ton da dang sinh h9c bin; 

- Rà soát quy hoach, phát trin he thng cong viên cay xanh, cay xanh duang 
phO, quán 1 cay xanh; 

- T chi'rc xay dung Mo hInji Ithu do thi sinh thai và trin khai phát trMn các khu 
dO thj sinli thai tp trung trên dja bàn thành ph& 

-Tang cu&ng quail i, bão ye và phát trin các h sinh thai rirng d giàm phát 
thai, tang khà nàng hap th khI nhà kinh; ngàn chn có hiu qua nn khai thác thrc 
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v.t, tong vt va phá rüng trái pháp luât, tang cung näng Fcrc phông, chng cháy 
rung, gim so vi và din tIch rfrng bj cháy. 

d) Tang cng nang hrc, nâng cao nh.n thcrc v bão v mOi trithng: 

- Tang cung thirc thi chInh sách, pháp 1ut v BVMT, xây drng các chInh sách 
ho trg trong hoat  dng cãi tik cong nghê san xut, cong ngh xi 1 chat thai dê giãm 
thiêu ô nhim môi trurng; 

- Duy trI các hoat dng hrnng ixng phong trào, mô hinh bâo v môi tnthng trong 
toân the nhan dan, doanh nghip, nhiz: Ngày Chü nht Xanh - Sach - Dçp, Ngày Môi 
tru'ng the gith, Chiên djch lam cho the gith sach  hcm,  ...; 

- Trin khai huy dng, kêu goi cong dng, doanh nghip, t chirc, cá nhân tham 
gia cOng tác báo v môi truäng: phân loai rae thai, giãm sir diing vt 1iu nhira diing 
mt lan, 

- Thirc hin xay drng 1i thng cong b thông tin v chit hrçng rnôi trung và 
cong tác bão v rnoi tru&ng cüa thành ph& cüa doanh nghip và cong dông. 

3.2. Giai don 2026 - 2030 

a) Phongngua và kim soát 0 nhirn môi trirng: Xây drng, trin khai thc hin 
nên kinh tê tuân hoân, các giâi pháp có müc phát thai các-bon thâp; khuyên khich áp 
diing mô hmnh quán l môi trung theo tiêu chuk ISO 14000; tang cuông si dng 
näng hrçng tái tao;  xay drng mô hmnh các khu cong nghip sinh thai, ben vüng; thirc 
hin chuyên dôi sü dng nhien lieu than thin môi trtx&ng cho h thông xe but cong 
cong. 

b) Cái thin môi tnthng, giài quyt các vn d môi trung tr9ng dim, cp bach: 
thirc hin các giâi pháp xu 1 nhäm tái si:r diing mróc thai; Khuyen khIch dâu tir cong 
ngh thrc té tot nhât, rng dung cong nghê tiên tiên l chat thai; Khuyên khIch dâu 
tu cac dir an san xuât tái ch than thiên môi tnrung, nhu bao bI thay the tüi nilong, 
nhira 51r diing mt lan, san xuât và tiêu thi bn vflng. 

c) Bão tn thién nhiên và da dang siiTh hoc, thiic dy bão v mOi trii?ing trong 
khai thác, sr ding tài nguyen: Thrc hiên cac giãi pháp tang din tIch cay xanh cOng 
cong trén dja ban thành phô; thçic hin các giai pháp v giao thông xanh; nhân rng 
mô hinh các khu dO thj sinh thai; xay dirng các khu bão v cành quan dat ngp rnrâc, 
khu báo tOn da dng sinh h9c bin. 

d) Tang cng nng lirc, náng cao nhn thuc: Tuyên truyn, nâng cao nhn thuc 
ye bão v môi tnrông, huàng ti thành ph sinh thai, kinh tê tuân hoàn; tang cung 
nguOn nhan lirc thuc hiên cong tác bão ye mOi truäng; Dánh giá muc d hài lông cüa 
to chuc, ngiiäi dan, doanh nghiep v cht luang mOi trixô'ng, cong tác bao v mOi 
trung trên dja bàn thành phO. 

C'ác chuwg trInh, dw an, nhiêm vu chi tilt tiphy lyc II (kern theo) 

4. DT) MEN KINH PHf 

Kinh phi thrc hin D an &rgc xác djnh ci th trén ca s xây drng k hoach 
hang näm hoc trin khai lap, phê duyt tung nhim v, dir an kha thi cüa Dê an theo 
quy djnh. Tng kinh phi khái toán thirc hin D an giai doan  2021 - 2030 là 15.546 t5r 
dng (Mw&i lam nghIn, nám tram bô'n muyi sáu tj) dng,), dci kiên tu các nguôn: 



Ngân sách Nhà nuc 

Ngn vn ODA 

Ngun vn xâ hi hóa 

5. GIAI PHAP THVC HIN 

5.1. V co ch, chinh sách 

15 
5.436t)dng. 

3.200 1' dng. 

6.910tdng. 

- Các van bàn, chIrth sách v môi trixng d duac ban hành trong giai doan 2008 
- 2020 tiêp tiic thc hin, cp nht phü hçp vài D an trong giai don mOi (2021 - 
2030) và cac quy djnh khác lien quan, tr do d xut các co ch, chinh sách phü hçp 
vâi giai don mâi. 

- Sóm t chüc diu chinh cac quy hoch lien quan v cp nixc, thu gorn, xir 
chat thai ran, thoát nrn9c phü hcip vi tInh hInh hin tai. 

- Xây dmg, hoàn thin 1ut pháp, chInh sách nh.m thrc hin kiên quyt và Co 
hiu qua Lust Tài nguyen nix6c, Luât Dt dai, Luât Khoáng san, Lut Báo v môi 
trixng và nhüng quy djnh lien quan, tang cng ap diving các cong cii kinh tê, hành 
chInh theo nguyen täc "ngui gay 0 nhim phãi trã tin". 

- Xây dmg h thing quy chun kj thuât môi tmO'ng dc tnmg di vâi mt thành 
phô moi trung; các tiêu chj, mô hInh v khu do thj sinh thai, khu cong nghip sinh 
thai. Dông thai xay drng h thông thông tin theo hithng thành phô thông minh tn 
diing các dr 1iu ma (chü dng) trong do 1y trung tam là nglxOi dan. 

- Tang cung t chrc kim tra, giám sat di vai các Ca s6 san xut, kinh doanh 
cO nguy ca gay ô nliiêm môi trixong cao; ap ding ca chê thanh tra dt xuât khi có dâu 
hiu vi phm; day manh sr phi hçp gitia cac ccj quan thanh tra và 1rc 1ixçng cãnh sat 
môi trung. 

- Th?c hin dng bô cac giãi pháp nâng cao hiu qua cong tác phOng ngüa ô 
nhiêm, cái thiên môi truàng, bão tn thiên nhiên, tang c1.xng näng 1irc, nhn thcrc. 

5.2. V khoa hoc, cong nghê, h9'p tác quôc té 

- Tang cu&ng du tu hop tác, chuyn giao cong ngh näng lung tái tao, näng 
hiçxng sch và xt'r 1 moi trirO'ng (nixàc thai, khI thai), ph6i hçip vài các b, ngành to 
chüc các hi thào quOc tê v hop tác du tu, chuyn giao cong ngh vai các doanh 
nghip phát triên trong khu vuc nhu Nhat Bàn, Han Quôc, Nga,... 

- Tn thu th mnh näng luqng tu nhiên và ph phm ciia Dà Nkg (nng, giO, 
nuOc, ph phâm cong nghiêp...) áp dung các mô hInh phát triên nang krng dê phát 
triên kinh tê - xã hi giám süc ep v o nhim môi truong và nguOn ngân sách cho vic 
x1r 1) chat thai. 

- tTng dçing các cong nghê m6i, däc biêt là các thành t1ru c1ia cuc cách mng 
cong nghip lan tht'r tu trong cOng tác hin dai  hóa luOi din vai các nhim vii chfnh 
nhu: nâng cao dO tin cy cung cp diên, giàm tn that din nang, nâng cao näng suât 
lao dng và chat luçing djch vi khách hang,... 
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- Khuyn khIch áp diing mô hInh quail 1 môi tnrO'ng theo tiêu chun ISO 

14000, san xuât sach  hcyn, kiêrn toán chit thai, dánh giá vông di san phâm, các mô 
hInh quãn 1r  tién tiên khác. 

- Nghiên c1ru các cong nghê, quy trInh xi'r 1' 0 nhim tiên tiên duçc üng ding 
rng râi trong Va ngoài nixâc rng vi các thông so và hóa chat dam bào xü 1 trit dé, 
Co hiu qua dê cài to và phiic hôi khu virc bj 0 nhim. 

- Tip cn các cong nghê rnâi phuc v,i kim tra, giám sat; xây drng Ca s dü 
1iu ye bão v môi tr16ng, üng phó vâi BDKH, báo tn da dng sinh h9c. 

5.3. Ye xây ding, phát trin ngun liic 

- D6i vài các linh vrc yéu cu trInh d chuyên mon cao và kinh nghirn (xir l' 
chat thai, nuác thai, quan trc,...) cn xây dçrng k hoach cii thêbô sung biên chê, 
tuyên diving can b co trinh d, nàng 1irc, chuyên mon phà hçip. Kêt h9p vó'i Cong tác 
dào tao, tp huân dê nâng cao kien thc chuyên sau, nhât là k nàng quãn 1', giãi 
quyêt các van dê thirc tik. 

- Phát trin lirc luçing các b quãn 1 mOi tnthng tai  các phông Tài nguyen và 
Môi trumg & cap qun, huyn theo hixOiig kêt hçp gifta quàn l' tài nguyen và quán l' 
môi tnthng. Ngoài ra môi phtrng, xã phài có It nhât mt can b chuyên trách ye 
môi tnthng và tài nguyen, doi vOi t dan ph có rnt to phó phii trách van dé môi 
tmong và 1irc 1ucing nOng cot cho cong tác môi trung cüa phi.rng, xã là các hi nhu': 
Hi phçi nti, Doàn thanh niên, thanh nien xung kIch... 

- Tip nhn chuyn giao cOng nghê, th chrc dào tao  hInh thành di ngü chuyên 
gia trong lTnh virc môi tnrmg; t chirc t.p huk nghip vi hang näm doi vâi cOng 
chirc, viên chirc ngành tài nguyen và môi truàng, nâng cao näng içrc quãn l, giám 
sat, irng phó vol các van dê thirc tin nhir các sr c môi tru&ng, biên dôi khI hu,... 

- Tang du&ng lien kM vOi các tinh Quãng Nam, Thra Thiên Hu và các tinh 
Nam Trung B và Tây Nguyen, xay drng các hành lang bào tn da dng sinh h9c dê 
dam bao sii thông nhât, cing nhau phát triên. 

5.4. V tãi chInh 

- Tn diing cac ngun chi ngân sách hang näm cho các dir an uu tiên cp bach, 
tránh 1ng phi cho các dir an chua có quy hoach  cii th hay các dir an cO the kCu gçi 
dâu tix tr nguOn vOn doanh nghiêp tix nhân hay rnrOc ngoài. Can dôi ngân sách dja 
phuong, phãn dâu bO trI tang dan kinh phi tr ngân sách thành phO dê dâu tu cho cOng 
tác báo ye môi tru&ng. 

- Tang cungngun 1rc va da dng hoá ngun vn du tu bão v mOi trixng, 
huydng các nguôn von ODA, von tfr các chuong trInl-i hçip tác quôc tê, von tr 
nguôn thu phi môi truYng và dóng gop tir các to chi'ic, cá nhân trong và ngoài nuOc 
thuôc mçi thành phân kinh tê dâu tix hoat dng bào v môi truô'ng,... 

- Thuc hin cOng tác xà hôi hoá trong do trin khai các bin pháp huy dng theo 
phuong châm Nhâ nuOc và nhân dan cüng lam, kéu gi sir Ung h cüa các to chirc 
kinh tê, to chc xà hi, các doanh nghip, các cá nhân,... 

- Xüc tin kéu gi ngun yjên tr, các du an du tu nuOc ngoài, tang cu0ng khà 
nàng thu hi't các nguôn yôn ODA, tang tr  lê du tu cho bão ye môi trung tr nguôn 
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v6n h trçi phát trin chInh thrc ODA. Các ngành, dja phuang 1p cac diii an bâo v 
môi tnrông cu the cüa dan vi mmli d thu hut vn ODA, dc bit chii tr9ng cac dir an 
lien quan den xir 1' nixàc thai, cMt thai rn, không khi vá ting on, chat thai y tê. 

- Dy manh hoat dông Qui Báo Ye mOi tru'&ng d huy dng các nguôn 1irc cüa 
Nhà nixo'c, cong dong, cac to chüc trong va ngoài nuâc và sr i1ng hO cüa các to chirc 
quôc tê dê tp trung giái quyêt các vn dê môi tnrmg bic xüc uu tién. 

- Xây dirng co' ch, ngun vn khuyn khIch, h trq các doanh nghip dôi mri 
day chuyên san xuât theo huàng hiêu qua tài nguyen, tiêt kim näng lung Va bâo v 
môi tnthng; ho trç tin dung, tra giá san phârn tái chê; hInh thành vâ phát triên th 
trithng các san phâm tái ch, xanh, sach, than thin vài môi tnrô'ng. 

5.5. Các giãi pháp h trçr khác 

- Tuyên truyn, giáo d'tic, nâng cao ' thirc và trách nhim bâo v môi trLrô'n 
huy dng sir tham gia tir các sY, ban, ngành, dia phu'oiig dê xây drng kê hoch c1i the, 
dung tiên dO, triên ldiai thirc hin Dê an: 

- Tang cuô'ng cong tác tuyên truyn, giáo diic va nâng cao nhn thüc v trng 
cay, bâo ton da dang sinh h9c, báo v mOi trithng dat - nixó'c - khOng khI. 

- Phát huy ti dahiêu qua cüa các phu'ang tin thông tin dai  chüng trong vic 
nâng cao nhn thirc ye bão ye mOi tnrYng trong ngui dan. TO chuc biên soan nOi 
dung các chixo'ng trInh phát thanh, truyn hInh v trách nhim và lci Ich cüa vic bão 
v moi fru'Ong; phát dng cac phong trào toàn dan bào ye môi trirô'ng, nêu guo'ng diên 
hInh trong hott dng bào v rnôi truông. 

- Tang cithng giáo dic môi tnrong trong tnthng hçc: lng ghCp các kienthuc 
rnoi truàng mOt cách khoa hoc, hap lr; t chüc các hoat dOng  ngoi khóa tIm hiOu ye 
mOi trung, thiên nhiên, cOng tác lam sach bãi biên, bào tOn h sinh thai,... 

- Xây dirng, t chüc trin khai các chroiig trInh truyn thông, các khóa dào tao, 
tap huân, diên dan, các iê ki niêm,... ye bäo ye moi tnrông; phát huy các nguôn tn 
thirc san có, xay dirng mô hInh bâo v mOi truOng tir cong dng cüng bào v, chia sê. 

- Lông ghép các vn d mOi truôiig vào quy hoach  phát trin kinh té xã hOi  cüa 
thành phô dé dam bào qua trInh phát trin bn vthig theo huó'ng thut hin dánh giá 
tác dng mOi trwYng chiên lu'ac, Co su diu chinh can thiOt theo hithng ben vng, to 
chic thrc hin song song vó'i Chin hr?c phát trin kinh th xà hOi;  xác 1p Ca ché tài 
chinh dài han và hang näm cho linh vuc báo v môi tnrO'ng vó'i quan diem dâu tu bào 
v mOi trnng là dâu tu cho phát triM bM vng. 

- D.y manh thu hut du tu cac doanh nghiép, dan vj tu' v.n có cMt luçrng hoat 
dng trong linh vuc môi tru'O'ng vào Dà Nng, trong do có linh vrc tái chê chat thai; 
tao diéu kin dé các doanh nghiêp hap tác hinh thành các mang luói cong  sinh Cong 
nghip. 

- Uu tien vay vn h tr phát triM (ODA) d thuc hién các chu'ang trInh: cãi tao 
phiic hôi ye môi tru'ng dOi vó'i các khu c khai thác khoáng san, nâng cap, cái tao, 
xây drng cc cOng trInh xir 1 chat thai, nuc thai. 

- Tang cuO'ng lcim tra, giám sat và dánh giá djnh kr  v rnu'c dO hoàn thành miic 
tieu, nOi dung cüa Dé an theo six phân cOng trách nhiOm the & môi don v. 
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PHAN IV 

TO CH1C THU'C HIEN DE AN GIAT DOJN 2021-2030 

1. TO CHI1'C vA PHAN CONG NHIM VJ 

1.1. Kin toàn Ban Chi dto D an giai dotn 2021-2030 

Ban Chi dto D an giai doan 2021 - 2030 do Lãnh dto UBND thành phô lam 
Tnr&ng Ban. Các Phó tru&ng ban gôm: Giám dôc So' Tài nguyen và Môi tnrO'ng - Phó 
Tnro'ng ban ThtrO'ng tnrc; Lãnh dao  So' Tài ChInh, Länh dao  So' Kê hoach và Dâu tu 
là các Phó TnrOng ban. 

Các thânh viên Ban Chi dao  gm dai dién lãnh dao các So', dan v: Van phOng 
UBND thành phô, các so', ban, ngành lien quan, lãnh dao  UBND các qun, huyn Va 

lành dao  cac to chüc doàn the trên da bàn thânh ph& 

1.2. Phân cong nhim viii 

a) So' Tài nguyen và Môi tru'mg 

- Là ca quan du m6i, chü trI, phi hap các so', ban, ngành, UBND qun, huyn 
triên khai De an giai doan 2021 - 2030; tham mu'u cho UIBND thành phô, Ban chi dao 
De an ye chinh sách phát triên môi tnro'ng bn vüiig theo Dê an; chü tn to chc xây 
drng các ke hoach ngAn han,  dài  han. 

- Tang cuo'ng giám sat the hoat dng cüa doanh nghip, ca so' san xuAt, kinh 
doanh lien quan den linh vrc rnoi tnthng d kjp tho'i xcr 1', thuo'ng xuyên thc hin 
tot vic quan träc môi tnrO'ng d kjp thô'i cãnh báo cho nguo'i dan và doanh nghip; 
tic hin tot cong tác tuyên truyn các thu truang, chInh sách ye môi tnro'ng dê nâng 
cao nhn thirc ye trách nhim bào v môi trithng. 

- Chü trl, phi hap vâi So' K hoach và Du tu, SO' Tài chInh và các so' ban 
ngành Co lien quan can dôi, 4n dng thu hut d dam báo nguôn von thirc hin các 
rniic mic tiêu, chi tiêu trong k hoach và xây dung chInh sách khuyên khIch các 
thành phân kinh tê, các to chüc và Ca nhân du tii phát triên kinh tê xanh. 

- Chü tn thm djnh kinh phi thiic hin các chuang tnlnh, dir an ci:ia k hoach do 
các ca quan, dan v dê nghj; pMi hap vOi So' Tài chInh (dôi vói nhim v chi thu&ng 
xuyen), So' Kê hoch va Dâu tu' (di vOi nhiêm v11 chi du tu phát triên) tharn muu 
cap thâm quyen ye nguôn kinh phi thuc hiên theo dung quy djnh Lut ngàn sách nhà 
niro'c. 

- ChU trI, phi hap các so', ban, ngành lien quan va UBND qun, huyn trong 
cong tác giárn sat moi truo'ng nh&m tang cuo'ng hiu qua bão v môi tnro'ng; djnh kS' 
tOng hap báo cáo vic triên khai D an, tOng hap báo cáo UBND thành phô. 

b) So' K hoach và DAu tu 

- Lng ghép các mic tieu, tieu chI cüa D an "Xây dtrng Dà Nng — thành phô 
môi truO'ng giai doan 2021 — 2030" vào k hoach phát trin kinh tê - xa hi cia thành 
phê hang näm, giai doar 5 näm và dài han. 

- Theo chc nAng, nhiêm vu, ph6i hap vo'i SO' Tài chjnh và các don vj lien quan 
trinh cap cO thâm quyên bô fri kinh phi thirc hin các nhim vi cüa Dë an theo dê 
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xut cüa Só Tâi nguyen và Môi tru&ng và diing quy djnh cüa Lust  Ngân sách nhà 
nrnc, Lut dau ti.r cong và cac quy djnh pháp lut có lien quan. 

c) S Tài chInh 

Trên c s& các nhiêm vu, chrcng trinh D an dA du'qc phân công, tai  thi dirn 
xâydirng dir toán ngân sách nhà. nithc hang näm, các Ca quan, dan vj can th tiêu 
chuan, dnh rniirc vâ ni dung chi theo quy djnh hin hành, 1p dr toán chi tiêt hoc 
lông ghép kinh phi vOl cac chuong trInh, dir an khác giri S& Tài nguyen Va Môi 
tnrOng dê kiêrn tra, rà soát các nhiêm vu chi nhärn tránh chong chéo, tràng lap Va 
thâm djnh dir toán kinh phi; gii SO K hoch và DAu lii (dôi vó'i nhim vçi chi dâu tu' 
phát triên), SO Tài chInh (dM vOl nhiêm vu chi thuô'ng xuyen), tong h9p trên CO SO' 

khâ nàng can dôi ngân sách, báo cáo UBND thành phô trInh HDND thành phô phé 
duyt dir toán lam co sO thirc hiên theo quy djnh cüa Lut ngân sách nhà nuOc. 

d) Cong an thành pM 

T chirc thrc hin giái pháp thuc thi pháp luât v báo v môi tm&ng; phông, 
chông ti pham ye rnoi truOng; báo dam an ninh rnôi tnthng; huy dng hrc hrçng 
tham gia lrng phó, khAc phiic si,r cô môi tnrOng. 

d) BO Chi huy quail su thành pM, Bô Chi huy B di biên phông thành pM 
T chi'rc thixc hiên nhiêrn vu bão ye môi triiOng trong linh vvc quc phOng; tharn 

gia 1mg phó, khäc phçic sir cô môi trirOng; quãn l môi trixôiig bién, dão. 
e) SOKhoah9cvacongnghe 

- Chü tn, pMi hcp vOi cac SO, ngành và don v  lien quan tham mìru, lit' vn 1ra 
chQn các cong nghê; nghien clm, xay dung ca chê khuyên khich vic dâu tu, chuyên 
giao cOng nghé, ap diing cac tin b khoa hçc và cong ngh trên dja bàn. 

- PMi h9p vOi các sO, ban ngành nghiên clru 1mg ditng khoa h9c và cong ngh, 
áp ding h thông tiCu chun kinh t, kr thuât và thông tin ye dü 1iu nhAm nâng cao 
chat hrçng môi truOng cüa thành pM. 

g) SO Cong thtrang 

- ChIt tn, pMi hop vOi SO Tài nguyen va Môi tnrà'ng và các SO, ngành, da 
phixong thrc hiên các d an, du an lien quan den giâm phát thai khI nhà kInh trong 
cOng nghip, thuang mai, san xut sach han, tit kiêm nang lung trong cong nghip 
và phát trien näng luang sach, nAng hxang tái tao  tren dja ban thành phô; 

- Trin khai M tra, khuyn khIch các doanh nghiêp, ca sO san xut thay di các 
thiêt bj lac hu ton nhiêu nang luang và thai nhiêu khI thai e dâu lit' các day chuyen, 
may móc hin dai han. 

- ChIt trl, phi hap kim soát các dix an du tu sIr dicing nhiu nàng 1ixng, tài 
nguyen, gay ô nhim mOi thrOng theo Chi thj s 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 ye tAng 
cithng kiêm soát dir an dâu tu si:r dung nhiu nAng lung, tài nguyen, gay ô nhiëm 
môi truO'ng. 

h) SO Nông nghiêp và phát trin nOng thôn 

- ChIt tn, pMi hap SO Khoa hoc và Cong nghê va cac SO, nganh trin khai thrc 
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hin các t an, dir an trong phát trik nông nghip thông minh, nông nghip cong 
ngh cao theo các djnh huó'ng tang tnr&ng xanh, irng phó vài bién dôi khI hu. 

- Chü trI, ph6i hop voi cac S&, ngành, UBND các qun, huyn thirc hin các dê 
an, di an có lien quan dn hoat dông phông cMng thiên tai, sat  l, xâm nh.p mn và 
các nhim via, dv an ye bão ton da dang sinh hçc. 

- Chü trI nhân rng cac mô hInh san xut hiu qua it s1r diing phân bón, thuôc 
hóa hçc và s1r ding nixàc h9p l trong san xuât; thc hin tot vic chuyên dôi Co CâU 

cay trông phü hçp vth tlrng vüng Va dáp üng theo nhu câu thj trtrô'ng. 

i) S Giao thông vn tâi 

- Chü tn, ph6i hçp các So', ngành, UBND các qun, huyn thirc hin các de an, 
dr an lien quan den giãm phát thai khI nhà kInh trong linh virc giao thông vn tãi, 
phát triên h. tang giao thông ben vüng và giao thông cong cong;  dam bào thirc hin 
các mlic tiêu, chi tiêu dé ra theo 1 trInh. 

- Chü dng t chüc tuyén tmyn, khuyn khIch các doanh nghip, co So' kinh 
doanh 4n tâi thirc hin diing CáC quy dlnh  ye báo trI, bão dumg, loai hO CaC loai xc 
ton nhiêu nhiên 1iu vâ hêt niên han  sü diing. 

k) So' Xây dirng 

Chü trI, phi hap thuc hiên CaC d an, dix an lien quan dn quy hoach do thj bn 
vIng, phát triên Ca so' ha tang k thuât, CáC cong trInh xanh, các khu do thj sinh thai, 
dam báo thtxc hin cáC 1m1c tiêu, chi tiêu de ra theo l trinh. 

1) So' Thông tin và Tmyn thông 

Chii trI, phi hap trin khai, të chóc tuyên truyn, giáo dçic, nâng cao nhn thác 
c11a ngi.ro'i dan ye thành phô mOi truo'ng, CáC quy djnh pháp luat,  CáC thu tru'cing cüa 
Dãng, chInh sách pháp lut ci:ta Nha nuo'c v sr ding hap l tài nguyen Va báo v 
mOi tmOiig, bâo v cãnh quan thiên nhiên vâ báo ton da dang sinh h9c. 

m) Ban Quãn 1r Khu cOng ngh cao và các khu cong nghip 

- Chü trI, ph6i hap vo'i các So', ngãnh, UBND các qun, huyn kim tra djnh ks', 
dtxuât dôi vâi các ca so' có phát sinh hiu lucing phát thai ban, co nguy Co gay ô 
nhiêm môi tnrO'ng hoc dâ trng bj xir phat lien quan den CáC hanh vi gay o nhiêm môi 
tnro'ng tnong phm vi quãn lb'. 

- Chü trI xay dng, trin khai huo'ng dn CáC chU du tr ha tAng khu cOng nghip 
trInh tv và thu tic dàng k' chimg nhn "Khu cOng nghip sinh thai". 

- Thvc hin cong tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh v bao v mOi truo'ng, 
khuyên khich thvc hin các bin pháp san xuât sach  han den các chü dâu tu ha tang 
khu cOng nghip Va doanh nghip trong pham vi quãn l. 

n) Các So', ban ngành, doàn th lien quan, UBND the qunIhuyn 

- Can c chüc nàng, nhim vi, xây dng k hoach thvc hin các nhim vçi ci th 
cüa don vj, lông ghép vao ke hoach phát tnin kinh t - xâ hi 5 nàm và hang näm phii 
hap vâi ngành, dja phuang. 

- T chirc giám sat, dánh giá các muc tiêu, tiêu chI thành phé môi tnro'ng thuc 
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linh vixc, dja bàn quán 1r; phân cong t chc thuc hiên, xác djnh cá nhân chju trách 
nhiérn cii the. Dê xuât các chixcmg trmnh, d én, dir an, hot dng lien quail den thành 
phô môi tnrông dang và dir kin tin hành. 

- T chi'rc tuyên truyn sâu rông trong can bO,  cong chirc, viên chirc, ngui lao 
dng, ngu'i dan ye mic tiêu, nOi dung thành phô môi trLIàng va kê hoch hành dng 
bào v môi tnrO'ng cüa thành phô, cia ngành và dja phuang. 

- Djnh kS' thu thp, thng hap thông tin v vic thirc hin cac miic tiêu, chi tiêu 
giám sat va dánh giá kêt qua thirc hin các tiêu chI v Thành phô Môi tnthng cüa 
thành phô; hang nArn báo cáo nôi dung Cu the ye tInh hInh triên khai thirc hin Dê an; 
nêu rO các vuóng mac, khó khàn và d xut giái pháp thirc hin, gui S0 Tài nguyen 
Va Môi triv&ng de tong hçrp, báo cáo UBND Thành ph. 

2. GIAM SAT, LJP KE HOICH, BAO cAo 

2.1. Giám sat 

- Các só, ban, ngành, UBND các quân, huyên có trách nhim té chrc giám sat, 
kiêm tra viêc thirc hiên các muc tiêu, tiêu chI ye bào v môi trung nham tang c1xng 
hiu qua bào v môi trung, dc biêt di vó'i linh virc, dja bàn quãn l cüa rnInh. 

- Tn suit giárn sat: Hang nàm, 05 nàm. 

2.2. Lp k hoch, dr toán, báo cáo 

- Cac S, ball ngành, UBND các quân, huyên: Dinh k' hang nàrn tong hçip, xây 
drng ké hoch, dir toán kinh phi và báo cáo tInh hInh triôn khai thirc hin Dê an; 
Lông ghép các muc tiêu, tiêu chj cüa Dé an vào chixang trInh, nhim vi, kê hoach 
hoat dông cüa ngành, linh virc, dia phucng mInh; nêu rö các vràng mac, khó khän 
trong qua trInh thixc hiên, dê xut giãi pháp khc phiic gui ye S& Tài Nguyen và Môi 
trung. 

- S Tài Nguyen và Môi trung có trách nhiêm don d&, kiêrn tra, giám sat vic 
thirc hin Be an; djnh 1ci to chirc dánh giá, tng kêt tmnh hInh thirc hin và báo cáo 
UBND thành phô. 

- T.n suit l.p lc hoach, du toán va báo cáo: Hang näm, 05 nàm. Th&i gian I.p 
ice hoch và dir toán cho nãm kê tiêp vào tháng 6 ciXa näm hin hành; thai gian ip 
báo cáo tong hcTp cüa näm hin hành vào truóc ngày 15 tháng 12. 
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Phuiluc! 
CAC TIEU cm VE xA DUNG BE Ai 

(Ban hành kern theo Quylt djnh sifQ/QD-UBND ngây..OL tháng //náin 2021 cia UBND thànhphá Dà Ncing) 

TT 
Mic tiêu Tiêu chi Do'nvj 

tInh 
Hiên trng nãm 

2020 Nãm 
2025 

Näm 
2030 

Don vi chü trI Chi chü 

Nhóm 1: Phóng ngira VA klein soät ô nhim 
T5' 1 doanh nghiep dL1çYC cp giy chO'ng nhn dt He 
thông quán 19 môi trtrông Iso 14000 trén tong so 
doanh nghiêp theo ND 40/2019/ND-Cp  

S6 KCN dat tiëu chun KCN sinh thai theo tiëu clii 
quôc gia  

T' ! Xe but cOng cOng chy bang dng c din trth 
tong so xe but dang hot dOng tren dja bàn thành phô 

T' 1 phixong tin 4n tãi Cong cong bAng xe but m&i 
dat tiêu chun khI thai Euro 4 trên tong so xe but dâu 
tirmói 

I 

I 

2 

3 

4 

0/ 
/0 

KCN 

0/ 
/0 

% 

0 

100 

1 

0 

100 

100 

2-3 

25 

100 

SO' TN&MT 

BQL KCNC va các 
KCN 

SO' GTVT 

S6 GTVT 

NDs6 
40/2019tND-Cp 

5 

6 

7 

H 

I 

T' 1 khl nhà klnh phát thai tCr nãng krcrng din, nng 
1ucng mO'i và tái tao 

Chi s6 cht luqng không khI thành ph (AQI) <100 
Chi s6 cht Iuçrng nix6c thành ph (WQI) 

NhOm 2: Cal thin môi trirorng, giãi quyt các vn d môi truô'ngtrQng dim, cp bach 
TS' 1 dan s dixc cung cap nuâc sach  qua h th6ng 0/ 

/0 

cap nuO'c tp trung 

%/näm 

Dôthidat98%; 
Hôa Vang dat 

80% 

Giãrn 
'70/ 
F /0 

<100 

>90 

100 

SO' CT 

SO' TN&MT 

SO' TN&MT 

SO'XD 

Theo Chwmg trmnh 
nghj sij 2030 ye 
Phat triên ben vftng 
(QD 3442/QD-
UBND ngãy 
15/9/2020)  

Giám 1- 
2% 

<100 

>90 

100 

2 T9 l dan s6 nông thOn di,rçc sO' ding ngun nuâc hcp 
ye sinh 

100 100 100 SO' NN&PTNT 
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TT Tiêu chI Don v 
tInh 

Hin trng nãm 
2020 

Mc tiêu Don vj chü tn Ghi chü 
Näm 
2025 

Näm 
2030 

3 T' 1 nuâc thai sinh hoat do thj di.rgc th 1 theo quy 
djnh pháp luat frên tong khOi hrgng nu&c thai sinh 

 hoat dO thj phát sinh 

% 83,5 85,0 95,0 SXD 

4 T' 1 khu cong nghip, khu cong ngh cao, cvm CN 
có h thong xr 1 nuâc thai tap 'ung dat quy chun 1c 
thuat mOi tnr&ng 

% 100 100 100 Sà TN&MT; 
UBND Q,H, BQL 
KCNC vii KCN 

KI-I so 206/UBND 
ngiiy 13/01/2020 
cüa UBND thinh 
pho 

5 T' 1 cci s& cong nghip ngoài các khu tap trung 
(KCN, CCN, KCNC, khu sin xuit, kinh doanh, dich 
vi tap trung) phát sinh t& 50 m3/ngày (24 gi&) trO len 
có h thông xCr 1' nixO'c thai dat quy chum k5 thuat 

 mOi trtrig 

- 100 100 So TN&MT; 
UBND Q,H, 13QL 
KCNC vii KCN 

KH s 206/UBND 
ngiiy 13/01/2020 
cOa UBND thinh 
phô 

6 T 1 nuOc thu tái sir dting phü hqp muc dIch scr ding 
trên tong so nixóc thai phát sinh - 10 >20 SO TNMT; 

UBND Q,H, BQL 
KCNC va KCN 7 T' 1 cci sO sin xut xcr 1' khI thai theo quy djnh pháp 

luat trên tong so cci sO sin xu.t phát sinh khI thu phái 
duc xi'r 1' theo quy djnh 

% - 90 100 SO TNMT; 
UBND Q,H, BQL 
KCNC vi KCN 

8 T' 1 chat thai rn sinh hoat dircic thu gom, xO l dat 
tiêu chuân, quy chum theo quy djnh 

95 >95 >97 SO TNMT; 
UBND Q,H, BQL 
KCNC vii KCN 

Theo Chircing trmoh 
nghj sir 2030 v 
Phát trin bnvCmg 
(QD 3442/QO-
UBND ngày 

9 T1 chit thai r&i sinh hot duçvc tái ch trên t&ig 
khôi hrcrng chat thai ran sinh hoat phát sixth 

% 8-12 15 20 SOTNMT; 
UBND Q,H, I3QL 
KCNC vii KCN 

15/9/2020) 

10 T' 1 cMt thai nguy hai dirçxc thu gom, xCr 1' theo quy 
djrili pháp luat trên tong khOi lixqng chat thai nguy hi 
phit sinh 

100 100 100 SO TNMT; 
UBND Q,H, BQL 
KCNC và KCN; Y 
te,... V 
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Ghi chñ Don vi chü trI 

>95% 100 

Tiêu chI 

T' 1 dirn nOng 6 nhim môi truô'ng drc cái tio trén 
tong sO diem nOng 6 nhiêm môi tnrông 

T' lê khu vrc dt bi o nhim tn liru duyc xi'r 1, câi 
tao 

T' I các khu cong nghiêp, co s& san xut, kinh 
doanh, djch vu lap dt h thông quan trãc nuc thai, 
khI thai ttj dong, lien ti,tc (theo quy djnh BVMT cOa 
thành phô) 

Nhóm 3: Bão ton thiên nhiên, da ding sinh h0c 

TT 

% 100 

12 
% 100 100 

13 
% 56 

Các Si ban ngành, 
UBND các qun, 
huyn 

100 

100 

Don v 
tInh 

Sr TNMT; 
UBND Q,H, BQL 
KCNC và KCN; Y 
tê,... 

Diên tIch dt cay xanh cOng cOng bInh quãn du ngu&i 
khu virc nOi thành, nôi thj 

T' l che phC rirng 

TS' lê các khu virc khai thác khoang san thr rc phuc hi 
theo quy djnh pháp 1ut trên tOng so khu vtjc kêt thtic 
khai thác khoáng san 

S6 khu dO thj tp trung dat Mo hlnh Khu do thj sinh 
thai (theo tiCu chI cOa thânh phô) 

9 6 m2/ngll&i 
S& XD 

Sór NN&PTNT 

Theo Chixcmg trinh 
ngh sir 2030 ye 
Phát then ben vcmg 
(QD 3442/QD-
UBND ngày 
15/9/2020)  

47,0 

S TN&MT, cac Sâ 
ban ngành lien 
quan; UBND các 
qun, huyn lien 
quan 

Các sv: Xây dirng 
TN&MT, các Sà 
ban ngành lien 
quan; UBND các 
qun, huyén 

1-2 

50 

S khu do 
th 

0/ 
/0 100 

>5 

Theo CTNS 2030 
v PTBV (QD 
3442/QD-UBND 
ngày 15/9/2020)  

QDs 
3 3/20 18/QD-
UBND cl:la UBND 
TP; ND s 
40/2019/ND-Cp 
cCia ChInh phO  

Các S& ban ngânh, 
UBND cac qun, 
huyên 

Nm 
2030 

Hién trang nãm 
2020 

3 

4 



4 

IT Tiéu chI Don vj 
tInh 

Hin trng näm 
2020 

Mc tiêu Doii vl chü trI Ghi chu 

Nm 
2025 

Nãm 
2030 

IV Nhóm 4: Tang clrông nang Lire, nâng cao nhn thü'c 

1 T) 1 chi ngân sách cho hot dng BVMT trén tng 
chi ngãn sách thành phô 

3,68 3,70 3,80 SÔTC 

2 T' 1 CSDV, SX dugc mi tham gia tp hun v 
BVMT hang 

% - 50 100 Các Sô ban ngành, 
UBND các qun, 
huyn 

3  T' 1 trixöng hçc trin khai phân loi rác thai tai  ngu6n 100 100 S GD-DT 
4 T' l h gia dInh thirc hin phân lo?i rác thai ti 

ngun 
% 90 100 UBND Qun, 

huyn; UBND 
Phu&ng, xa 

5 T>)  l các phr?rng, xã dat tiêu chun Phi.r&ng/xa Môi 
trtrông (các clii tiêu dánh giá duqc cp nht) 

90 100 UBND Qun, 
huyn; UBND 
Phx&ng, x 

6 T l xCr 1' thông tin phân ánh, kin nghj v ô thim 
môi tri.rô'ng thông qua dung day nóng 

% 100 100 100 Sâ IT1, Sc 
TN&MT, UBND 
các qun, huyn 

7 T l nguôi dan th hin mác dQ hãi lông v môi 
tn.r&ng trén tOng so ngithi dan 

% - 80 >90 So' ITri, So 
TN&MT, UBND 
các qun, huyn 



Phu hc II 
DANH M[JC CAC CHU'ONG TRINH, NHIEM VIJ VA DL' AN THU'C lIEN DE AN 

(Ban hành kern theo QuyIt a'lnh S6AOBSJQD-UBND ngày O.tháng !1.nám 2021 cüa UBND thànhph6 £)à Nng) 

6 

4 

5 

3 

2 

16 chCrc kim soát các vn d môi trt.rOng, ngãn 
chn cac tác dng xâu dôi vOi môi truO'ng, kiêm 
soát cac Co sO cO nguy cci gay ô nhiêm cao: 
kiêm tra và xCr 1 vi pham dOi vOi dir an, cong 
trInh gay ô nhim môi tnrmg 

T chi'rc diu tra, dánh giá tInh hInh thirc hin h 
thông quán 1 moi tnrOng, xáy dijng và to ch(rc 
triên khai áp dicing ISO 14000 

Diu tra, clánh gia hin trang môi tnrng, xay 
dirng kO hoach báo v môi trithng thành phO 
hang nãm, to chrc dánh giá mOi tnr&ng chiOn 
krçc theo tfrng giai doan (Lông ghép báo cáo QH 
KTXH 05 nAin ca thành phô) 

Ngu6n kinh 
phi 

Co quan chü trI, phôi 
hqp 

KP khái tom (t d) Tong KP 
Ghi chü NSNN ODA XHH 

khái toán 
(ti' d6nci) 

256 500 2160 2916 2916 

NSNN Các so: TN&MT, 
KH&DT, Tài chInh 3 3 Trin khai hang 

nàm, 05 nãm 

NSNN, 
XHH 

SO TN&MT, BQL 
KCNC va cac KCN, 

UBND các qun, huyn, 
SO Du Ijch, SO COng 

thi.ro'ng 

3 60 63 Trin khai hang näm 

NSNN, 
XHH 

SOTN&MT, BQL 
KCNC và các KCN, 

UBND các qun, huyn, 
SO Du Ijch, SO Cong 

thmmg 

5 5 Lp KB na.m du, 
triên khai hang näni 

NSNN SO Cong thuong, các 
SO, ban, ngành 5 5 Trin khai hang näm 

NSNN SO Cong thxo'ng, các 
SO; ban, ngành 5 5 Trin khai hang nàin 

NSNN 

SO TN&MT, BQL 
KCNC và các KCN, 
UBND các Qun, 

huyn, SO Du ljch, SO 
Cong thLxcmg, S0 Xáy 
drng, SO GTVT, Cong 

an Thành phô 

10 10 Tri6n khai hang näm 

TT 

I .  

1 

16 chcrc dánh giá, xay dirng k hoch, thirc hin 
Chiên luc tang tnrOng xanh giai do?n 2021 - 
2030 

16 chCrc nghiên ciru, phát trin các chirong trInh, 
dir an nang krqng mOi, nãng hxcng tái t?o  cüa 
thânh phO 
1-16 trci cac co' sO sO dvng nàng li,rçing tr9ng diem 
xay drng Mo hInh quãn I' theo ISO 50001:2018 

Ten chtroiig trInh/du an 

PHONG NGUA VA KIEM SOAT O NHIEM 
Phi cong trmnh 
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TT Ten chuong trinh/dir an Nguôn kinh 
phi 

Co quan chü tn, phôi 
h9p 

KP kkái toán (tS d) TôigIP 

(t' dông) 
Chi chu 

NSNN ODA XHH 

2 Cong trinh 

1 Trin khai các giãi pháp San xut sch hon trong 
cOng nghip 

NSNN, 
XHH 

Sà COng thuung, các 
SO, ban, ngành 100 105 Trin khai hang 

nãm, 05 nãm 

2 

Trin khai h trq doanh nghip thirc hin chuyn 
di, thay th các trang thiét bj lac  hu tiêu t6n 
nAng kr9ng bang các thit bj tiêt kim nãng 
krcng, nhân rOng  kt qua 

NSNN, 
XHH 

Sâ Cong thucing, các 
S&, ban, ngành 500 505 

Triên khai hang 
näm, 05 nãm 

3 Trin khai du ttr h tra chuyn di các phtxang 
tiçn cong cQng chay bang d9ng cc then 

NSNN, 
XHH 

. - 
So Giaothong van tái 50 500 550 Trin khai hang 

nam, 05 nam 

4 Trin khai du tu thay di he thng xe but hiên 
co sang xe buyt moi dat  tieu chuan khi thai Euro 

NSNN, 
XHII SaGiaothongvantai 50 500 550 

Trin khai hang 
nam, 05 nam 

Trienkhai xay dirng khu cong nghip sinh thai 
(0 - iu) 

NSNN, 
X 

BQLKCNCvàcác 
KCN, các Cong ty Quán 
1 h tAng KCN, CCN 

10 500 500 1010 Trien khai hang 
nam, 05 

6 

 k' 

Lp và thirc hin k hoch 1mg phó sii C6 môi 
trtrerigci:ia các cap, các linh virc; to chlrc thirc 
hin diên tp 1mg phó sir cO mOi tnräng theo djnh 

NSNN, 
XHH 

S0 TN&MT, BQL 
KCNC và các KCN, các 
S, Ban, ngãnh, UBND 

các Qun, huyn 

Trin khai hang 
näm, 05 näm 

Trin khai rà soát, cap nhât, xây dung ha tAng k5 
thuât, mang 1uài quan trAc mOi trixOng (moi 
trirong xung quanh, môi tru&lg tác dOng,..) 

- cong ngh giam sat hien di, dap ung 

NSNN, 
XHH 

S TN&MT, BQL 
KCNCva cac KCN, 

UBND cac Qu?.n, huyn 
100 100 

Näm 2021-2022: tip 
Wc thi,rc hin QD s6 
411 1/QD-UBND ngay 
16/9/201?; Sau nam 
2022: then khai vn 
hành vã cap nht, trInh 
b6 sung Dij an ci th 

H 
CA! THIN MOI TRUNG, GIAI QUYET 
cAc vAN OE MO! TRU'ONG TRQNG 
TAM, TRQNG DIEM, CAP BACH 

4.985 2.500 3.750 11.235 11.235 

1  Phi cong trinh 

1 
Xây dung, cap nhât ChiroTig trInh quán 1 rnOi 
trixOng cong nghip thành ph6 hang nam và 05 
nAm 2021-2025, 2026-2030 

NSNN Sci TN&MT, cac So, 
an, ngan 

10 10 
- 

Trien khai hang 
narn, 05 nam 
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TT Ten chuoiig trInhldir an 

To 

Ngun kinh 
phi 

Co quan chü trI, phi 
h 

KP khái toãn (t d) Tong KP 
Ghi chñ NSNN ODA XIII' 

khái oán 
(tj doug) 

2 
chirc khâo sat, dáth giá hin trng djnh k, 

triên khai các giâi pháp quãn I' mOi trix&ng nirót 
 (hO dam) 

T 

NSNN So' TN&MT, cac So', 
ban, ngành 10 10 Trin khai hang näm 

3 
ch(rc kháo sat, kim kê các ngun thai tai các 

ca so' san xuât, kinh doanh, djch vi,... trën da 
 bàn thãnh phô Dà Nang 

NSNN 
So' TN&MT, IJBND cac 

qun huyn, BQL 
KCNC Va các KCN 

10 10 Trin khai hang näm 

4 

Lp k hoach, thiAc hin 1 trinh di dOi các CSSX 
a cac lang nghê vao cac Cum cong nghip Co h 
thng k thut BVMT dáp üng yeu cu (lang nghê 
bánh tráng Thy Loan, lang dá m5 ngh Non 

 NtrOc, lang chiêu Cam Nê..) 

NSNN, 
XHH 

So' Cong thuung, các 
So', ban, ngành 5 50 55 LpDiráncuth 

5 Xây drng Chuong trInh cài tao, phc hi môi 
trirOng ti các khu v1rc khai thác khoáng san XHH 

So' TN&MT, Qu5 
BVMT, UBND cac 

qi4n, huyn 
5 5 Trin khai hang nàm 

6 Xây djng D an co ch quãn ly', xâ hQi hOa v xCr 
1 mOi trirong (clii phi xCr I ntrâc thai, CTR,...) 

NSNN, 
ODA So' TN&MT 10 10 Lp Dr an ci,i th 

7 

Cp nht Quy hoch thoát nixàc cfia thành phd, 
1p Quy hoach thoát nuàc va xCr 1 nudc thai a 
các khu virc mo' rng, phát then (HOa Vang, Lien 

 Chiêu, Ngü Hành San,...) 

NSNN, 
ODA So' Xây drng 20 20 Lp Di.r an ci,i th 

8 Cp nht Quy hoach tng th cMt thai rn cta 
 thành phô 

NSNN, 
ODA So' Xây du,rng 5 5 Lp Dir an cv th 

 Cong trInh 

1 

Xây dijng b6 sung các tuyn dwmg ng thu gom 
nixâc thai trên da bàn Thành phô: thrOng Nguyn 
Tat Thành, d9c thrOng yen song Tuyên Son - Thy 
Loan, thrOng 2/9, duong Trân Hung Dao noi dãi, 
don tir cãu Tuyën Son den tram xCr 1 ni.ràc thai 

 NgCI Hành Son,... 

NSNN, 
ODA, XHH S&Xây dimg 250 250 Lp Ds an ci th 

2 
Xây drng h th6ng thoát ni.thc mixa và nithc thai 
phán khu Tây Nam, song Cu Dé, Tây Bàc, Tây 
cao tôc va Dông Nam HOa Yang 

NSNN, 
ODA, XHH So' Xây dvng 100 100 LãpDiráncuth 
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TT Ten chuo'ng trmnh/dr an Ngun kinh 
phi 

Co quan chü trl, ph& 
hqp 

KP khäi toán (t d) T6ng KP 
khái toán 
( dng 

Chi chü 
NSNN ODA XHH 

Náng cap, cãi tao  các tram XLNT Phü Lc 
(GD2), NgU Hành Son,... ODA Sâ Xäy dmg 300 300 Lp Dtj an cv th 

Du tu ma rng tram XLNT HOa Xuãn cOng suit 
200.000 rn3/ngày, Tram xCr 1 nisâc thai quy 
hoch mói (Hôa Nho-n, HOa yang) 80.000 

 m3/ngày... 

ODA S Xy di,rng 1500 1500 Lp Dij an cii th 

Cãi tao, nâng cp h th6ng thu gom, thoát ni.râc 
và XLNT t?i các khu tp trung (KCN, CCN, 
KCNC, khu san xu.t, kinh doanh, djch vv tp 

 trung) 

NSNN, 
ODA, XHH 

BQL KCNC va các 
KCN, Sâ XD, UBND 
cac qun, huyn,... 

500 500 1000 Lp Dr an cv th 

6 

Cãi t?o, du tu nâng cp h thng nhà v sinh 
cong cong dat chun (Khu vijc trung tam, tuyên 
bin Nguyen Tat Thành, tuyên bin Hoàng Sa — 

 Tnrxng Sa — VO Nguyen Giãp,...) 

NSNN S& Xây dirng, S& Du 
ljch 50 50 Lp Dr an cv th 

Trin khai các Dr an xr 1, cai thin môi tru&ng 
các h& dm 

NSNN, 
ODA, XHH Sv TN&MT 30 1000 1030 

Lp d,r an cii th theo 
Quy& djnh ye quãn 1 
mOi trir&ig h& dm 

8 
T chirc kim soát, cãi tao mOi tri.rOng Au 
Thuyn Th9 Quang 

NSNN, 
ODA 

S TN&MT, S& 
NN&PTNT 50 1000 1050 

Triên khai theo QD 
2375/QD-UBND; dôi 
vài cac hang mvc dAu 
tu, 1p Dtr an cii th 

M& rng phm vi djch vi cung cp rnróc sach, 
giâm thiCu that thoát nirdc 0 khu virc do thj XHH S& Xây dimg 5 500 505 Lp Du an cv th 

10 
Rà soát, dAu tix xây dimg các h thng cung cap 
nixâc sach theo tiêu chuãn cOa BO Y té cho i-than 

 dan & khu vijc nông thôn 

NSNN, 
ODA, XHH 

NN&PTNT, S Xãy 
dimg 5 Lp Du an cv th 

Du tu ha tng, GPMB t?i Khu Lien hcxp XLCTR 
tai Khánh San NSNN BQL DA XDHT và 

PTDT, S TN&MT 500 500 Lp Dr an cv th 

12 Dau tu ha tang, GPMB tai Khu Lien hçrp XLCTR 
duc duyt theo quy hoach chung cüa thành phô NSNN BQL DA XDHT Va 

PTDT, S& TN&MT 500 500 Lp Dij an cv th 

13 Hoàn thin CSHT KTXH khu vrc HOa Khanh 
Nam, Qun Lien Chiu NSNN 

sa Xây thjng,UBND 
qun Lien chiëu, BQL 

XDHT và PTDT 
500 500 Lp Dr an cv th 

14 Hoàn thânh dAu tir, vn hành các tram trung NSNN Sc TNMT, BQL HTXD 600 600 Lp D an cv th 



5 

Ngun kinh 
phi 

Co quan chü tn, ph61 
hçp 

KPkháiton(td) T6ng KP 
G1i chü NSNN ODA XHH 

khái toán 
(t'' dôw) 

Va PTDT 

XHH 
S& TN&MT, BQL 

XDHT va PTDT, cac 
nhà du tir 

3000 3000 Theo cac dii an du 
ti' 

XI-IH 
S TN&MT, BQL 

XDHT Va PTDT, cac 
nhã Mu tu 

200 200 Theo các dii an dAu 
tir 

NSNN S TN&MT 20 20 LãpDiráncuth 

105 200 1.000 1.305 1305 

NSNN, 
ODA, XHH 

SO Xây dimg, Sà 
TN&MT, S& KH&CN, 
UBND các uân, huyn 

20 20 Triên khai hang 
näm, 05 näm 

NSNN, 
ODA, XHH SâNN&pThT 5 5 Theo QD 3410/QD-

UBND 

NSNN, 
XI-IH Sr NN & PTNT 20 20 Trin khai hang 

nãm, 05 nàm 

NSNN, 
ODA, XFIH 

Sr Xây dimg, S& 
TN&MT, Sâ KH&CN, 
UBND các qun, huyën 

10 500 510 Lp Du an ci th 

NSNN, 
ODA, XHH 

Sr NN & PTNT, S& 
KH&CN, các Sà, ban, 

ngành 
40 40 

Chi tit theo Quyt 
dinh so 3410/QD- 
UBND ngày 
14/9/2020 cCia 
UBND TP 

2 

TT 

3 

1 

17 

16 

15 

1 

Trin khai các hang miic bão tn da dng sinh 
h9c Kim virc Ba Na - NOi ChOa Va San Trà, Khu 
bâo v cânh quan Nam Hâi Van 

Xây drng Mo hmnh COng viên Xanh, MO hinh dO 
thj Xanh, MO hInh dO thi sinh thai, trien khai 
nhân rung 

Trin khai quàn 1'i, bão v và phát trin các h 
sinh thai rimg; ngàn chn có hieu qua nn khai 
thác thc 4t, dung 4t và phá rmg trái pháp 
1ut, tang ctr&ng nang 1irc phang, chng cháy 
rtrng, giãm sO vi và din tIch rtmg bj cháy 
Cong trInh 

T chixc diu tra, dánh giá hin trng và d xut 
bAo v tài nguyen, chat lixcmg rrng 

Ph, cong trinh 

T chi'rc diu tra, dánh giá hiên trng vâ d xut 
phát trien cay xanh dO thj, phát triên MO hInh 
khu do thj sinh thai  

BAO TON THIEN NHIEN, BA DANG SINH 
HQC 

Du t'icác du an xCr 1 CTRSH thành ph (1800-
2500 tân/ngày dém) 

It' 

1 

EMu tu các dii an xCr 1 chit thai nguy hi, phân 
bOn be phOt, phe thai xay dirng, tái chë chat thai 

ti.r phirang tin cor giài hóa trong thu gom 
rae tai các bãi biên 

Ten chiro'ng trmnh/dir an 

chuyn rác thai tai cac qun, huyn (Hái Châu, 
Thanh Khê, San Trà, Ngü Hành San, Cam L) 
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TT Ten chirong trInh/dir iU 
Nguôn kinh 

phi 
Co quan chü trI, phi 

h'p 

KP khái toán (t d) Tong KP 
khái toán 
(t dông 

Ghi chü 
NSNN ODA XHII 

T chirc dánh gia, d xut thãnh 1p  các khu báo 
v cánh quan dat ngp rnró'c phà hcip (h Hôa 
Trung, ho Dng Xanh — Dng Ngh,...), d xut 
khu bão tn biên 

NSNN, 
ODA, XHH 

& PTNT, 
TN&MT, KH&CN, các 

Sâ, ban, ngànli 
10 200 500 710 Trin khai sau nãm 

2025 

TANG CIJTiNG NANG LUC,  NANG CAO 
NHN TH(fC 90 0 0 90 90 

Xây thmg ci ch h trç v vn trong hot dOng 
cai tin cong nghe san xut, cOng ngh xr l' chat 
thai dê giãm thiêu ô nhim môi trtr&ng, sr ding 

 hiu qua tâi nguyen, näng ltrcrng,... 

NSNN, 
ODA 

o Tài Si 
KH&DT, Qu BVMT, 

các S&, ban, ngành 
5 Lp d xut nhim 

vu 

2 

Trin khai các hot dng tp hun, truyn thông 
v môi tnr?mg: Ngày mOi tr&thng th gioi, Chiên 
dich lam cho thành ph6 sach hon, Tuân le V Siflh 
môi tru0ng nxàc sach, Ngày Chñ nht xanh, Li 

 sOng xanh,... 

NSNN, 
XHH 

S& TN&MT, UBND các 
QH, cac S&, ban, ngành, 

doàn the 
30 30 Trin khai hang nãm 

T chrc trin thai phân loai rae tai ngun, giám 
thiu rae thai thua 

NSNN, 
XHH 

Sâ TN&MT, UBND các 
QH, cac S&, ban, ngành, 

doân th 
20 20 Trin khai hang nm 

Tuyên truyn, 4n dng sir dvng phi.rong tin 
giao thông than thin vài môi tnr&ig 

NSNN, 
XHH 

S& GTVT, Sâ TITF, 
các Hi doàn th 5 Trin khai hang näm 

T chCrc tp hun nghip vv v quân l', kim tra, 
thanh tra môi trirô'ng 

NSNN, 
XHH 

SOr TN&MT, Cong An 
Thành ph, UBND QH, 

cac SBN 
5 5 Trin thai hang näm 

6 
Cp nht, khão sat, dánh giá si.r hài lông cOa to 
chirc, doanh nghip, ngui dan dii vài chit 

 hrçing mOi tnrng thành phô 

NSNN, 
XHH 

S TN&MT, cac S, 
ban, ngành 5 5 Trin thai hang näm 

7 
Xây dimg CSDL v môi tru&ng, duy tn h thng 
cung cp thông tin mOi tnxOng và to chüc cp 

 nht, quãn l' djnh k' 

NSNN, 
ODA 20 20 

Lp d xuãt nhim 
vii, trin khai ep 
nht hang näm 

SàTN&MT, S& ITFI 

Cong 5.436 3.200 6.910 15.546 15.546 
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Phu luc III 
CAC BAN DO DU BAO CHAT LU'ONG MÔT TRI11NG THANH PHO 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s JQL5/QD-UBND ngàyQ/ thángq..nain 2021 
cza UBND thành phô Dà Náng) 

I. Môi truô'ng nu'óc 

I0W21TE I08405 100000 IOU ffOE I0lTl0E lO1r12O1 I0Oi4Oi5 106- iffIrE 10810815 10820815 I0O22015 IOU 24015 

HInh 4. Ban d dir báo chi so WQI - Ta2n suat k/el 95% BDKHRCP 8,5 nàm 2030 

HInh 5. Ban & dir báo chi s WQI - Tdn suOt kiêl 95% BDKURPC 8,5 nám 2070 
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II. Môi trtrông không khI 

HInh 6. Bàn c?á mó phóng chat hrçing không k/il trên dja bàn Dà Náng nàm 
2025 theo k/c/i bàn phát triên bin/i thzt&ng 

Hinh 7. Bàn d mó phóng chat hcolng  khóng k/il trên dja bàn Dà Náng nám 
2025 theo kjch bàn phát trién có kiêm soát 



HInh 8. Ban d mô phóng chat lu'çmg không /chI trên dja bàn Dà Nàng nàm 2030 
theo kjch ban phát triên blnh tlnc&ng 

HInh 9. Ban d mô phdng chat 11'yng không khI trên dja bàn Dà Nàng nám 2030 
theo kjch bàn phát trién có kiêm soát 
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