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I.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

100% nước thải các KCN được thu gom, xử lý, thực hiện quan trắc tự động, liên tục; 

Giải quyết cơ bản 13/15 điểm nóng về môi trường; 

Trên 80% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; 

Cấp nước đô thị đạt 99%;  

Cộng đồng tham gia tích cực công tác BVMT: Phong trào Ngày CN Xanh – Sạch – Đẹp, 

Mô hình Trường học Xanh, Mô hình Khu dân cư thân thiện môi trường, Mô hình Phụ nữ 

sống Xanh, 195 Câu lạc bộ Môi trường – Hội cựu chiến binh các cấp, … 

I. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2008-2020 

Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 95%; 
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I.2. DẤU ẤN VỀ MÔI TRƯỜNG 
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I.3. NHỮNG MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN VỀ BVMT 
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PHƯỜNG, XÃ 

THÂN THIỆN MÔI 

TRƯỜNG 

I.3. NHỮNG MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN VỀ BVMT 
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I.3. NHỮNG MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN VỀ BVMT 
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I.4. KHÓ KHĂN – THÁCH THỨC 

 Hạ tầng kỹ thuật về môi trường (khu vực: đô thị, nông thôn, ven 

biển, công nghiệp,…; lĩnh vực: nước cấp, nước thải, rác thải,…): 

Chưa đáp ứng về quy hoạch, quy mô phát triển, khả năng chuyển 

đổi theo hướng tiên tiến, hiện đại; còn thiếu khả năng dự phòng, 

ứng phó với BĐKH, thiên tai (bão lũ, mưa lớn,…). 

 Vẫn chưa xử lý dứt điểm các điểm nóng về môi trường (Bãi rác 

Khánh Sơn, Âu thuyền thọ quang). 

 Gia tăng về chất thải, các vấn đề môi trường khó dự báo, thiếu 

nguồn lực kiểm soát các nguồn thải ảnh hưởng đến môi trường 

nước mặt, không khí, chất thải: Giao thông, Công nghiệp, Du lịch, 

dịch vụ, y tế,… 

 Nguồn lực tài chính: Thiếu sự đa dạng về các nguồn tài chính, khả 

năng cân đối ngân sách. 
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 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chủ động phòng chống thiên tai, 

Ứng phó BĐKH, tăng cường QLTN và BVMT, nâng cao năng lực, hiệu 

quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Luật Bảo vệ Môi 

trường năm 2020 

Chiến lược BVMT 

đến 2030 - 2045  

Kết luận 56-KL/TW 

của Bộ Chính trị 

(2019) 

 Phòng ngừa ô nhiễm, Cải thiện môi trường, Bảo tồn đa dạng sinh học, 

tăng cường nguồn lực, nâng cao nhận thức,... 

 Khuyến khích các dự án đầu tư thuộc các ngành thu gom, xử lý, tái chế 

chất thải; quy định về cơ sở, sản phẩm thân thiện môi trường; sàng lọc 

các dự án dựa trên các tiêu chí về môi trường 

 Các đô thị lớn phải xây dựng KH quản lý chất lượng môi trường nước 

mặt, không khí, triển khai theo dõi và công khai thông tin; 

 Về chính sách về thuế, phí BVMT: Quy định mức chi trả dịch vụ dựa 

trên lượng, loại chất thải phát sinh,... 

 ,....  

II. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG 2021-2030 

II.1. ĐỊNH HƯỚNG QUỐC GIA 



Giai đoạn 2021-2025: Xử lý điểm nóng môi trường, Quản lý Chất thải rắn, 

Đầu tư, hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật đô thị - môi trường, xây dựng các 

công cụ về chính sách, thuế về môi trường phù hợp,... 

Giai đoạn 2026-2030: Thành phố môi trường, hướng tới TP sinh thái:.... 

Nghị Quyết 43-

NQ/BCT 

Đề án TPMT giai 

đoạn 2021-2030 

Đến năm 2045: Phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, 

hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng; phát triển kinh tế 

nhanh và bền vững, coi việc nâng chất lượng cuộc sống của người dân 

đạt ở mức cao là nhiệm vụ trung tâm... 

II. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG 2021-2030 

II.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA THÀNH PHỐ 



- Đến 2025, đạt các chỉ 
tiêu đặt ra, đến 2030 
theo hướng đô thị  
sinh thái;  

- Tạo sự an toàn về 
sức khoẻ và môi 
trường. 

- Khai thác hợp lý, 
tiết kiệm TNTN;  

- Chủ động ứng 
phó BĐKH; 

- Xây dựng hệ 
thống thông minh 

trong quản lý 
TNTN. 

- Phòng ngừa, kiểm 
soát ô nhiễm; 

- Chú trọng quản lý ô 
nhiễm không khí do 
GTVT, QLMT công 

nghiệp, CTNH. 

- Nâng cao 
năng lực 

quản lý nhà 
nước, ý thức 
cộng đồng. 

Mục tiêu 

II. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG 2021-2030 



1. PHÒNG NGỪA, KIỂM SOÁT ÔN 
 Nâng cao hiệu quả Đánh giá MT chiến luuơcj, đánh 

giá tác động MT; 
 Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; 
 Di dời các cơ sở sản xuất ở các làng nghề, khu vực 

dân cư; 
 Phát triển năng lượng tái tạo; Đầu tư lộ trình thay 

đổi nhiên liệu phương tiện công cộng; 
 Kiểm soát nguồn thải; có kế hoạch UPSCMT; 
 Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường. 

2. CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT CÁC 
VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM 

 Nước: Cải tạo nâng cấp các HTXLNT, kiểm soát chặt 
chẽ các nguồn thải, xử lý ô nhiễm triệt để Âu thuyền 
Thọ Quang, mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch. 

 Không khí: kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, duy trì 
và cải thiện Chất lượng KK ; 

 Đất & CTR, CTNH: Nâng cấp hạ tầng thu gom, xử lý 
CTR; phân loại tại nguồn; cải tạo phục hồi môi trường 
bãi chôn lấp + khu vực KTKS; quản lý CTNH. 

3. BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, ĐDSH 

 Triển khai Đề án bảo tồn ĐDSH đến năm 2021 - 2030, 
khu vực Bà Nà - Núi Chúa, Sơn Trà, Khu bảo vệ cảnh 
quan Nam Hải Vân, bảo tồn ĐDSH biển; 

 Phát triển hệ thống công viên cây xanh, cây xanh 
đường phố; 

 Quản lý, bảo vệ và phát triển các HST rừng; ngăn chặn 
khai thác thực vật, động vật và phá rừng, chống cháy 
rừng. 

4. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC, NÂNG 
CAO NHẬN THỨC 
 Thực thi pháp luật về BVMT, hỗ trợ cải tiến công 

nghệ sản xuất, xử lý chất thải. 
 Duy trì hoạt động hưởng ứng phong trào, mô hình 

BVMT. 
 Huy động, kêu gọi cộng đồng, tham gia BVMT. 
 Xây dựng hệ thống công bố thông tin về CLMT và 

công tác BVMT. 

Các nhiệm vụ chính 2021 - 2025 
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3. BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, ĐDSH 

 Giải pháp tăng diện tích cây xanh công cộng; 
 Xây dựng các khu bảo vệ cảnh quan đất ngập nước, 

khu bảo tồn đa dạng sinh học biển. 

 Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, 
hướng tới thành phố sinh thái, kinh tế tuần 
hoàn; 

 Tăng cường nguồn nhân lực; 
 Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, người 

dân, doanh nghiệp. 

4. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC, NÂNG 
CAO NHẬN THỨC 

 Thực hiện nền kinh tế tuần hoàn, các giải pháp có 
mức phát thải các-bon thấp; 

 Quản lý môi trường theo ISO 14000; 
 Sử dụng năng lượng tái tạo; 
 Xây dựng mô hình các KCN sinh thái, bền vững; 
 Chuyển đổi sử dụng nhiên liệu thân thiện. 

1. PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT ÔN 

 Giải pháp xử lý nhằm tái sử dụng nước thải; 
 Ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý chất thải; 
 Đầu tư các dự án sản xuất tái chế thân thiện 

môi trường. 

2. CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG, GIẢI 
QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 
TRỌNG ĐIỂM, CẤP BÁCH 
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Các nhiệm vụ chính 2025 - 2030 



Cơ chế, chính sách 

 Triển khai xử lý các điểm nóng, rà soát các điểm ô 
nhiễm MT,  vấn đề CTR, khí thải,…; 

 Duy trì các phong trào đã thực hiện 2008-2020; 
 Quy hoạch về cấp nước, xử lý CTR, thoát nước; 
 Đầu tư các dự án cấp thiết, dự án giảm phát thải ra 

MT,… 

Khoa học, công nghệ 

 Hợp tác, chuyển giao công nghệ NLTT, năng lượng 
sạch và xử lý môi trường; 

 Ứng dụng công nghệ sản xuất, xử lý ô nhiễm tiên 
tiến; 

 Khuyến khích mô hình QLMT theo tiêu chuẩn ISO 
1400, SXSH, kiểm toán chất thải, các mô hình quản 
lý tiên tiến khác. 

Xây dựng, phát triển nguồn lực 

 Bổ sung biên chế, tuyển dụng cán bộ có trình độ, 
năng lực và chuyên môn phù hợp; 

 Đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nhất là 
kỹ năng quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

Tài chính 

 Tận dụng nguồn chi ngân sách hằng năm cho các dự 
án ưu tiên cấp bách, tránh lãng phí; 

 Xây dựng cơ chế, nguồn vốn khuyến khích, hỗ trợ 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất; 

 Chính sách hỗ trợ tín dụng, trợ giá sản phẩm tái chế. 

Giải pháp thực hiện 

II. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG 2021-2030 



III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ XUẤT HỢP TÁC, HỖ TRỢ 

Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm 

•Xây dựng các quy chuẩn công trình đô thị 

•Phát triển nguồn năng lượng tái tạo 

•Hỗ trợ các giải pháp giảm thiểu phát thải 
khí thải; kiểm soát chất lượng môi trường 

•Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng 
môi trường 

•Xây dựng các KCN sinh thái, cơ sở công 
nghiệp Xanh, tuần hoàn chất thải 

Cải thiện môi trường 

• Hỗ trợ phối hợp xây dựng, phát triển hệ thống giao thông 
thông minh. 

• Tăng cường năng lực thu gom và xử lý nước thải, xử lý khí 
thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, CTRCN. 

• Chuyển giao công nghệ tiết kiệm nước, tái sử dụng nước 
sau xử lý,… 

• Tổ chức xã hội hóa, huy động các nguồn lực về xử lý rác 
thải với công nghệ tiên tiến, thu hồi tài nguyên (tái chế, 
năng lượng), giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải. 

• Triển khai các mô hình đô thị kiểu mẫu về môi trường; tiếp 
tục xây dựng mô hình đô thị tuần hoàn tài nguyên: Phân 
loại rác, tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa,… 

Bảo tồn thiên nhiên 

• Xây dựng các công viên trong đô thị,  

• Bảo tồn các khu vực bảo tồn thiên nhiên, khu 
vực đất ngập nước,  

• Cải thiện cảnh quan môi trường các hồ sinh 
thái, hồ thủy lợi, kênh mương,…., cải thiện 
các điểm ô nhiễm,… 

Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức 

• Đào tạo, chuyển giao công nghệ theo các chuyên 
ngành: Quan trắc môi trường, Dự báo tác động 
môi trường, công nghệ xử lý môi trường nước, 
nước thải, chất thải rắn,…;  



TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! 


