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ĐẶNG MINH ĐỨC
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Đồng Nai

Năm 2022 đã khép lại, với rất nhiều khó khăn, thử thách mà ngành tài nguyên 
và môi trường đã gặp phải, đặc biệt trong bối cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai 
nói riêng tiếp tục đối mặt với những khó khăn về kinh tế, dịch bệnh. Tuy nhiên, với 
sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành, địa 
phương trong tỉnh, với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên 
chức và người lao động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao trong tất cả lĩnh vực công tác quản lý: đất đai, tài nguyên nước, 
khoáng sản, bảo vệ môi trường…, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh nhà.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng ghi nhận những 
cống hiến và gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể công chức, viên chức và người 
lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Năm 2023 đã đến, đánh dấu một cột mốc mới của cơ quan, tròn 20 năm thành 
lập Sở Tài nguyên và Môi trường, tôi mong muốn và kêu gọi toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong đại gia đình Sở Tài nguyên và Môi trường 
chúng ta tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, biến thách 
thức thành cơ hội, cùng chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua, quyết tâm thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ được giao, chung tay xây dựng Sở Tài nguyên và Môi 
trường ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp Xuân về, thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 
trường, kính chúc quý lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, quý đồng nghiệp và toàn thể 
công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành tài nguyên 
và môi trường cùng gia đình đón một năm mới và mùa Xuân an lành, hạnh phúc, an 
khang, thịnh vượng./.



Ngay từ đầu năm, Sở đã tập trung chỉ đạo 
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình 
công tác năm 2022 đề ra. Tổ chức rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung Đề án tổ chức bộ máy được UBND 
tỉnh phê duyệt; rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch 
cán bộ chủ chốt của Sở và bổ nhiệm mới, điều 
động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt đảm bảo phù hợp 
với bộ máy của Sở và các phòng, đơn vị sau sắp 
xếp. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tiếp tục 
tham gia góp ý, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 
2013; thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 cấp huyện; tham mưu thông 
qua các Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu 
hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các 
nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở đối với dự án 
Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; tổ chức 
giám sát tiến độ sử dụng đất sau giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chủ 
động theo dõi, kịp thời hướng dẫn các địa phương 
xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 
quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa 
bàn tỉnh; xây dựng các đề án khai thác quỹ đất 

vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo 
vốn phát triên hạ tầng giao thông trên địa 
bàn tỉnh; tiếp tục xử lý các tồn tại, hạn chế 
liên quan đến đất nông, lâm trường, đất 
quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý tài nguyên nước, 
khoáng sản và biến đổi khí hậu đều có tiến 
bộ, dần đi vào ổn định: Tiếp tục thực hiện 
các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 13-CT/TU 
ngày 27/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường 
quản lý khai thác và kinh doanh khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh; Tham mưu UBND 
tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đáp 
ứng nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các 
công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; 
Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ 
“Lập quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; tham mưu 
UBND tỉnh ban hành danh mục các nguồn 
nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh; tham mưu 
UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch 
hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đền 2050.



Các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ 
môi trường tiếp tục được quan tâm thực 
hiện, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu về 
môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy 
năm 2022 (riêng chỉ tiêu khu công 
nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt 
hệ thống quan trắc tự động chỉ đạt tỷ lệ 
89,2% là do nguyên nhân khách quan); 
thực hiện nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ 
môi trường và tăng cường công tác quan 
trắc chất lượng môi trường nhằm kịp thời 
cảnh báo, khuyến cáo đến các đối tượng 
bị tác động; tiếp tục triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực 
hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn và hoạt động thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau 
phân loại trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện hồ 
sơ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh, 
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm 
thực hiện Chỉ thị số 54. Hoàn thành xây 
dựng Đề án Quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnh và tham mưu lấy ý 
kiến phản biện xã hội của UBMTTQ.

Công tác thanh tra, kiểm tra thực 
hiện có trọng tâm trọng điểm mặc dù 
phải điều chỉnh khối lượng; trong đó tập 
trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý 
tài nguyên và môi trường, kiểm tra công 
vụ và theo dõi khắc phục các tồn tại, hạn 
chế theo kết luận thanh tra, kiểm tra, 
giám sát từ thời gian trước.

Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách 
hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin trong giải quyết thủ tục hành chính, 
qua đó đã nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ 
tục hành chính đúng hạn đạt từ 98% trở 
lên đối với hồ sơ tổ chức và hồ sơ cá 
nhân, vượt chỉ tiêu Chương trình công 
tác năm đề ra. Các mặt công tác về pháp 
chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, thi đua khen thưởng, hành 
chính, quản trị, phòng chống tham 
nhũng... đều được tăng cường.



1. Tiếp tục tham mưu xây dựng, trình ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật theo quy 
định và nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài 
nguyên và môi trường.

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý 
đất đai như: triển khai thực hiện Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2023; tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ liên quan dự án Cảng hàng không 
quốc tế Long Thành thuộc trách nhiệm của Sở; 
thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các công 
trình, dự án trọng điểm; tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc sử dụng đất đối với các dự án sau 
giao đất, cho thuê đất; tổ chức thực hiện tốt 
nhiệm vụ định giá đất cụ thể; tiếp tục giám sát 
viêc phân lô, bán nền trái quy định pháp luật; tổ 
chức thực hiện hiệu quả Phương án quản lý, 
khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn và 
tập trung xử lý những tồn tại với các khu đất có 
nguồn gốc nông, lâm trường, đất quốc phòng; 
quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ 
liệu đất đai chặt chẽ, hiệu quả; xây dựng phương 
án quản lý chặt chẽ các khu đất được giao và tiếp 
tục đưa vào khai thác quỹ đất bằng hình thức 
đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho 
ngân sách.

3. Quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, nhất 
là hạn chế việc khai thác nước dưới đất; tăng 
cường công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê và đánh 
giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về khoáng sản, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu 
quả Chỉ thị số 13 của Tỉnh ủy về tăng cường 
quản lý, khai thác và kinh doanh khoáng sản 
trên địa bàn; thẩm định tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản theo quy định; hoàn thành Đề  

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
được UBND tỉnh giao trong năm 2023, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ và giải pháp sau:

án “Đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng 
hoạt động khoáng sản đến môi trường và 
sông Buông”.

5. Tổ chức thực hiện hoàn thành các 
chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của 
Tỉnh ủy; kiểm soát tốt chất lượng môi 
trường, đặc biệt là môi trường nước và môi 
trường không khí. Tham mưu triển khai hiệu 
quả các nhiệm vụ theo Đề án quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt; theo dõi các khu xử lý 
chất thải thực hiện các hạng mục xử lý chất 
thải sinh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát 
công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

6. Nâng cao chất lượng công tác tiếp 
công dân; tham mưu giải quyết tốt các tranh 
chấp về quyền sử dụng đất, xử lý kịp thời 
các khiếu nại, tố cáo, không để các vụ việc 
kéo dài, phát sinh điểm nóng. Tổ chức thanh 
tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và 
nâng cao hiệu quả thanh, kiểm tra; Xử lý 
nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường.

7. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông 
tin, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về tài 
nguyên và môi trường phục vụ cho công tác 
quản lý; tăng cường cải cách hành chính, 
trong đó tập trung nâng cao chất lượng và tỷ 
lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn cho 
tổ chức và cá nhân, nâng cao mức độ hài 
lòng của người dân và doanh nghiệp. Thực 
hiện tốt công tác chuyển đổi số trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường./.

Văn Phòng Sở



Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường có 574 đoàn viên, giảm 28 đoàn viên so 
với cuối năm 2021, được tổ chức thành 06 Công đoàn bộ phận và 05 Tổ Công đoàn trực thuộc để 
hoạt động. Hoạt động công đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở, 
Lãnh đạo Sở, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự phối hợp của các tổ chức 
như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cơ quan. 

Trong năm 2022, Công đoàn đã thực hiện kiện toàn lại Ban chấp hành Công đoàn cơ sở 
nhiệm kỳ 2017-2023, bổ sung 03 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2017-2023 và được Đảng ủy 
Sở thống nhất, Công đoàn Viên chức tỉnh ra Quyết định công nhận. Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ 
sở cũng ra quyết định công nhận việc kiện toàn thành viên Ban chấp hành của Công đoàn bộ 
phận Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Tổ 
Công đoàn phòng Quy hoạch. Mặc dù gặp một số khó khăn nhất định như nhiệm vụ chuyên môn 
nhiều và phức tạp, tuy nhiên, Công đoàn Cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt các mặt hoạt động cụ thể 
như sau: 

- Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ trong BCH nhằm đánh giá kết quả hoạt động và kịp thời 
triển khai các hoạt động tiếp theo. Việc thực hiện chăm lo đời sống, thực hiện các chế độ, chính 
sách cho công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên tiếp tục được quan tâm, duy trì và 
thực hiện tốt như: Hỗ trợ dịp Tết nguyên đán cho mỗi đoàn viên số tiền 500.000 đồng/người; phối 
hợp chính quyền hỗ trợ dịp Tết cho người lao động trung bình 8-9 triệu đồng/người; hỗ trợ 38 
đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đón Tết với mức hỗ trợ từ 02 đến 04 triệu đồng/người;



tổ chức thăm hỏi, giải quyết chế độ ốm đau cho 164 trường hợp cán bộ, đoàn viên ốm đau, bệnh 
tật, với số tiền hỗ trợ là 96.500.0000 đồng, trong đó chi hỗ trợ đoàn viên mắc COVID là  
62.000.000đ/124 trường hợp F0; chi hỗ trợ tử tuất 01 đoàn viên mất số tiền 02 triệu đồng, chi hỗ 
trợ 03 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 05 triệu đồng/đoàn viên. Chi tặng quà nhân dịp 
sinh nhật với mức chi là 200.000 đồng/người, quà đám cưới với số tiền là 500.000 đồng/trường 
hợp. Công đoàn phối hợp chính quyền, đề xuất việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 
với kinh phí trung bình 1,5 triệu đồng/người (trong đó Công đoàn cơ sở hỗ trợ công chức, người 
lao động khối hành chính 700.000 đồng/người); đề xuất trang bị đồng phục, hỗ trợ cơm trưa, 
sinh nhật và các dịp Lễ lớn trong năm 2022; tổ chức tham quan nghỉ mát; tham gia góp ý dự thảo 
Quyết định ban hành thang, bảng lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, 
Quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia các Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương... đúng quy 
định.

- Hoạt động nữ công tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Tổ chức bình xét, công nhận 220 
nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; duy trì việc đóng góp tự nguyện 
“Quỹ phụ nữ” để tổ chức thăm hỏi các chị khi bị ốm đau, bệnh tật nhằm kịp thời động viên tinh 
thần các chị; tuyên dương 282 cháu là con cán bộ, công chức viên chức và người lao động đạt 
thành tích “Học giỏi, Sống tốt” năm 2021-2022; đặc biệt, có 28 cháu là học sinh cuối cấp được 
Công đoàn Viên chức tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Tiếp tục chăm 
lo cho các cháu thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động trong cơ quan, trong đó đã tặng quà 
cho các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi và quà Tết trung thu, với số tiền trung bình là 200.000 
đồng/cháu/dịp. Tổ chức tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Phụ nữ  
Việt Nam; tham gia Hội thi ẩm thực và giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
với các môn thi hát Karaoke, thi làm bánh, nấu chè. Kết quả đạt 01 giải nhất thi làm bánh và 01 
giải khuyến khích thi nấu chè. Bên cạnh đó, Công đoàn đã vận động toàn thể nữ đoàn viên tham 
gia tuần lễ Áo dài Việt Nam và đăng hình trên các fanpage của Chương trình.

- Công đoàn đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện. Trong năm 2022, Công đoàn đã xin ý kiến 
Đảng ủy Sở thống nhất vận động toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan đóng góp 
Quỹ ủng hộ để tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, với tổng số tiền đóng góp trên 70 triệu 
đồng. Qua đó, Công đoàn ủng hộ số tiền 10 triệu đồng và tham gia với Khối thi đua số 5 của tỉnh 
Đồng Nai để trao tặng quà cho 100 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức trẻ em đến 
trường trên địa bàn xã Phú An và xã Trà Cổ huyện Tân Phú; ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin tỉnh Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam Việt Nam số tiền 05 triệu 
đồng; ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương 05 triệu đồng; ủng hộ thực hiện 
cuộc vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai 05 triệu đồng; ủng hộ theo Thư ngỏ của Hội hỗ 
trợ gia đình Liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 05 triệu đồng, ủng hộ Quỹ vì 
người nghèo 10 triệu đồng... đóng góp 14 triệu đồng trong Cụm thi đua số 1 của Công đoàn Viên 
chức tỉnh để thực hiện các hoạt động như hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà 
cho đồng bào nghèo tại huyện Vĩnh Cửu. 



Đặc biệt, với nguồn kinh phí vận động đóng góp Quỹ xây dựng nhà tình thương, trong năm 
2022, Công đoàn Cơ sở đã cùng với Hội Cựu chiến binh cơ quan, Đoàn thanh niên trao tặng nhà 
tình thương cho hộ ông Lục Đức Ân, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ thuộc diện hộ nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn, với số tiền hỗ trợ xây nhà là 60 triệu đồng và 10 triệu đồng quà tặng khi trao nhà. 
Cùng với đó, Công đoàn tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình 
nguyện, với 109 lượt đoàn viên đăng ký tham gia trong năm 2022; tiếp tục hỗ trợ phụng dưỡng 
mẹ Việt Nam Anh hùng xã Thạnh Phú; ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 với số tiền 
38,7 triệu đồng.

- Dịp Tết nguyên đán năm 2023, Công đoàn tiếp tục phối hợp cùng chính quyền chăm lo 
đời sống cho đồng bào nghèo. Có văn bản vận động toàn thể CCVCNLĐ đóng góp để ủng hộ, 
chăm lo các đối tượng đón Tết gồm: Tặng quà đồng bào nghèo trên địa bàn của các địa phương 
(đồng bào nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu; xã Bàu Cạn, huyện Long Thành; phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa; đồng bào nghèo 01 xã thuộc huyện Định Quán; đồng bào nghèo trên 
địa bàn huyện Cẩm Mỹ). Công đoàn tổ chức thăm tặng quà và tiền mặt tại 03 cơ sở (Trung tâm 
Bảo trợ người già và người tàn tật, Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ cô nhi Biên Hòa và Trung tâm 
nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật); Ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai 
trong hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.

- Bên cạnh đó, năm 2022, Công đoàn Cơ sở tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia xây dựng 
Đảng và phát triển đoàn viên, đã xét và kết nạp 29 đoàn viên mới; giới thiệu 09 đoàn viên để xem 
xét kết nạp đảng và cho ý kiến thống nhất chuyển đảng chính thức 10 đoàn viên là đảng viên dự 
bị; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của 
nhà nước, tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, vận động đoàn 
viên tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật và các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm của ngành 
tài nguyên và môi trường.

Với những kết quả đạt được nêu trên, Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường được 
Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời nhiều cá nhân đoàn viên 
đã được Công đoàn Viên chức tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng./.

Công đoàn trao tặng nhà tình thương 
cho hộ Ông Lục Đức Ân, xã Sông Ray, 

huyện Cẩm Mỹ

Công đoàn tham gia 
tuần lễ Áo dài Việt Nam

Văn Phòng Sở



Cây xanh có vai trò vô cùng to lớn 
trong cuộc sống của chúng ta. Từ xa xưa 
đến nay, cuộc sống của loài người luôn 
gắn bó và không thể tách rời khỏi thiên 
nhiên. Cây xanh bảo vệ môi trường và cải 
thiện không gian sống. Cây xanh có tác 
dụng cải thiện khí hậu vì chúng có khả 
năng ngăn chặn và lọc bức xạ mặt trời, 
ngăn chặn quá trình bốc hơi nước, giữ độ 
ẩm đất,  không khí, kiểm soát gió và lưu 
thông gió; bảo vệ môi trường, ngăn giữ 
các chất khí bụi độc hại từ nhà máy, rác 
thải và nhiệt từ chính con người tỏa ra từ 
đó giúp giảm bớt nhiệt. Cây xanh, cây 
rừng còn giúp tiết kiệm nước, giảm xói 
mòn đất, chống sạt lở, lũ ống, lũ quét, 
lượng nước do rễ cây giữ lại có thể được 
tái tạo trở thành mạch nước ngầm…

Trong những năm gần đây, hiện 
tượng thời tiết bất thường xảy ra phức tạp, 
mưa lớn kéo dài liên tiếp, gây thiệt hại 
nặng nề về người, tài sản, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế, xã 
hội. Nguyên nhân gây ra thiên tai nặng nề 
là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời 

tiết thay đổi theo hướng ngày càng cực đoan, khó 
dự báo. Để chung tay chống biến đổi khí hậu, thời 
tiết cực đoan, bên cạnh tăng cường bảo vệ môi 
trường trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, sinh 
hoạt hàng ngày… thì hoạt động trồng thêm cây 
xanh, trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc là 
một việc làm cần thiết.

Thực hiện Kế hoạch số 8265/KH-UBND 
ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực 
hiện “Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 
2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai, văn bản số 4912/UBND-KTN ngày 
19/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều 
chỉnh bổ sung phụ lục phân bổ kinh phí trong Kế 
hoạch số 8265/KH-UBND; Thông báo số 05/TB-
HĐQL ngày 09/5/2022 của Hội đồng Quản lý Quỹ 
Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai về việc Kết luận 
phiên họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi 
trường tỉnh Đồng Nai năm 2022, theo đó Quỹ Bảo 
vệ môi trường tài trợ kinh phí cho Đề án này là 05 
(năm) tỷ đồng/04 năm, trong đó năm 2022 là 01 
(một) tỷ đồng. Nguồn kinh phí tài trợ không hoàn 
lại này được lấy từ nguồn vốn hoạt động của Quỹ 
Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai.



Căn cứ Kế hoạch số 2934/KH-SNN ngày 
06/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ cây 
giống hỗ trợ trồng cây xanh năm 2022 và 
Thông báo kết luận cuộc họp số 3242/TB-SNN 
ngày 20/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, theo đó nguồn 
kinh phí Quỹ Bảo vệ môi trường tài trợ được Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dùng để tổ 
chức mua cây giống cho các đơn vị sau:

Huyện Tân Phú: tổng số cây là 19.750 cây 
(19.750 cây gỗ lớn).

Huyện Thống Nhất: tổng số cây là 22.216 
cây (18.216 cây gỗ lớn, 4.000 cây Keo lai).

 Huyện Xuân Lộc: tổng số cây là 170.120 
cây (9.100 cây gỗ lớn, 161.020 cây Keo lai).

Thành phố Biên Hòa tổng số cây là 7.500 
cây (7.500 cây gỗ lớn).

Huyện Trảng Bom: 2.750 cây (2.750 cây 
gỗ lớn).

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã hoàn thành các thủ tục mua cây 
giống và phân bổ cho các địa phương, đơn vị để thực hiện trồng cây theo kế hoạch. Qua 

kết quả kiểm tra thực tế tại khu vực trồng 
cây của các địa phương, đơn vị cho thấy 
cây giống được trồng và chăm sóc đúng kỹ 
thuật, tỉ lệ sống cao, cây phát triển ổn định.

Trong các năm tiếp theo, Quỹ Bảo vệ 
môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn 
vị có liên quan tài trợ kinh phí mua giống 
cây xanh để thực hiện “Đề án trồng một tỷ 
cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ 
tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai; góp một phần nhỏ vào công cuộc bảo 
vệ môi trường và cải thiện không gian sống 
trên địa bàn tỉnh./.

Quỹ BVMT



Nước dưới đất có vai trò rất quan trọng trong 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt khi nó 
là nguồn nước cấp chủ yếu tại một số địa phương. 
Tổng lượng nước khai thác trên địa bàn tỉnh hiện 

3
khoảng 1.341.670 m /ngày với khoảng 396.437 
công trình. Trong đó số lượng công trình khai thác 

3
nhỏ lẻ (lưu lượng khai thác nhỏ hơn 10 m /ngày) 
khoảng 364.495 công trình.

Tuy nhiên, quá trình khai thác, sử dụng nước 
dưới đất kéo theo những vấn đề như gia tăng nguy 
cơ ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, sụt lún mặt đất… 
đặc biệt với tỉnh Đồng Nai có các tầng chứa nước 
phân bố nông, nước chủ yếu trong các thành tạo đá 
Bazan và khe nứt Jura, mức độ chứa nước trung 
bình, nhiều nơi nghèo nước, trữ lượng nước thay 
đổi theo mùa, vào mùa khô mực nước hạ thấp 
không đủ khả năng khai thác; chất lượng nước dưới 
đất dễ bị ảnh hưởng bởi các nguồn thải bên mặt. 
Theo kết quả của dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài 
nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai thì nước dưới 
đất có dấu hiệu ô nhiễm Amoni, Nitrit, Nitrat, 
Phenol dạng điểm…

Do đó, việc ban hành Danh mục vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
là hết sức quan trọng và đặc biệt cần thiết làm cơ sở 
cho việc thẩm định cấp phép khai thác nước dưới 
đất, nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý tài 
nguyên nước dưới đất; dự trữ nguồn tài nguyên 
nước dưới đất góp phần chủ động ứng phó với tình 
trạng hạn hán, nước biển dâng do biến đổi khí hậu. 
Đây là cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà 
nước như Sở Xây dựng, sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn và các đơn vị cấp nước trên địa bàn 
tỉnh làm căn cứ để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch 
cấp nước sạch, trong đó ưu tiên các khu vực đang bị 
hạn chế khai thác nước dưới đất.

Ngoài ra, từ 2012 đến nay Đồng Nai áp dụng 
triệt để không cấp phép khai thác, sử dụng nước 



dưới đất đối với các dự án đã có nước máy tập 
trung; trường hợp giấy phép còn hạn sử dụng 
nhưng khu vực đã có hệ thống cấp nước tập 
trung, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về 
thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù 
hợp với mục đích sử dụng nước thì phải phối 
hợp với đơn vị cấp nước tập trung để sử dụng 
nước. Đặc biệt, ở huyện Nhơn Trạch tỉnh đề 
nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 
chấm dứt khai thác nước dưới đất tại khu vực 
do đã có nước sạch lấy từ nguồn nước mặt 
sông Đồng Nai nhằm bảo vệ nguồn nước dưới 
đất.

Nhận thức được các nội dung trên, 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
297/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về việc phê 
duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước 
dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước 
dưới đất và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai.

 Ban hành kèm theo danh mục hạn chế 
khai thác nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi 
trường cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Phương án hạn chế khai thác nước dưới đất tại 
Quyết  đ ịnh số  298/QĐ-UBND ngày 
26/01/2022 về việc phê duyệt Phương án tổ 
chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước 
dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, 
nguyên tắc xây dựng phương án khai thác 
nước dưới đất là phải thực hiện việc hạn chế 
khai thác nước dưới đất theo lộ trình phù hợp, 
đảm bảo không gây gián đoạn việc cấp nước. 
Trong trường hợp khu vực hạn chế khai thác 
nước dưới đất chưa có hệ thống cấp nước sạch 
thì vẫn gia hạn giấy phép khai thác nước dưới 
đất, ưu tiên phục vụ mục đích sinh hoạt, phòng 
cháy chữa cháy, chống thiên tai… 

Trên cơ sở các vùng hạn chế khai thác 
nước dưới đất đã được ban hành, các sở, ngành 
và địa phương căn cứ để ưu tiên xây dựng hệ 
thống cấp nước sạch cho các vùng bị hạn chế 
khai thác nước dưới đất. Việc ban hành danh

 mục hạn chế khai thác nước dưới đất rất có ý 
nghĩa trong việc đảm bảo phát triển công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khai thác quá mức 
nước dưới đất mà không có sự kiểm soát chặt 
sẽ gây ra một số tác động như làm suy giảm 
mực nước ngầm, gây cạn kiệt tầng chứa 
nước. Ngoài ra, mực nước ngầm hạ thấp làm 
tăng nguy cơ xâm nhập chất bẩn từ trên bề 
mặt xuống các tầng chứa nước, làm biến đổi 
chất lượng nước, gây ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe người sử dụng, đặc biệt với tỉnh Đồng 
Nai có các tầng chứa nước phân bố nông, có 
mối quan hệ với nước mưa và nước mặt (tầng 
chứa nước thường lộ trên mặt, được bổ cập 
trực tiếp từ nguồn nước mưa, nước mặt). 
Chất bẩn có thể đi theo thành các lỗ khoan có 
kết cấu cách ly kém để thâm nhập vào tầng 
chứa nước, làm ô nhiễm nước dưới đất. Quá 
trình khai thác nước làm cho mực nước hạ 
thấp sẽ làm tăng độ dốc thủy lực của dòng 
thấm cũng có thể làm tăng quá trình ô 
nhiễm… Khi nước dưới đất đã bị ô nhiễm thì 
việc khắc phục rất khó khăn và phức tạp, 
không những tốn kém kinh phí xử lý mà còn 
đòi hỏi thời gian khắc phục lâu dài, tốn kém.

Ngoài ra, Đồng Nai còn có văn bản kiến 
nghị Bộ TNMT Không cấp phép, gia hạn 
giấy phép khai thác, sử dụng nước đối với các 
dự án đã có hệ thống cấp nước tập trung và 
dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
chất lượng, số lượng./.

Phòng TNNKS&BĐKH



“Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản 
lý”. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại 
tỉnh Đồng Nai được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các Sở, 
ngành và địa phương quản lý sử dụng theo quy 
định của Pháp luật đảm bảo phát huy nguồn lực 
đất đai để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. Trong đó, công tác quản lý, khai 
thác quỹ đất “công” được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Trong những năm qua, công tác quản lý, 
khai thác quỹ đất “công” còn nhiều bất cập, 
chưa xác định được quỹ đất cụ thể, chưa cụ thể 
hóa được tình hình quản lý, sử dụng và khai thác 
quỹ đất công tại các địa phương; công tác quản 
lý, sử dụng quỹ đất thuộc thẩm quyền của 
UBND cấp xã ở một số địa phương còn buông 
lỏng, để xảy ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, 
sử dụng không đúng mục đích vai trò quản lý 
của Nhà nước về đất đai của chính quyền cơ sở 
còn chưa cao.

Từ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu trong 
quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất đai nói chung 
và quỹ đất “công” UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND 
các huyện, Thành phố Biên Hòa và thành phố 
Long khánh xây dựng Phương án quản lý, khai 
thác quỹ đất công, nhằm từng bước thực hiện 
công tác quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất 
“công” ngày càng hiệu quả hơn, khai thác được 
nguồn lực từ đất đai để đầu tư phát triển kinh tế - 
xã hội; thiết lập cơ sở dữ liệu đất đai nói chung 
và cơ sở dữ liệu quỹ đất “công” trên địa bàn để 
thống nhất quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về đất 
đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thường 
trực huyện ủy, UBND huyện Thống Nhất giao 
Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 
Trung Tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 
lập phương án thi công Rà soát tình hình quản lý 
và sử dụng; đo đạc, cắm, khôi phục lại mốc ranh



đất các khu đất công do UBND các xã, thị trấn 
đang quản lý sử dụng trên địa bàn huyện 
Thống Nhất, với các nội dung cụ thể:

- Rà soát, lập biên bản ghi nhận hiện 
trạng từng thửa đất cụ thể các thửa đất công 
thuộc quản lý của UBND các xã, thị trấn.

- Đo đạc lập bản đồ địa chính khu đất, 
biên vẽ bản đồ địa chính của các khu đất công 
trên địa bàn nhằm xác định ranh giới, lập hồ sơ 
bàn giao cho các xã, thị trấn quản lý.

- Cắm mốc xác định ranh giới các khu đất 
công ngoài thực địa để quản lý lâu dài.

Phạm vi thực hiện với các loại đất cụ 
thể:

- Đất UBND cấp xã sử dụng theo quy 
định tại Khoản 2, Điều 7 Luật Đất đai năm 
2013: đất nông nghiệp vào mục đích công ích; 
đất phi nông nghiệp đã giao cho UBND xã, 
phường, thị trấn để sử dụng vào mục đích xây 
dựng trụ sở UBND, các công trình công cộng 
phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể 
dục thể thao, vui chơi, giải trí, chợ, nghĩa trang, 
nghĩa địa và công trình công cộng khác của địa 
phương.

- Đất UBND cấp xã quản lý theo quy 
định Khoản 2, Điều 8 Luật Đất đai năm 2013: 
đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao 
để quản lý (trừ đất giao thông, sông, suối, kênh 
thủy lợi dạng tuyến), đất chưa giao, đất chưa 
cho thuê tại địa phương (trong đó bao gồm quỹ 
đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; các 
đơn vị quốc phòng, an ninh không phải khu gia 
đình quân nhân sử dụng đã thu hồi giao địa 
phương quản lý).

- Đất giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất 
quản lý, khai thác: gồm đất đã được UBND 
tỉnh giao quản lý, khai thác và đất giao để đấu 
giá nhưng chưa đấu giá.

- Đất của các nông, lâm trường được giao 
quản lý, sử dụng, trong đó có phần diện tích dự 
kiến bàn giao theo kết quả rà soát, quy hoạch 
của các nông, lâm trường.

- Theo kết quả rà soát hiện trạng quản lý, 
sử dụng đất, tổng khối lượng thực hiện là 393 
thửa (gồm: Rà soát cấp giấy chứng nhận 91 
thửa, đã cấp là 37 thửa, chưa cấp là 54 thửa; 
Đăng ký quản lý là 135 thửa; Tranh chấp lấn 
chiếm là 25 thửa và thu hồi giao TTPTQĐ là 
142 thửa).

Đến nay, Chi nhánh Trung Tâm Kỹ 
thuật Tài nguyên và Môi trường tại Long 
Khánh đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, 
cắm mốc theo phương án đất công tại Quyết 
định số 2976/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của 
UBND tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

-Tổng số thửa đã đo đạc và phát hành 
bản vẽ là 243 thửa/279 thửa, còn lại 36 thửa 
chưa có bản vẽ do UBND xã không xác định 
được ranh giới thửa đất. 77 thửa đất gò đá đề 
xuất đưa ra khỏi danh sách đất công do UBND 
xã không quản lý

- Đã hoàn thành cắm 81 mốc ranh 
đất/95 thửa; còn 406 mốc chưa thực hiện do 
hiện trạng các thửa đất sử dụng ổn định đã có 
tường xây và mốc cũ, một số thửa UBND xã 
chưa xác định được ranh và một số thửa bị lấn 
chiếm.

- Đối với đất đang tranh chấp, lấn 
chiếm 25 thửa: chưa thực hiện, nguyên nhân 
do đang tranh chấp, sẽ thực hiện đo vẽ ngay 
sau khi giải quyết xong công tác tranh chấp 
lấn chiếm./.

Trung tâm TTKTTN&MT



Thành phố Biên Hòa là đô thị lớn nhất tỉnh. Những năm qua, đô thị hóa và công nghiệp đã 
gây ra nhiều áp lực cho thành phố, trong đó có quản lý và xử lý nước thải, rác thải. Chỉ tính riêng 
rác thải sinh hoạt, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 750 tấn, chiếm khoảng 40% lượng rác 
thải sinh hoạt toàn tỉnh. 

Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc cho biết, đô thị hóa và công 
nghiệp hóa đang gây ra nhiều áp lực cho thành phố Biên Hòa, trong đó có vấn đề xử lý chất thải. 

Ông Huỳnh Tấn Lộc cho rằng, để hạn chế rác thải phát sinh ở đường, năm 2022 thành phố 
đã đầu tư 1,5 ngàn thùng rác loại lớn đặt ở các tuyến đường, khu vực công cộng, trụ sở cơ quan. 
Cùng với đó, thành phố trang bị và kêu gọi xã hội hóa lắp đặt camera giám sát hành vi đổ trộm rác 
thải, bỏ rác không đúng nơi quy định. Duy trì Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, đổi 
rác thải lấy quà tặng. Đáng chú ý, trong tháng 7, thành phố đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi 
trường và tổ chức đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà phát tài liệu và tuyên truyền phân loại rác.

Tại xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc), địa phương chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
về lĩnh vực môi trường cũng có cách làm tương tự. 

Ông Đoàn Văn Thiện Chủ tịch UBND xã Lang Minh chia sẻ, để thực hiện tiêu chí về rác 
thải, nước thải xã đã triển khai mô hình một giờ công ích. Ngày cuối tuần thay vì làm việc hết giờ, 
khoảng thời gian từ 4-5 giờ, từ bí thư, chủ tịch cho đến công chức, viên chức xã, trưởng ấp đều ra 
đường, khi thì làm cỏ, lúc khơi thông cống rảnh, phát quang cây xanh. Lúc đầu chỉ có cán bộ làm, 
về sau người dân tự động mang chổi, mang cuốc ra làm cùng. Xã bố trí điểm tập kết rác, đầu tư 
thùng chứa để phân loại và cống bi bỏ chất thải nguy hại. Lắp đặt hơn 30 camera ở các trục

Thời 
gian qua, các cấp 

chính quyền, đoàn thể 
đã triển khai nhiều giải 

pháp để tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn nhân dân 
phân loại rác thải tại nguồn 
nhằm bảo vệ và làm đẹp 

cảnh quan môi trường.

“Cầm tay chỉ việc cho người dân”



 đường giám sát môi trường. Hằng ngày đài truyền thanh xã dành 10 phút tuyên truyền phân loại 
rác. Ngoài ra, giao người phụ trách đến từng hộ phát tài liệu, hướng dẫn phân loại rác và cho ký 
vào bản cam kết thực hiện phân loại rác. Đến nay hơn 90% hộ gia đình đăng ký thu gom rác thải, 
trong đó hơn 90% hộ thực hiện phân loại rác.

Tại huyện Vĩnh Cửu thì duy trì mô hình câu lạc bộ xanh và tổ tự quản môi trường. Một số 
địa phương khác cấp phát tài liệu, thùng rác, giỏ nhựa đi chợ; tổ chức các hội thi bảo vệ môi 
trường và phân loại rác để người dân nắm bắt và thực hiện. 

Ban Mai - Báo Đồng Nai

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông
Năm 2022, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (thuộc Sở TN&MT) đã phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phân 
loại rác thải. Thành phần tham gia lớp tập huấn là đại diện các đoàn thể, các ấp/khu phố, cán bộ 
môi trường xã, đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải. 

Ông Nguyễn Thành Công, Phó trưởng phòng Truyền thông cộng đồng, Trung tâm Kỹ 
thuật tài nguyên và môi trường cho rằng, đây là chương trình mang ý nghĩa nâng cao nhận thức 
cho các tuyên truyền viên, từ đó lan toả và khuyến khích mọi người cùng hành động bảo vệ môi 
trường sống trong sạch, lành mạnh.

Cùng với đó, Trung tâm cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức truyền thông 
bảo vệ môi trường, phân loại rác sinh hoạt tại nguồn cho một số trường học tại thành phố Biên 
Hoà, huyện Xuân Lộc và huyện Tân Phú nhằm giúp các em học sinh nhận thức được vai trò của 
môi trường đối với đời sống của con người, ô nhiễm rác thải nhựa, các giải pháp hạn chế ô nhiễm 
môi trường trong đó có phân loại, tái chế và tái sử dụng chất thải. Từ chỗ nhận thức đúng, các em 
học sinh sẽ hành động đúng và tuyên truyền cha mẹ cùng thực hiện. 

Ngoài các hình thức tuyên truyền trực tiếp, Sở TN&MT cũng cho biên soạn Sổ tay, tài liệu 
hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Các địa phương chỉ đạo đài truyền thanh tăng cường 
tuyên truyền trên loa phát thanh, cấp phát tài liệu cho người dân nhằm tạo thói quen hằng ngày. 

Giám đốc Sở TN&MT Đặng Minh Đức cho rằng, thời gian tới, Sở sẽ tăng cường tuyên 
truyền, triển khai quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong đó có nội dung bắt 
buộc phải phân loại, lưu trữ chất thải theo quy định. Trường hợp người dân không tuân thủ sẽ bị 
từ chối hoặc áp dụng xử phạt. 

Về phía Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo cho biết từ khi triển khai quy chế 
phối hợp với Sở TN&MT đã xây dựng được 225 mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường và 112 
mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Quá trình hoạt động, các 
mô hình này đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích 
cực, rõ nét trong nhận thức cũng như hành động của người dân trong việc tham gia đóng góp 
ngày công, hiến đất, tài sản để làm mương thoát nước, đường giao thông; đóng góp kinh phí để 
lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa và cây xanh tạo cảnh quan./.



Theo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 “Đất đai là tài 
nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp 
luật”. Theo đó, đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên, một loại tài sản - hàng hóa đặc biệt 
không do con người tạo ra, là tư liệu sản xuất, nguồn vốn quý giá của quốc gia và của người sử 
dụng đất. Thực tế đã chứng minh rằng: nguồn tài nguyên đất đã mang lại những lợi ích to lớn 
cho nhà nước, người sử dụng, doanh nghiệp và cho toàn xã hội. Trong đó, quan hệ đấu giá quyền 
sử dụng đất có vai trò vô cùng quan trọng cho sự ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng của 
nền kinh tế quốc dân. Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền 
sử dụng đất đã được quy định trong Luật Đất đai 2003 và tiếp tục quy định tại Luật Đất đai 2013. 
Qua thực tế triển khai trên cơ sở nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh giữa những người tham gia 
đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ là người trúng đấu giá. Từ đấu giá quyền sử dụng đất đã tạo ra 
nguồn thu cho ngân sách; tạo vốn để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. 
Thông qua việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gắn với việc thực hiện quy hoạch phát triển 
đô thị, khu dân cư nông thôn, nhiều khu đô thị mới, hiện đại đã được xây dựng, góp phần cải 
thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Đối với tỉnh Đồng Nai, công tác đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 
đất, cho thuê đất đã được các cấp Lãnh đạo từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa 
phương hết sức quan tâm, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nguồn thu từ đất đai 
để bổ sung bố trí cho kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã 
tập trung chỉ đạo, ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho năm 2022, cũng như các 
năm tiếp theo cho giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn toàn tỉnh, phân công, giao nhiệm vụ cho các 
cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. 

Tuy nhiên, trong thời buổi nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 chưa 
thể phục hồi, thị trường bất động sản ảm đạm; các quy định, cơ chế chính sách còn chưa đồng bộ 
đã tác động mạnh mẽ đến tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trong 
năm 2022 chưa đạt theo kế hoạch đã đặt ra. 



Cụ thể, tính đến tháng 12/2022, UBND tỉnh đã ban hành phương án đấu giá đối với 08 khu 
đất, trong đó: 02 khu đất đã hoàn hiện hồ sơ đăng thông tin bán đấu giá (01 khu đất đấu giá không 
thành do đăng thông tin bán đấu giá nhưng không có người đăng ký tham gia; 01 khu đất đang 
đăng thông tin bán đấu giá, thời gian đấu giá vào ngày 15/12/2022); 06 khu đất còn lại đang hoàn 
thiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch đấu giá được đánh giá do một số 
yếu tố chính như: Nhu cầu về thị trường bất động sản trong năm 2022 không cao, ít có sự quan tâm 
của các nhà đầu tư nên khi đăng thông báo đấu giá tài sản nhiều lần không có người đăng ký tham 
gia; Quy định chưa đồng bộ trong Luật đầu tư năm 2022 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối 
với các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư 
không thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh theo Điều 32 Luật Đầu tư (đấu giá quyền sử 
dụng đất với mục đích là thương mại dịch vụ, giáo dục đào tạo, chợ, y tế, cụm công nghiệp….). 
Dẫn đến kéo dài thời gian lập dự án đầu tư, việc thẩm định dự án đầu tư, kéo dài thời gian lập thủ 
tục đấu giá; Các khu đất dự kiến đưa ra đấu giá mục đích để thực hiện dự án căn cứ trên quy hoạch 
sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, phân khu, đô thị, nông thôn mới), hầu 
hết đều chưa được lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1.500; Việc tạo quỹ đất sạch phục vụ cho 
công tác đấu giá gặp khó khăn, kèo dài (đối với các khu đất thu hồi có nguồn gốc do Công ty 
TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng thường kéo dài do việc thanh lý cây 
cao su Công ty phải xin ý kiến phê duyệt của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam).

Về giải pháp trong thời gian tới để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu giá đã phê duyệt: Đối 
với các khu đất đã đã hoàn thiện thủ tục đấu giá nhưng chưa tổ chức được trong năm 2022, chuyển 
tiếp sang thực hiện đấu giá trong Quý I/2023. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên 
môn trực thuộc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất việc lập dự án đầu tư trình phê duyệt đối 
với các dự án đấu giá, việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng; làm 
việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng 
Nai trong việc thu hồi đất tạo quỹ đất sạch phục vụ công tác đấu giá; chỉ đạo UBND cấp huyện chủ 
động xử lý các nội dung có liên quan theo chức năng để sớm hoàn thiện hồ sơ tổ chức đấu giá 
quyền sử dụng đất./.
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Xác định để hoàn thành tiêu chí môi trường 
ngoài việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm 
về môi trường thì việc tôn tạo cảnh quan môi 
trường sáng - xanh - sạch - đẹp là việc hết sức 
quan trong, hạn chế việc hình thành và lan rộng 
các khu vực ô nhiễm, tạo mỹ quan vùng nông 
thôn nâng cao đời sống vật chất và tin thần 
cho người dân.

 Bằng sự nổ lực từ những năm 2011, 
các xã trên địa bàn huyện Long Thành đã 
đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn 
mới tại các địa phương. Được sự tham 
gia tích cực của toàn thể người dân, đặc 
biệt là sự góp sức của các tổ tự quản về 
môi trường đây là lực lượng nồng cốt 
giúp địa phương xây dựng các tiêu 
chí môi trường. 



trên địa bàn tỉnh Đồng nai

Hiện trên toàn địa bàn huyện có 61 tổ do 
nhân dân thành lập, tổ trưởng do nhân dân đề 
cử. Các tổ đã thành lập các quy ước, hương ước 
để cùng thực hiện, trong đó sẽ khen thưởng các 
cá nhân có thành tích tốt và phê bình các cá 
nhân chưa thực hiện hết trách nhiệm. Nhiệm vụ 
chủ yếu của tổ tự quản môi trường là tuyên 
truyền, vận động người dân tạo cảnh quan trước 
nhà, nâng cao tỉ lệ đăng ký thu gom rác, tỉ lệ 
phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn và quản 
lý các tuyến đường sáng- xanh - sạch - đẹp. 
Đồng thời phối hợp với UBND các xã thu gom 
rác thải, trồng cây xanh, phát quang cỏ dại, bụi 
rậm, khơi thông cống rãnh dọc các tuyến 
đường, UBND các xã sẽ hỗ trợ kinh phí cho các 
tổ thực hiện. 

Đến nay, toàn huyện Long Thành có 
13/13 xã đạt nông thôn mới, 6/13 xã đạt nông 
thôn mới nâng cao, 3 khu dân cư đạt khu dân cư 
kiểu mẫu. Trong cuối năm 2022, Long Thành 
sẽ phấn đấu đạt từ 4 đến 5 xã nông thôn mới 
nâng cao.

Qua kết quả đạt được, đặc biệt là cảnh 
quan môi trường của các xã đã có nhiều khởi 
sắc, diện mạo nông thôn được thay đổi, đã hình 
thành được khoảng 60 tuyến đường điểm sáng - 
xanh - sạch - đẹp với tổng chiều dài khoảng 28 
km, nền đường nhựa hoặc bê tông, 02 bên 
đường mảng xanh trãi dài đặc sắc là các loại cây 
Hoàng Yến các chùm hoa rực rỡ màu vàng, hoa 
mười giờ và cỏ đậu… tôn thêm vẻ đẹp đầy màu 
sắc của các tuyến đường như tuyến đường Cầu 
xe, ấp Thanh Bình, xã Lộc An; tuyến đường 
hẽm 386, ấp 5, xã Phước Bình…), đồng thời 
các tuyến đường đảm bảo hệ thống chiếu sáng, 
tuyến thoát nước và camera an ninh giữ vững 
bản sắc nông thôn.

Tại các địa phương, tỉ lệ đăng ký thu gom 
rác sinh hoạt của các hộ dân được nâng cao 
hàng tháng, hiện nay có 3 xã tỉ lệ hộ dân đăng 
ký thu gom rác sinh hoạt đạt 100%. Bước đầu 
các xã đã thực hiện công tác phân loại chất thải 

Phòng TN&MT huyện Long Thành

sinh hoạt tại nguồn đáng mong đợi, kết quả 
trên địa bàn huyện Long Thành có 5.321 hộ 
dân thực hiện, ước tính khối lượng rác được 
phân loại khoảng 36.600 kg/ngày. Rác thải 
nguy hại phát sinh trong sinh hoạt và bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cũng đã 
được thu gom theo quy định. Trước nhà các 
hộ dân đã được tôn tạo thường xuyên, hạn 
chế được tình trạng xả rác bừa bãi trong 
vườn và ngoài đường.

Trong thời gian tới, UBND các xã sẽ 
thường xuyên duy trì và nhân rộng các môi 
hình bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan 
môi trường nhân rộng nhiều tuyến đường 
điểm, tiếp tục tuyên truyền vận động người 
dân tạo thói quen tạo cảnh quan trước nhà, 
phân loại chất thải tại nguồn và đăng ký thu 
gom rác góp phần tạo môi trường sáng – 
xanh - sạch - đẹp trong công tác xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện./.



Hiện nay, công tác phân loại chất thải 
sinh hoạt tại nguồn gắn liền với nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 
bàn huyện Vĩnh Cửu. Việc thực hiện tốt 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
sẽ giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh từ các hộ gia đình khi vận 
chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường tái sử 
dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón 
sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản 
xuất nông nghiệp. Để tiếp tục duy trì 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh 
Cửu, đảm bảo các chỉ tiêu về bảo vệ môi 
trường nông thôn gắn với quá trình thực 
hiện huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức thực hiện 
thông qua các cách làm, mô hình hay trong 
bảo vệ môi trường, thông qua các hình 
thức: 

 - Về công tác tuyên truyền: (1) Tổ 
chức các lớp tập huấn chuyển giao công 
nghệ sinh học nâng cao (ứng dụng men vi 
sinh vật bản địa IMO, MEVI, chế phẩm 
sinh học khác... ủ với phụ phế phẩm nông 
nghiệp để làm phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật sinh học) phục vụ phát triển nông 
nghiệp hữu cơ và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu với 03 
đợt tập huấn cho hơn 300 lượt nông dân 
tham dự; (2) Tổ chức các lớp tập huấn phân 
loại chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa 
bàn từng xã, thị trấn, trong đó lồng ghép 
việc triển khai hướng dẫn ứng dụng IMO 
trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, khử 
mùi cống rảnh, nhà vệ sinh và các điểm tập 
kết chất thải tạm trên địa bàn huyện; (3) Tổ 
chức thực hiện mô hình thí điểm xử lý chất 
thải thực phẩm bằng phương pháp xử lý 
IMO tại khu dân cư kiểu mẫu tại các xã: 
Tân Bình, Vĩnh Tân, Bình Lợi. 

- Về công tác quản lý chất thải rắn tại 
địa phương:



Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu

rác thải hữu cơ bằng men vi sinh (IMO) để tạo 
ra phân bón hữu cơ chăm sóc hoa, cây cảnh 
trong các trường học trên địa bàn huyện; mô 
hình tái chế chất thải (Ngôi nhà tái chế) để tổ 
chức thu gom chất thải sau khi phân loại đối với 
sản phẩm nhựa dùng một lần. 

Ngoài ra, tại các điểm tập kết chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn huyện một số xã Thạnh 
Phú, xã Thiện Tân và xã Bình Lợi đã thực hiện 
ứng dụng chế phẩm sinh học (IMO) để khử mùi 
tại các điểm tập kết tạm chất thải rắn sinh hoạt.

Trên cơ sở mô hình hay cách làm đã triển 
khai trong thời gian qua, cho thấy hiệu quả đối 
với mô hình/cách làm nêu trên làm giảm khối 
lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ 
gia đình khi vận chuyển, xử lý; tăng cường tái 
sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón 
sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất 
nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm và các dịch 
bệnh từ chất thải rắn sinh hoạt gây ra, tạo cảnh 
quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Hình thành 
được một số mô hình sản xuất nông nghiệp sử 
dụng hiệu quả phân bón vi sinh được tái chế từ 
chất thải thực phẩm qua công tác thu gom, phân 
loại, tái sử dụng để thay thế phân bón hóa học; 
Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người 
dân trong bảo vệ môi trường nói chung, giữ gìn 
vệ sinh môi trường sống nói riêng; sử dụng hợp 
lý, tiết kiệm, hạn chế phát thải chất thải rắn 
trong đời sống sinh hoạt của người dân./.

Nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết lãnh 
đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, xử lý 
chất thải thực phẩm bằng phương pháp sử 
dụng IMO trên địa bàn huyện thông qua Nghị 
quyết số 12-NQ/HU ngày 31/10/2022 của 
Huyện uỷ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực 
hiện có hiệu quả việc phân loại, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải thực 
phẩm bằng phương pháp sử dụng IMO trên 
địa bàn huyện. Phấn đấu thực hiện “Tiêu chí 
7.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất 
thải rắn tại nguồn” (ban hành theo Quyết định 
số 320/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ); phấn đấu đạt tỷ lệ ≥ 70% 
số hộ gia đình trên địa bàn huyện thực hiện tốt 
việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn đối với từng giai đoạn. 

� Ngay từ khi triển khai thực hiện công 
tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
năm 2020, huyện Vĩnh Cửu đã triển khai các 
mô hình, cụ thể: mô hình thí điểm xử lý chất 
thải thực phẩm bằng phương pháp xử lý IMO 
tại khu dân cư kiểu mẫu tại các xã: Tân Bình, 
Vĩnh Tân, Bình Lợi và hiện nay đang tiếp tục 
nhân rộng mô hình này cho các xã đang thực 
hiện Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện; 
mô hình phân loại chất rắn sinh hoạt tại nguồn 
trong trường học, sử dụng men vi sinh (IMO) 
để khử mùi nhà vệ sinh trường học và xử lý  



Năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai đã 
ban hành Quyết định số 1382/QĐ-UBND 
ngày 12/5/2003 phê chuẩn báo cáo đánh giá 
tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng 
làng nghề gốm sứ Tân Hạnh” tại xã Tân Hạnh 
(nay là phường Tân Hạnh), thành phố Biên 
Hòa nay gọi là Cụm công nghiệp (CCN) gốm 
sứ Tân Hạnh đã được UBND tỉnh cấp do Ban 
Quản lý dự án Biên Hòa làm chủ đầu tư. Với 
mục tiêu di dời các cơ sở sản xuất gốm sứ nằm 
xen lẫn trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi 
trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa vào 
hoạt động sản xuất tại một khu vực, góp phần 
chỉnh trang đô thị thành phố loại I - thành phố 
Biên Hòa, trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh 
Đồng Nai. 

Với diện tích quy hoạch là 54,83ha, 
trong đó đất công nghiệp là 32,654ha. Hiện 
nay, CCN đã có 36 cơ sở, doanh nghiệp được 
xét duyệt vào CCN gốm Tân Hạnh với tổng 
diện tích công nghiệp là 31,28ha, gồm 02 
nhóm đối tượng đầu tư: Nhóm một gồm 31 
doanh nghiệp thuộc đối tượng di dời nằm 
trong danh sách đã được duyệt tại Văn bản số 
233/UBND-CNN ngày 09/01/2013 của 
UBND tỉnh; Nhóm 2 gồm 05 doanh nghiệp 
không thuộc đối tượng di dời nằm ngoài danh 
sách đã được phê duyệt tại Văn bản số 
233/UBND-CNN ngày 09/01/2013 của 
UBND tỉnh: Công ty CP dầu khí Hồng Hà, 
DNTN Minh Đức, Cty TNHH gốm Trí Nghĩa, 
Công ty TNHH TM Tân Đồng, Công ty 
TNHH Giang Trí Thành.

Đã có 27/36 dự án đã triển khai đầu tư, 
xây dựng và hoạt động sản xuất, 05 dự án đang 
thực hiện các thủ tục đầu tư, 04 dự án đã được 
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào 
cụm công nghiệp. Có 17/27 doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực gốm; 04/27 doanh 
nghiệp hoạt động ngành nghề khác như: sản 
xuất cơ khí; sản xuất bồn chứa ga và cho thuê 
hoạt động gốm, mua bán các mặt hàng xi 
măng; 09/27 doanh nghiệp chưa hoạt động.



Đến nay đã có 30/36 cơ sở đã được 
UBND thành phố cấp thủ tục môi trường; 
06 đơn vị còn lại chưa có đầy đủ cơ sở pháp 
lý về đất đai, đầu tư nên chưa triển khai. Về 
hạ tầng thoát nước mưa, nước thải về cơ 
bản chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm 
công nghiệp đã đầu tư hoàn chỉnh. Bên 
cạnh đó, từ ngày 10/10/2019 đã đầu tư hệ 
thống xử lý nước thải công suất thiết kế 

3850m /ngày, tuy nhiên hệ thống xử lý nước 
thải hiện nay vẫn chưa đi vào hoạt động để 
thu gom, xử lý nước thải của các doanh 
nghiệp đầu tư trong cụm công nghiệp do 
các vường mắc về thủ tục.

Cụm công nghiệp Tân Hạnh hiện nay 
còn tồn đọng nhiều vấn đề cần phải khẩn 
trương tháo gỡ thì khi đó các doanh nghiệp 
đầu tư trong cụm lẫn chủ đầu tư hạ tầng thì 
mới có cơ hội trở mình. Cụ thể: Trong năm 
2023, phải trình cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt mức phí quản lý hạ tầng, qua đó 
chủ đầu tư cụm có chi phí để cải tạo nâng 
cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ 
thống thu gom thoát nước, duy trì bộ máy 
quản lý hạ tầng kỹ thuật của cụm công 
nghiệp; đôn đốc 06 cơ sở đi vào hoạt động 
nhưng chưa thực hiện báo cáo hoàn thành 
các công trình bảo vệ môi trường khẩn 
trương thực hiện và gửi về cơ quản lý nhà 
nước về môi trường để kiểm tra; cụm công 
nghiệp phải thực hiện hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép môi trường đối với hoạt động 
của cụm công nghiệp qua đó nhận diện các 
nguồn phát sinh ô nhiễm và có biện pháp, 
công trình xử lý ô nhiễm môi trường phù 
hợp. Bên cạnh đó, hiện nay có doanh 
nghiệp hoạt động sản xuất gốm kết hợp 
ngành khác hoặc ngành nghề khác so với 
thủ tục môi trường đã được duyệt nên cần 
thực hiện báo cáo cơ quan có thẩm quyền 
xem xét mục tiêu đầu tư của cụm công 
nghiệp.



Trong năm 2022, được phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra 
thực tế tại các doanh nghiệp ngành gốm, qua 
đó đã ghi nhận nhiều nỗ lực vượt khó khăn sau 
đại dịch covid - 19, các sản phẩm vẫn mang 
đậm bản chất của ngành nghề truyền thống, cải 
tiến sản phẩm để phù hợp với thị hiếu người 
tiêu dùng từ màu sắc đến chất liệu; việc đào tạo 
thế hệ tiếp nối tay nghề của người thợ gốm hiện 
nay vẫn còn nhiều khó khăn do nghề gốm chưa 
thu hút được giới thanh thiếu niên tham gia do 
đó cần nhiều hơn nữa các hoạt động quảng bá 
để thế hệ trẻ hiểu được truyền thống nhằm tiếp 
nối và giữ gìn.

Do vậy, để tiếp tục giữ gìn nét văn hóa 
truyền thống của nghề gốm mỹ nghệ Biên Hòa 
đã được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận là 
nghề truyền thống , trong thời gian tới, về phía 
ngành tài nguyên và môi trường đã đề nghị 
Chủ dự án căn cứ các quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường để khẩn trương thực hiện hồ sơ 
đề xuất cấp giấy phép môi trường nộp cơ quan 
có thẩm quyền thẩm định, cấp phép theo quy 
định, trong đó bao gồm báo cáo cơ quan có 
thẩm quyền để xem xét đối với việc bổ sung 
các ngành nghề chưa được đánh giá tác động 
môi trường./.

Chi cục BVMT

Hoàng Văn Thống



Địa hình tỉnh Đồng Nai đặc trưng là kiểu 
núi thấp và bán bình nguyên, có bề mặt nghiêng 
thoải từ Tây Bắc xuống Tây Nam, tức là 
nghiêng về phía lòng sông Đồng Nai. Có thể 
phân ra 3 dạng địa hình cơ bản sau:

Thứ nhất, Dạng địa hình núi thấp: có độ 
cao thay đổi từ 200-800m, chiếm khoảng 8% 
diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố chủ yếu ở 
phía Bắc của tỉnh và một phần phía Đông huyện 
Xuân Lộc.  

Thứ hai, Dạng địa hình lượn sóng: Dạng 
địa hình này có độ cao thay đổi từ 20-200m. 
chiếm khoảng 80% diện tích đất tự nhiên của 
tỉnh, có xu hướng giảm dần từ Đông sang Tây.  

Thứ ba, Dạng địa hình đồng bằng: Dạng 
địa hình này có độ cao nhỏ hơn 20m, chiếm 
12% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố tập 
trung ở phía Tây và Tây Nam của tỉnh. 

Các thành tạo phun trào tuổi thời kỳ 
Neogen – Đệ Tứ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã 
tạo thành một số hang động Núi lửa. Hang động 
núi lửa hay còn gọi là hang dung nham là một 
loại hang ngầm dạng hình ống được thành tạo 
trong quá trình phun trào dung nham. Kiểu hang 
ngầm này có mặt ở nhiều nơi thuộc tỉnh Đồng 
Nai trong các vùng có các hoạt động núi lửa 
phun trào basalt. Từ lâu nhân dân địa phương 
các huyện Định quán, Tân Phú tỉnh Đồng Nai đã 
phát hiện ra nhiều hang ngầm tự nhiên trong 
tầng đá basalt và thường gọi là hang dơi do 
trong hang thường có nhiều dơi sinh sống.



Phương định hướng kéo dài là Tây Bắc – Đông 
0 0Nam (330 -150 ). Hang có dạng hình ống  tiết 

diện dạng elip kích thước chiều cao 3-4m, 
chiều rộng 5-6m. Tại các đoạn trần hang bị sập 
đáy tích tụ đá tảng từ trần hang sụp xuống và  
sét bột, mùn hữu cơ từ trên mặt trôi vào. Có nơi 
trần hang chỉ dày 2m lộ đá basalt lỗ hổng cấu 
tạo phân lớp nằm ngang. 

Hang động số 3: Trên bản đồ địa hình 
Hang số 3 có vị trí nằm ở phía Nam trung tâm 
xã Phú Lộc cách vị trí Uỷ ban xã khoảng 
2,5km (khu 2, thị tr6án T6an phú, huyện Tân 
Phú). Địa hình xung quanh khá bằng phẳng, 
trên mặt phủ lớp tàn tích gồm các tảng đá 
basalt lỗ hổng, basalt bọt lẫn sét bột phong hoá 
màu đỏ. Hang được xuất lộ thông với mặt đất 
bởi 2 hố sụt (ảnh 9). Ống hang ngầm nối thông 
hai hố sụt với nhau và còn kéo dài dưới lòng 
đất về hướng Tây Bắc. 

Hang động số 4: Trên bản đồ địa hình 
Hang số 4  có vị trí nằm ở phía Nam Tây nam 
trung tâm xã Phú Lộc cách vị trí Uỷ ban xã 
khoảng 2,6km (thuộc ấp 3 xã Phú Lộc, huyện 
Tân Phú). Địa hình xung quanh khá bằng 
phẳng, trên mặt phủ lớp tàn tích gồm các tảng 
đá basalt lỗ hổng, basalt bọt lẫn sét bột phong 
hoá màu đỏ. Hang được xuất lộ thông với mặt 
đất bởi hố sụt sâu hơn 3m. 

Hang động số 5- Hang động Bàu Hàm 
(thuộc ấp Tân hợp, xã Bàu hàm, huyện Trảng 
Bảm, tỉnh Đồng Nai.

Hang động núi lửa với vòm hang cao 
khoảng 10m, chiều rộng khoảng 20m và độ 
dài hiện vẫn chưa khám phá hết chiều dài của 
hang. Trần và thành hang cấu tạo bởi đá basalt 
lỗ hổng có vết tích nhiều cấu tạo gờ, dòng chảy 
dung nham. Nền hang, vách hang là dung 

Đến hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai đã phát hiện 06 hang động núi lửa thuộc 
địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, Trảng 
Bom (tạm xếp thứ tự từ 01 đến 06). Kết quả 
nghiên cứu sơ lược ban đầu như sau:

Hang động số 1: Vị trí nằm ở phía Đông 
bắc Đồi Hang Dơi (đỉnh đồi cao 220m), cách 
đỉnh đồi hơn 500 mét (thuộc ấp 1, xã Phú Lộc, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Trên mặt địa 
hình là vỏ phong hoá sét bột màu đỏ và tàn tích 
đá basalt lỗ hổng dạng tảng nứt rời. Hang 
ngầm nằm dưới diện đất canh tác cây lâu năm 
(tiêu, cà phê..) của dân địa phương.

Hang động số 2: Trên bản đồ địa hình 
Hang số 2 có vị trí nằm ở phía Đông  Đồi 
HangDơi, cách đỉnh đồi hơn 2km (thuộc ấp 1, 
xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). 
Địa hình khá bằng phẳng trên mặt phủ lớp tàn 
tích gồm các tảng đá basalt lỗ hổng lẫn sét bột 
phong hoá màu đỏ. Hang được xuất lộ thông 
với mặt đất bởi các 3 hố sụt xen kẽ các ống 
hang ngầm nối thông (ảnh 5, 6), kéo dài theo 
hai điểm khảo sát có toạ độ như sau:



trên địa bàn tỉnh Đồng nai

4- Các hang ngầm với mật độ phổ biến 
trong vùng là một yếu tố địa chất công trình 
cần được khoanh định cảnh báo cho công tác 
quy hoạch các công trình xây dựng trên các 
khu vực nhằm tránh các nguy cơ rủi ro trong 
xây dựng.

5- Có khả năng một số các hang ngầm 
là đơn vị cấu trúc chứa nước ngầm với trữ 
lượng đáng kể có thể tìm kiếm thăm dò và 
khai thác có hiệu quả.

6- Một số hang là địa điểm người dân 
địa phương từng nuôi giấu cán bộ là di tích 
lịch sử cách mạng có thể chưa được thống kê 
ghi nhận cần phải có các điều tra bổ sung.

7- Cần thiết điều tra, đánh giá, quy 
hoạch bảo tồn khai thác bền vững các di sản 
thiên nhiên hang động núi lửa. Khuyến cáo 
người dân không nên xả rác, các vật chứa 
chất độc hại xuống các hang động vì chúng là 
những kênh dẫn gây phát tán ô nhiễm nguồn 
nước và tiêu diệt hệ sinh thái đặc thù trong 
hang động.

8- Hệ thống hang động núi lửa khá độc 
đáo ở Đồng Nai cùng với các di tích miệng 
núi lửa khá phổ biến và đặc trưng cho vùng 
nghiên cứu cộng với điểm cảnh quan “Đá 
chồng” Định quán là một quần thể di tích 
thiên nhiên khá phong phú có thể thành lập 
công viên địa chất có giá trị cho công tác 
nghiên cứu, học tập và phát triển du lịch trong 
vùng./.

nham đông cứng có các cấu tạo ngấn, dòng 
dung nham. Cửa hang đang bị lấp nhét bởi đá 
tảng. Hang động núi lửa Bàu Hàm chưa được 
khảo sát, nghiên cứu điều tra, đánh giá chi tiết 
di sản địa chất liên quan đến phun trào basalt 
núi lửa tổng thể toàn khu vực. Mọi thông tin lý 
thú đặc điểm cấu trúc; quy mô phân bố; các đặc 
điểm địa hình điển hình, cũng như nguồn gốc 
và điều kiện hình thành các kiểu địa hình hang 
động núi lửa, miệng núi lửa và đầm hồ liên 
quan vẫn đang là ẩn số cần phải đánh thức.

Hang động số 6: Có vị trí nằm ở phía 
Đông Nam Đồi 23 (đỉnh đồi cao 224m), cách 
đỉnh đồi khoảng 1,1km. Điểm lộ miệng hang 
nằm trong rừng cây Gia Tỵ, cách Quốc lộ 20 
chưa đầy 200m, thuộc địa phận  xã Phú Tân, 
huyện Định Quán.

Đây là hang động núi lửa có quy mô lớn 
nhất và cảnh quan đẹp nhất trong số 6 hang 
động mà chúng tôi khảo sát được trong đợt 
công tác. 

Địa hình xung quanh khá bằng phẳng, 
trên mặt phủ lớp tàn tích gồm các tảng đá basalt 
lỗ hổng, basalt bọt lẫn sét bột phong hoá màu 
đỏ. Hang được xuất lộ thông với mặt đất bởi  
hố sụt sâu hơn 3m, đường kính rộng khoản 
15m.

Một số vấn đề đặt ra:

1- Trên các khu vực có hoạt động núi lửa 
basalt thời kỳ Neogen – Đệ Tứ thuộc địa phận 
Tỉnh Đồng Nai có nhiều hang động núi lửa 
ngầm dưới mặt đất chưa được điều tra, thống 
kê và lập bản đồ chi tiết.

2- Các hang động núi lửa là một dạng cấu 
tạo địa chất do quá trình hoạt động núi lửa tạo 
thành nhưng chưa được nghiên cứu chuyên sâu 
về nguồn gốc, cơ chế hình thành, quy luật phân 
bố và khoáng sản đi kèm.

3- Với quy mô và hình thái các hang 
động núi lửa vùng Tân Phú - Định Quán- Trảng 
Bom, các thành tạo này là những di sản thiên 
nhiên có giá trị nghiên cứu khoa học và là 
những kỳ quan hấp dẫn du lịch khám phá.

Phòng TNNKS&BĐKH



nhiên thời điểm đó các hạ tầng như: phương 
tiện vận chuyển, điểm tập kết, trạm trung 
chuyển và công nghệ xử lý chưa đáp ứng nên 
hiệu quả không cao.

Để khắc phục tình trạng trên, năm 2020, 
Ban TVTU ban hành Chỉ thị số 54 yêu cầu cả hệ 
thống chính trị, chủ nguồn thải, đơn vị dịch vụ 
môi trường cùng có trách nhiệm phân loại, xử lý 
chất thải. Đã có nhiều kế hoạch, chương trình 
hành động, văn bản hướng dẫn được ban hành 
và triển khai thực hiện, nhờ vậy tỷ lệ hộ gia đình 
phân loại CTRSH tại nguồn đã tăng từ 6% lên 
43% chỉ sau 2 năm.

TP.Long Khánh là địa phương có tỷ lệ hộ 
gia đình phân loại rác cao nhất tỉnh. Theo Phó 
chủ tịch UBND TP.Long Khánh Đào Đại 
Giang, thực hiện Chỉ thị số 54 của Tỉnh ủy và kế 
hoạch triển khai thực hiện chỉ thị của UBND 
tỉnh, thành phố đã yêu cầu 15 phường, xã trên 
địa bàn lựa chọn tuyến đường, khu dân cư làm 
điểm trước, sau đó nhân rộng ra các khu còn lại. 
Lập hơn 130 tổ/mô hình tự quản môi trường để 
tuyên truyền, nhắc nhở người dân đăng ký thu 
gom và phân loại rác; đồng thời, giám sát hoạt 
động thu gom, xử lý rác của đơn vị dịch vụ môi 
trường. Ngoài ra, thành phố trang bị 550 thùng 
rác nhựa, 163 cống bi đáp ứng cho phân loại rác 
tại nguồn. Nhờ vậy, tại các tuyến đường, khu 
dân cư điểm có khoảng 82% hộ dân và bình  

Tháng 11-2022, Tỉnh ủy đã tổ 
chức hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ 
thị số 54-CT/TU ngày 24-3-2020 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 
lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn và thu 
gom, vận chuyển, xử lý CTRSH sau khi 
được phân loại trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 2 năm, hoạt động phân loại 
CTRSH trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển 
biến tích cực. Đã có 43% hộ dân toàn tỉnh 
thực hiện và 21% tổng lượng rác sinh hoạt 
được phân loại tại nguồn.

Nhiều chuyển biến tích cực

Đồng Nai là tỉnh có tốc độ phát triển 
kinh tế và đô thị hóa nhanh. Điều này một 
mặt tạo ra nhiều việc làm, tạo điều kiện cải 
thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, 
nhưng cũng gây không ít áp lực về giao 
thông, nhà ở, môi trường… Để giảm nguy 
cơ ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, 
tỉnh đã quy hoạch các khu và cho triển khai 
các dự án xử lý chất thải, đề ra chỉ tiêu giảm 
chôn lấp theo từng giai đoạn, đồng thời thực 
hiện phân loại CTRSH tại nguồn.

Chương trình phân loại CTRSH tại 
nguồn được tỉnh thí điểm từ năm 2009 tuy 



Ban Mai - Báo Đồng Nai

Mặc dù vậy, công tác phân loại và xử lý 
chất thải sau phân loại còn những bất cập. Một 
số địa phương chưa chú trọng triển khai thực 
hiện, kiểm tra giám sát và truyền thông về phân 
loại CTRSH. Hạ tầng xe chở rác, trạm trung 
chuyển chưa đáp ứng, thêm vào đó 3/7 khu xử 
lý rác đã ngưng tiếp nhận rác. Đơn giá thu gom, 
xử lý và quy định đấu thầu hằng năm chưa 
khuyến khích được doanh nghiệp đầu tư hạ 
tầng, công nghệ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho 
rằng, phân loại CTRSH tại nguồn là việc làm 
có lợi về kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng 
Nai đang triển khai dự án điện rác quy mô 1,2 
tấn/ngày nhưng không có nghĩa là không cần 
phân loại rác. Rác hữu cơ cần phân loại làm 
phân bón, bao bì nhựa cần phân loại làm 
nguyên liệu tái sản xuất, cát bụi làm vật liệu 
xây dựng. Chỉ đem đốt những thứ không thể tái 
chế, tái sử dụng để giảm váp lực thu gom, giảm 
chi phí xử lý.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường 
cho rằng, phân loại CTRSH tại nguồn không 
phải ngày một, ngày hai là có kết quả. Ban cán 
sự Đảng của UBND tỉnh sớm hoàn thiện đề án 
quán lý rác thải sinh hoạt. Xem xét điều chỉnh 
giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác để 
doanh nghiệp còn tái đầu tư. Bên cạnh việc 
hoàn thiện hạ tầng, nâng cao nhận thức của 
người dân cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và 
áp dụng chế tài xử phạt hành vi không tuân thủ 
quy định của pháp luật./.

quân chung thành phố là 72% hộ dân thực 
hiện phân loại CTRSH tại nguồn.

Tại H.Xuân Lộc, chương trình phân loại 
CTRSH được gắn với nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới nên tỷ lệ hộ gia đình phân loại 
rác ngày một tăng theo kết quả xây dựng nông 
thôn mới. Đến nay, có hơn 38 ngàn hộ dân 
đăng ký phân loại CTRSH tại nguồn, chiếm 
65% hộ dân toàn huyện, trong đó hơn 31 ngàn 
hộ phân loại rác đúng theo hướng dẫn.

Trưởng phòng TN-MT H.Xuân Lộc 
Trần Quỳnh Trâm cho rằng, địa phương quan 
tâm và đẩy mạnh hoạt động truyền thông đến 
hộ gia đình, nông dân, học sinh về ý nghĩa, 
mục đích của phân loại rác tại nguồn. Điểm 
thuận lợi là đa phần hộ gia đình làm nông 
nghiệp có thể áp dụng ngay cách làm tách rác 
hữu cơ ủ làm phân bón, vừa giảm lượng rác 
cần xử lý, vừa tiết kiệm tiền phân bón. Thời 
gian tới, huyện tiếp tục truyền thông phân loại 
rác gắn với xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng các mô hình xã hội hóa thu gom rác và 
kêu gọi đầu tư dự án khu xử lý rác thải 52ha tại 
xã Xuân Hưng theo quy hoạch để đạt mục tiêu 
85% hộ dân thực hiện phân loại rác.

Theo đánh giá của Sở TN-MT, sau hơn 
2 năm thực hiện Chỉ thị số 54, hoạt động phân 
loại CTRSH tại nguồn đã có những chuyển 
biến tích cực trong chỉ đạo, thực hiện và hiệu 
quả xã hội. 11 huyện, thành phố đã xây dựng 
kế hoạch và triển khai thực hiện sâu rộng. 
Cùng với đó, các địa phương rà soát, từng 
bước chuẩn hóa trạm trung chuyển, đồng thời 
yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển nâng cấp 
phương tiện. Hiện phần lớn rác có khả năng 
tái chế, tái sử dụng (rác ve chai) đã được phân 
loại từ hộ gia đình, từ đội ngũ thu gom rác để 
bán. Rác thải nguy hại trong sinh hoạt và sản 
xuất nông nghiệp được thu gom,xử lý theo 
quy trình thông qua hơn 500 điểm đổi chất 
thải lấy quà tặng, hơn 1,5 ngàn cống bi ở các 
phường, xã. Đối với rác hữu cơ,nhiều huyện 
đã triển khai cho nông dân cách biến rác thành 
phân bón. 



Luật Bảo vệ môi trường được ban hành 
ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2022, Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban hành 
quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo vệ 
môi trường và có hiệu lực thi hành từ ngày 
10/01/2022. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng 
quy định chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ 
môi trương. Những nội dung chi tiết về Quỹ 
BVMT, cụ thể như sau:

Một là Quỹ Bảo vệ môi trường được quy 
định là một trong những nguồn lực bảo vệ 
môi trường tại Điều 151 Luật Bảo vệ môi 
trường 2020: 

“Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ 
Bảo vệ môi trường cấp tỉnh là tổ chức tài chính 
nhà nước, được thành lập ở tỉnh để cho vay ưu 
đãi, nhận ký quỹ, tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tài 
chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường. 
Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân thành lập quỹ bảo vệ môi 
trường”.



Đối với vốn chủ sở hữu bao gồm:

 Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 30 tỷ 
đồng. Đối với các quỹ đang hoạt động có mức 
vốn điều lệ thấp hơn 30 tỷ đồng, phải có lộ 
trình tăng vốn điều lệ trong thời hạn không 
quá 05 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành. Vốn điều lệ của Quỹ được hình 
thành từ các nguồn sau: Vốn điều lệ đã được 
ngân sách nhà nước cấp và quỹ đầu tư phát 
triển trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành; bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển; ngân 
sách nhà nước cấp từ nguồn đầu tư công theo 
quy định của pháp luật. Việc thay đổi vốn điều 
lệ của quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Quỹ đầu tư phát triển;

Vốn khác thuộc sở hữu của Quỹ theo 
quy định của pháp luật.

Đối với vốn khác gồm: Các khoản tài 
trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư 
của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành 
cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu; vốn hoạt động của Quỹ đã 
được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành; các nguồn 
vốn khác theo quy định của pháp luật.

Hai là Nguồn vốn hoạt động của quỹ 
bảo vệ môi trường cấp tỉnh được quy định 
tại Điều 159 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

Ba là Về ưu đãi, hỗ trợ vốn đầu tư từ 
Quỹ BVMT được quy định tại Khoản 1  
Điều 133 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ 
bảo vệ môi trường cấp tỉnh cho vay với lãi suất 
ưu đã tối đa không quá 50% mức lãi suất tín 
dụng đầu tư của nhà nước do cơ quan có thẩm 
quyền công bố tại thời điểm cho vay, tổng mức 
cho vay không quá 80% tổng mức đầu tư xây 
dựng công trình (tùy thuộc lĩnh vực hoạt động 
bảo vệ môi trường và tỷ lệ chất thải phải chôn 
lấp sau xử lý). 

Bốn là Về ký quỹ bảo vệ môi trường 
được quy định tại Điều 137 Luật Bảo vệ 
môi trường

Bên cạnh ký quỹ bảo vệ môi trường 
trong hoạt động khai thác khoáng sản (đã 
được Luật Bảo vệ môi trường 2015 quy định), 
Luật Bảo vệ môi trường 2020 bổ sung việc ký 
quỹ bảo vệ môi trường đối với hoạt động chôn 
lấp chất thải và nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Những nội 
dung cụ thể về số tiền ký quỹ, thời gian ký 
quỹ, phương thức ký quỹ, thời điểm ký quỹ và 
hoàn trả tiền ký quỹ được quy định tại Điều 
37, 46, 76 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Năm là Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi 
trường 2020 quy định nội dung về chi trả dịch 
vụ hệ sinh thái tự nhiên tại Điều 138 Luật Bảo 
vệ môi trường, được hướng dẫn tại Mục 1, 
Chương X, từ Điều 121 - Điều 129 của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP; theo đó Quỹ BVMT 
là đơn vị nhận ủy thác chi trả dịch vụ hệ sinh 
thái tự nhiên trong trường hợp tổ chức, các 
nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên 
không trả tiền trực tiếp cho tổ chức, cá nhân 
cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên./.

Quỹ BVMT



Trong quá trình giải quyết công việc 
hàng ngày của công chức, viên chức sẽ hình 
thành 3 loại hồ sơ phổ biến gồm hồ sơ công 
việc, hồ sơ nguyên tắc và hồ sơ nhân sự. 
Trong đó hồ sơ công việc là loại hồ sơ được 
hình thành nhiều nhất và liên quan trực tiếp 
đến kết quả xử lý công việc của một cá nhân 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Có thể hiểu hồ sơ công việc là “một tập 
văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một 
vấn đề, một sự việc hoặc có cùng đặc trưng 
như tên loại, tác giả…, được hình thành 
trong quá trình giải quyết công việc thuộc 
chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan, đơn 
vị”.

Lập hồ sơ công việc là một kỹ năng cần 
thiết đồng thời cũng là trách nhiệm đối với 
mỗi công chức, viên chức khi thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt 
công tác lập hồ sơ công việc sẽ giúp sắp xếp 
các văn bản, tài liệu một cách khoa học, đầy 
đủ và có hệ thống bảo đảm thuận lợi cho việc 
quản lý tài liệu được chặt chẽ và giữ gìn bí 
mật, việc tra cứu tài liệu được thực hiện 
nhanh chóng khi cần thiết, tiết kiệm thời 
gian và nhân lực cho công tác lưu trữ.

Để lập hồ sơ công việc một cách hiệu 
quả thì phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Một là, tuân thủ quy định pháp luật 
hiện hành: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

ngày 05/3/2020 về công tác văn thư thì việc lập 
hồ sơ phải đảm bảo phản ánh đúng chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị, cơ quan, tổ chức. Đồng 
thời các văn bản, tài liệu trong một hồ sơ phải có 
sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh đúng 
trình tự diễn biến của sự việc hoặc trình tự giải 
quyết công việc.

Hai là, thuận lợi trong việc quản lý và sử 
dụng: Hồ sơ phải được lập và quản lý theo các 
nguyên tắc phương pháp quy định, đảm bảo cho 
việc tra cứu khi cần thiết được thuận tiện, nhanh 
chóng, chính xác. Hồ sơ được lập và quản lý 
khoa học phải đủ các yếu tố bên trong và bên 
ngoài. Bên trong phải giữ lại được đầy đủ tài liệu 
có giá trị, tài liệu được sắp xếp theo phương 

Lập hồ sơ là việc “tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong 
quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định”.



pháp khoa học. Bên ngoài hồ sơ phải đầy đủ 
các yếu tố: Tác giả, tiêu đề, số hồ sơ, thời gian 
của tài liệu trong hồ sơ, thời hạn bảo quản hồ 
sơ. Qua đó tạo thuận lợi trong quản lý, tra tìm 
tài liệu, trích dẫn và viện dẫn khi cần thiết.

Ba là, đảm bảo giá trị, tính toàn vẹn của 
tài liệu: Tài liệu hình thành trong quá trình 
theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, 
đơn vị có nhiều loại, có nhiều tài liệu có giá 
trị, có đầy đủ tính pháp lý của văn bản, có 
nhiều loại chỉ mang tính chất tham khảo, 
không có giá trị pháp lý. Do đó khi lập hồ sơ 
phải lựa chọn những tài liệu có giá trị trước 
mắt và lâu dài, đồng thời xem xét tính đầy đủ, 
toàn diện, hệ thống và vai trò, ý nghĩa của 
từng loại văn bản, giấy tờ trong hồ sơ.

Tại nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 
05/3/2020 về công tác văn thư có nội dung 
mới đó là về công tác lập hồ sơ điện tử và giao 
nộp vào lưu trữ cơ quan đối với hồ sơ điện tử. 
Việc lập hồ sơ điện tử cũng phải đảm bảo các 
yêu cầu, nguyên tắc như lập hồ sơ giấy, tuy 
nhiên việc lập và quản lý hồ sơ điện tử khác 
với lập và quản lý hồ sơ giấy là thực hiện 
hoàn toàn trên môi trường điện tử đối với các 
văn bản, tài liệu là dạng số. Đồng thời để lập 
được hồ sơ điện tử cần phải có công cụ hỗ trợ 
đó là hệ thống phần mềm chuyên dụng có thể 
liên kết và lưu trữ các tài liệu điện tử hình 
thành trong quá trình theo dõi, giải quyết 
công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành 
hồ sơ điện tử.

Hiện nay Trung tâm Công nghệ thông 
tin đã hoàn thiện các chức năng của phần 
mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc 
cho phép lập hồ sơ điện tử, xử lý bổ sung 
chỉnh sửa, lưu trữ  và nộp hồ sơ điện tử, khi đã 
hoàn thành công việc. Sở Nội vụ tỉnh Đồng 
Nai đã ban hành văn bản số 2119/SNV-VTLT 
ngày 10/6/2022 về việc hướng dẫn một số nội 
dung về lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ 
điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống 
quản lý tài liệu điện tử. Đồng thời Sở Tài  

Trung tâm CNTT

nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng đã 
có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực 
hiện việc lập và quản lý hồ sơ điện tử. Tuy 
nhiên việc triển khai thực hiện trên thực tế vẫn 
chưa triệt để, đại đa số công chức, viên chức 
vẫn chưa quen với việc lập hồ sơ điện tử. 
Trong giai đoạn hiện nay tại đa số các cơ quan 
việc lập hồ sơ điện tử vẫn được tiến hành song 
song với việc lập hồ sơ giấy, các văn bản hình 
thành trong quá trình giải quyết công việc sẽ 
gồm cả văn bản số và văn bản giấy trong một 
hồ sơ. Do đó để đảm bảo tính toàn vẹn của hồ 
sơ cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý thực 
hiện việc chuyển từ văn bản, tài liệu số sang 
dạng giấy và ngược lại để bổ sung vào hồ sơ, 
việc chuyển đổi giữa văn bản số và văn bản 
giấy phải đảm bảo tính pháp lý của văn bản 
quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 
05/3/2020.

Lập hồ sơ công việc bao gồm cả lập hồ sơ 
giấy và hồ sơ điện tử là một nhiệm vụ hết sức 
quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ. Với vai trò, ý nghĩa như trên hy 
vọng cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động nhận thức được tầm quan trọng và 
lập hồ sơ công việc của mình thật tốt./.



Căn cứ theo Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Khai thác 
quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định: “b) Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng 
cấp.” Vì vậy, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với các Đề án khai thác quỹ đất vùng 
phụ cận các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ và phát huy các quỹ đất lợi thế vùng phụ cận để tạo ra điều kiện phát triển kinh tế 
xã hội cho toàn tỉnh. 

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29 tháng 
10 năm 2021 và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh đã ban 
hành các Quyết định triển khai 02 nghị quyết này, trong đó có giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì xây dựng 06 Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông trên địa bàn các 
huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán và thành phố Long 
Khánh, với số khu đất là 21 khu/9 dự án giao thông, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 
2.168,26 ha, trong đó, đất cao su khoảng 930,45 ha, đất trống lúa phải chuyển mục đích khoảng 
216,09 ha.

Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển quỹ 
đất tỉnh Đồng Nai thực hiện xây dựng 6 Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao 
thông trên địa bàn tỉnh để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hướng 
đến mục tiêu từng bước hoàn thiện các hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai. Tăng cường khả năng lưu thông giữa các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 
các tỉnh lân cận nhằm kết nối với sân bay Long Thành sắp hình thành. Đáp ứng nhu cầu phát triển 
giao thông vận tải toàn tỉnh nói chung và thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng lẫn kinh tế xã hội của 
các huyện trong tỉnh nói riêng.



Đối với nguồn vốn chi trả cho công 
tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có 
quỹ đất sạch đấu giá: 03 Đề án (Long 
Khánh, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu) dự kiến 
thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư trong năm 2024; 03 Đề án 
(ĐT.773, ĐT.770B, ĐT.769) dự kiến 
thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư trong năm 2024-2025 và tổ chức 
đấu giá năm 2026-2027. Tổng nguồn vốn 
chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư để có quỹ đất sạch đấu giá là 
khoảng 8.406 tỷ đồng và dự kiến sử dụng 
nguồn vốn ngân sách tỉnh.  

Để đảm bảo tính khả thi của các Đề án, UBND tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn vốn cho công 
tác giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy nhanh công tác bồi  
thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch để đấu giá. Theo dự kiến, tổng số tiền dự kiến thu 
được từ bán đấu giá các khu đất (sau khi trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 34.436 tỷ 
đồng (giảm 9.965 tỷ đồng), bao gồm 8.580 tỷ đồng dự kiến tổ chức đấu giá trong năm 2025 (3 đề 
án: Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Long Khánh) và 25.856 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027 (3 đề án: 
ĐT.773, ĐT.770B, ĐT.769). 

Vì vậy, việc cấp thiết khi xây dựng 6 đề án nêu trên là điều kiện tiền đề để hoàn thiện các 
mạng lưới giao thông toàn tỉnh nhằm khơi dậy tiềm năng, thu hút đầu tư, tối ưu hóa các nguồn lực 
của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và nhất là ngành thương mại dịch vụ đem lại lợi ích 
thiết thực trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh Đồng Nai./.

 Sơ đồ tuyến đường ĐT.769

Trung tâm PTQĐ



Hiện nay, dưới áp lực của tình trạng khai thác gỗ trái phép, khai phá đất rừng làm nương 
rẫy, quá trình đô thị hóa mạnh dẫn đến môi trường sinh sống của các loài lan rừng bị tác động rất 
lớn. Mặt khác, nhu cầu chơi lan rừng ngày càng tăng cao, người dân vào rừng khai thác lan ồ ạt 
đã dẫn đến nguy cơ suy thoái nguồn gen và làm tuyệt chủng các giống lan quý hiếm. Trước đây, 
nhiều cánh rừng là thiên đường của các loài hoa lan, nhưng bây giờ nguồn tài nguyên này đang 
khan hiếm dần. Theo các nhà khoa học, một quần thể lan rừng tự nhiên sau khi khai thác vẫn có 
thể tái tạo được nhưng thời gian mất nhiều năm và trong môi trường thuận lợi thì mới tái sinh, 
sinh trưởng và phát triển.

Gắn với nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học, các nguồn gen quý hiếm, đặc hữu về động 
thực vật rừng miền Đông Nam bộ. Năm 2010, Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí 
Minh đã phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai tổ chức thực hiện đề tài 
“Đánh giá thực trạng và tiềm năng nguồn tài nguyên cây thuốc ở Khu Bảo tồn. Kết quả đề tài đã 
định danh được 905 loài cây thuốc có trong Khu Bảo tồn bao gồm: 6 ngành, 10 lớp, 91 bộ, 151 
họ và 501 chi. Trong đó chi Nervilia đã được ghi nhận có phân bố tại Khu Bảo tồn, gồm các loài: 
Nervilia aragoana, Nervilia crociformis và 02 loài chưa được xác định (Nervilia sp.1, Nervilia 
sp.2).

Các loài lan một lá (Nervilia spp) còn có các tên gọi khác như: Thanh thiên quỳ, Trân 
châu, Trân châu diệp có lá hình trứng, gân lá hình quạt, nổi rõ, cụm hoa đơn tận cùng với một 
hoặc vài hoa và chỉ có một lá mọc từ một củ hình cầu duy nhất. Phân bố rải rác và nhỏ lẻ tại các 
khu vực có độ ẩm cao, nơi đất tơi xốp…, mọc cục bộ thành từng đám nhỏ.

Chi Lan một lá (Nervilia) là cây thuốc quý hiếm được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam và 
Trung Quốc từ năm 1996. Lan một lá là một trong những loài thuốc quý, hiếm có giá trị kinh tế 
cao với nhiều công dụng đối với sức khỏe con người. 



Theo kinh nghiệm dân gian, Lan một lá có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính bình, mát, có tác 
dụng thanh nhiệt, nhuận phế, giảm ho, tán ứ, giải độc, làm dịu đau, thường được dùng để làm 
thuốc giải độc nhất là ngộ độc nấm, làm mát phổi, chữa ho lao, ho lâu năm, viêm phế quản, bồi 
dưỡng cơ thể. Theo các nghiên cứu hiện đại, Lan một lá có tác dụng chống khối u và miễn dịch 
kháng virus và kháng khuẩn, tăng cường và ứng dụng lâm sàng trong điều trị hen suyễn, viêm 
phế quản mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi do bức xạ, viêm tụy cấp tính, viêm 
họng cấp tính, mãn tính. 

Việc ghi nhận loài cây dược liệu quý, hiếm này tại Khu Bảo tồn rất có ý nghĩa về mặt khoa 
học và công tác bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên cây dược liệu tại đơn vị. Tuy nhiên, hiện tại 
ở Khu Bảo tồn chưa có nghiên cứu nào liên quan đến các loài Lan một lá về phân bố, trữ lượng và 
dược tính,... Vì vậy, Khu Bảo tồn đã đề xuất và được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trực tiếp, Sở 
Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng khoa học số 78/HĐ-SKHCN ngày 24/10/2022 Hợp đồng 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đề tài “Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển 
nguồn gen các loài Lan một lá (Nervilia spp) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai”. 
Đây là đề tài thuộc chương trình nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021 – 
2025. Theo kế hoạch, đề tài sẽ thực hiện trong 36 tháng với các nội dung: Điều tra đánh giá hiện 
trạng, phân bố và trữ lượng các loài Lan một lá tại Khu Bảo tồn; Nghiên cứu đặc điểm thực vật và 
phân tích hoạt chất hóa dược của các loài Lan một lá tại Khu Bảo tồn; nghiên cứu, xây dựng quy 
trình nhân giống và ươm trồng các loài Lan một lá tại Khu Bảo tồn; Trồng bảo tồn an toàn nguồn 
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gen các loài Lan một lá tại Khu Bảo tồn với mật độ 500 cây/1.000 m  (10 cây/ô), khoảng cách 
trồng từng ô phụ thuộc vào đặc điểm thực tế tại khu vực trồng (dự kiến trồng theo ô với cự ly 4 x 
5m).

Mục tiêu của đề tài là bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài Lan một lá (Nerilia spp) tại 
Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai; Cung cấp nguồn gen và cơ sở dữ liệu khoa học 
nhằm phục vụ nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế xã hội. Với kết quả dự 
kiến là Báo cáo điều tra đánh giá hiện trạng, phân bố và trữ lượng của các loài Lan một lá; Báo 
cáo kết quả nghiên cứu đặc điểm thực vật và phân tích hoạt chất hóa dược; Quy trình nhân giống 
và trồng, chăm sóc Lan một lá; mô hình trồng bảo tồn của 1- 2 loài Lan một lá./.

Hình thực địa Sinh cảnh điều tra

Khu Bảo tồn Thiên nhiên
- Văn hóa Đồng Nai



Với 32 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, trong đó 31 KCN đi vào hoạt động 
Đồng Nai là tỉnh dẫn đầu cả nước về các KCN tập trung. Việc xây dựng và phát triển các 
KCN đã tạo điều kiện cho tỉnh huy động các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra không 
ít hệ luỵ cho môi trường.

Để hạn mức độ ảnh hưởng, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư các công trình, dự án công tác bảo vệ 
môi trường; kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp thứ cấp thực hiện các 
quy định của pháp luật và của tỉnh.

Cơ bản quản lý được các nguồn thải trong KCN

Chia sẻ về vấn đề bảo vệ môi trường KCN đại diện Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cho 
biết, hiện 31/31 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều có trạm xử lý nước thải tập trung đạt 
chuẩn môi trường. Trong đó, 25 KCN đã được tỉnh đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải 
tự động và truyền dữ liệu về Sở TN-MT theo dõi, giám sát. Ngoài hệ thống quan trắc, định kỳ 
và đột xuất Ban Quản lý các KCN Đồng Nai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm 
tra việc thu gom, xử lý nước thải và đôn đốc các doanh nghiệp mới đấu nối vào hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải của các KCN nhằm hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường. 

Đối với khí thải, doanh nghiệp phát sinh khí thải buộc phải thực hiện thu gom và xử lý 
trước khi thải ra môi trường. Theo kết quả quan trắc năm 2021 của các đơn vị kinh doanh hạ 
tầng KCN, hầu hết các chỉ số 
phân tích chất lượng môi trường 
không khí xung quanh đạt tiêu 
chuẩn cho phép của Bộ TN-MT. 

Về chất thải rắn, doanh 
nghiệp trong KCN phải đăng ký 
khối lượng chất thải rắn với Sở 
TN-MT. Chất thải rắn thông 
thường được thu gom, phân loại 
tại doanh nghiệp sau đó xử lý 
theo 2 hình thức là hợp đồng với 
đơn vị có nhu cầu đối với chất 
thải còn giá trị thương mại hoặc 
hợp đồng với đơn vị có chức năng 
thu gom, vận chuyển và xử lý đối 
với chất thải không còn giá trị  

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh 
kiểm tra hệ thống thoát nước mưa tại 

KCN Agtex Long Bình (TP.Biên Hoà)



thương mại. Đối với chất thải nguy hại, doanh nghiệp buộc phải thu gom, phân loại và hợp 
đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai nhận định, công tác quản lý, 
bảo vệ môi trường tại các KCN ở Đồng Nai ngày càng đi vào nề nếp. Tỉnh không còn điểm đen, 
điểm nóng về môi trường tại các KCN. Các sở, ban, ngành luôn chủ động giám sát, theo dõi việc 
tuân thủ quy định ở các cơ sở sản xuất có nguy cơ phát sinh ô nhiễm cao. Theo ông Đức, đa phần 
doanh nghiệp, KCN có ý thức tuân thủ pháp luật môi trường, chỉ một vài doanh nghiệp lợi dụng 
vì lợi ích kinh tế lén lút chôn lấp chất thải, xả nước và khí thải ra môi trường. Các trường hợp này 
đã được phát hiện và xử phạt, thậm chí lập hồ sơ truy tố để tăng tính răn đe. 

Hài hoà lợi ích kinh tế và môi trường

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho rằng, vấn để bảo vệ môi trường trong 
hoạt động sản xuất công nghiệp hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững được Tỉnh uỷ, 
UBND tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã đầu tư hệ thống quan trắc nước thải cho các 
KCN nhằm kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố xảy ra. Một trong những điểm nhấn của tỉnh 
đó là nhiều năm nay Đồng Nai không thu hút đầu tư ồ ạt mà chọn lọc dự án sử dụng công nghệ 
mới, công nghệ thân thiện với môi trường, ít phát sinh chất thải. Ngoài ta, tỉnh hỗ trợ các doanh 
nghiệp chuyển đổi công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện kế hoạch sản xuất sạch 
hơn. 

Mỗi năm UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đều tổ chức gặp gỡ, lắng nghe những 
đóng góp, kiến nghị của nhà đầu tư. Trong phạm vi thẩm quyền, Đồng Nai tháo gỡ ngay, trường 
hợp ngoài thẩm quyền tỉnh kiến nghị các bộ ngành Trung ương làm sao tạo điều kiện tốt nhất 
cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài. 

Hiện tại, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các thông tư, nghị định hướng dẫn đã có 
hiệu lực, do đó, Đồng Nai sẽ tăng cường tổ chức hội nghị, chương trình triển khai các quy định 
về: Khuyến khích tái sử dụng chất thải, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng 
lượng, cộng sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn đến doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh hạ tầng 
nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. 

Trên cơ sở các quy định hiện hành, tỉnh yêu cầu Sở TN-MT, Ban Quản lý các KCN, Công 
an và UBND các huyện tăng cường thanh 
tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo 
vệ môi trường tại các doanh nghiệp nhằm 
ngăn ngừa, kiểm soát các nguy cơ có thể 
xảy ra. Trường hợp doanh nghiệp cố tình vi 
phạm, tỉnh kiên quyết xử lý. 

Đối với các đơn vị kinh doanh hạ tầng 
KCN phải đảm bảo diện tích cây xanh tối 
thiểu; mở rộng và nâng cấp hệ thống xử lý 
nước thải theo nhu cầu của doanh nghiệp 
trong khu. Cùng với đó là giám sát chặt chẽ 
tỷ lệ nước thải so với nước cấp để hạn chế 
việc lén xả nước thải vào tuyến thoát nước 
mưa. Đối với các KCN chưa lắp đặt hệ 
thống quan trắc nước thải tự động, tỉnh đôn 

đốc xây dựng kế hoạch lắp đặt, vận hành chậm nhất 31-12-2024 theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường./.



Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu đang là 
mối đe dọa cấp bách và thách thức lớn của nhân 
loại, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống con người, 
tàn phá các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mặt 
khác, biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng cường 
độ và tần suất các cơn bão, gây lũ lớn và ngập 
lụt, lũ quét và xói mòn; làm thay đổi quy luật 
thời tiết và gây ra sự mâu thuẫn trong việc sử 
dụng nguồn nước hiện nay. Quản lý bền vững 
nguồn tài nguyên nước là một yếu tố quan trọng 
cho sự phát triển đời sống kinh tế - xã hội. Bảo 
vệ môi trường, chung tay gìn giữ, tiết kiệm 
nguồn nước là giải pháp hiệu quả nhằm thích 
ứng với biến đổi khí hậu hiện nay.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng 
Nai (Khu Bảo tồn) nằm trong hệ thống rừng đặc 
dụng và di sản văn hóa của Việt Nam với 03 Di 
tích lịch sử cấp Quốc gia, cùng với vùng đất 
ngập nước nội địa hồ Trị An - hạ lưu sông Đồng 
Nai, tạo nên vùng bảo tồn rộng lớn, mang tính 
tổng thể, toàn vẹn với tổng diện tích hơn 
100.500 ha. Là một trong những khu vực ưu tiên 
nằm trong “200 Khu vực sinh thái Toàn cầu” 
được xác định bởi Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn 
Thiên nhiên (World Wide Fund For Nature - 
WWF), là một phần quan trọng của Khu Dự trữ 
sinh quyển thế giới Đồng Nai. Theo số liệu được 
cập nhật đến thời điểm hiện tại đã điều tra và 
định danh được hơn 2.270 loài động vật và hơn 
1.500 loài thực vật, trong đó có nhiều loài nguy 
cấp, quý, hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và 
Danh lục đỏ IUCN.

“Khu Bảo tồn thiên nhiên-Văn hóa 
Đồng Nai, Khu bảo tồn Sinh thái Đồng 
Tháp Mười, Vườn quốc gia Xuân Sơn 
được chọn triển khai Chương trình bảo tồn 
tài nguyên nước tại các lưu vực sông trọng 
điểm của Việt Nam với tổng ngân sách 30 tỷ 
đồng, do Heineken Việt Nam tài trợ”



Hệ sinh thái đất ngập nước hồ Trị An 
thuộc Khu Bảo tồn có 78 đảo nhỏ với diện 
tích mặt nước hơn 32.500 ha với nhiều yếu tố 
đặc thù, nâng tầm quan trọng cho công tác 
bảo tồn tài nguyên ĐDSH và giá trị về cảnh 
quan, du lịch sinh thái. Các hệ sinh thái rừng 
tự nhiên đầu nguồn ở đây cực kỳ quan trọng 
với chức năng điều hoà khí hậu, điều tiết 
nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai, cung 
cấp nước ngọt vào mùa khô và khống chế 
ngập lụt vào mùa mưa cho cả một vùng rộng 
lớn miền Đông Nam bộ. Đây là tài sản vô 
cùng quý giá của Quốc gia và của nhân loại, 
là tiềm năng và cơ hội để phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững của tỉnh nhà. 

Ngày 19/8/2022, Bộ Nông Nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tổ chức Quốc tế về 
Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-
Việt Nam), Heineken Việt Nam cùng các địa 
phương khởi động chương trình hợp tác 
phục hồi tài nguyên nước ở lưu vực sông 
Hồng, sông Đồng Nai, sông Tiền nhằm mục 
tiêu phục hồi tính nguyên vẹn hệ sinh thái và 
đa dạng sinh học, tăng cường quản trị tài 
nguyên nước tại các lưu vực sông trọng điểm 
của Việt Nam. Chương trình Hợp tác “Bảo 
tồn tài nguyên nước tại Vườn Quốc gia Xuân 
Sơn tỉnh Phú Thọ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
- Văn hóa Đồng Nai tỉnh Đồng Nai, và Khu 
Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười tỉnh Tiền 
Giang” sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm 
với tổng ngân sách 30 tỷ đồng, do Heineken 
Việt Nam tài trợ. 

Quản lý và phục hồi nguồn nước lưu 
vực sông Đồng Nai tại Khu Bảo tồn được sự 
đồng ý của UBND tỉnh Đồng Nai bằng văn 
bản chấp thuận chủ trương tiếp nhận viện trợ 
Phi Chính phủ dự án tại Văn bản số 
11698/UBND-THNC ngày 02/11/2022 và 
giao các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ 
tục để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, các hệ sinh thái ở vùng 
đầu nguồn quan trọng tại lưu vực sông Đồng

Nai sẽ được phục hồi bằng nhiều giải pháp 
khác nhau, góp phần nâng cao khả năng điều 
tiết, cung cấp nước cho cộng hướng tới mục 
tiêu đến năm 2025, các hệ sinh thái quan trọng 
của Khu Bảo tồn được phục hồi, bảo vệ, các 
cộng đồng đích thuộc xã Mã Đã thực hiện các 
thói quen mới trong cuộc sống và sinh hoạt, 
giúp bảo vệ, phục hồi, tiết kiệm tổng số 1.46 tỷ 
lít nước mỗi năm.

 Thời gian thực hiện dự án tại Đồng Nai 
từ năm 2022 đến năm 2026, bao gồm một số 
hoạt động như: (1) Bảo tồn đa dạng sinh học và 
phục hồi hệ sinh thái - giải pháp dựa vào tự 
nhiên để bổ sung nguồn nước ngọt cho sản xuất 
và sinh hoạt với 700 ha rừng tự nhiên nghèo 
được chăm sóc và phát triển, 10ha rừng nghèo 
ở vùng Ven hồ Trị An được trồng mới và trồng 
bổ sung, đảm bảo đủ mật độ 600 cây/ha; (2) Cải 
thiện chất lượng môi trường nước thông qua 
giảm tác động từ các hoạt động nhân sinh với 
việc thành lập các tổ Cộng đồng bảo vệ nguồn 
nước thành lập và hoạt động ở xã Mã Đà, người 
dân địa phương có kiến thức về sử dụng IMO 
và áp dụng các giải pháp hạn chế xả thải trực 
tiếp ra các nguồn nước, tận dụng rác hữu cơ, 
tăng cường các giải pháp tiết kiệm nước trong 
sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, đồng thời 
năng lực của cán bộ Khu Bảo tồn được củng cố 
trong hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ 
nguồn nước của cộng đồng, gắn với công tác 
bảo tồn đa dạng sinh học.

Với sự phối hợp chặt chẽ, nổ lực, hợp tác 
của các bên liên quan, đặc biệt là sự hợp tác 
giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
WWF-Việt Nam, Công ty Heineken Việt Nam, 
UBND tỉnh Đồng Nai cùng các Sở ban ngành 
và Khu Bảo tồn sẽ cùng thực hiện tốt kế hoạch 
đề ra hướng tới phương châm “Bảo tồn cho 
phát triển - Phát triển để bảo tồn” nhằm duy trì, 
bảo tồn và phát triển nguồn nước phục vụ mục 
tiêu phát triển của Quốc gia./. 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên
- Văn hóa Đồng Nai



ước Ramsar và đã triển khai nhiều hoạt động 
về bảo tồn, sử dụng khôn khéo đất ngập nước 
để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, 
xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất 
ngập nước cụ thể được quy định tại Luật đa 
dạng sinh học năm 2008, đặc biệt Nghị định 
số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về Bảo 
tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập 
nước.

Sở hữu các giá trị nổi bật về đa dạng sinh 
học có ý nghĩa toàn cầu và giá trị đặc sắc về 
văn hóa – lịch sử, ngày 29/6/2011, Khu Dự trữ 
sinh quyển thế giới (DTSQ) Đồng Nai đã 
được Tổ chức UNESCO công nhận. Khu 
DTSQ Đồng Nai có tổng diện tích là 756.000 
ha, với 2 vùng lõi là VQG Cát Tiên và Khu 
Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai. 
Trong đó, diện tích mặt nước chiếm một phần 
đáng kể, các hệ sinh thái nước chủ yếu gồm 
Khu Ramsar Bàu Sấu, Khu bảo tồn đất ngập 
nước nội địa hồ Trị An – sông Đồng Nai, hồ 
Bà Hào… có vị trí và vai trò quan trọng trong 
bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường cảnh 
quan có tầm quan trọng quốc gia. Hệ thống đất 
ngập nước trong Khu DTSQ Đồng Nai rất đa 
dạng về các kiểu sinh cảnh như sông, suối, hồ, 
ao, đầm lầy… tạo nên sự đa dạng cho hệ sinh 
thái và có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống 
của người dân địa phương. Tuy nhiên, mức độ 
đa dạng sinh học các loài thủy sinh vật hiện 
cũng đang bị đe dọa bởi chính các hoạt động 
của con người như: Khai thác trái phép nguồn 
lợi thủy sản, du lịch sinh thái không bền vững, 
đối xử không thân thiện với môi trường, các 
loài ngoại lai xâm lấn,...

Các vùng đất ngập nước đóng vai trò 
rất quan trọng đối với tài nguyên nước và cuộc 
sống con người. Vùng đất ngập nước đảm bảo 
nguồn cấp nước cho thế giới thông qua quá 
trình thu giữ và lưu trữ nước mưa, bổ sung vào 
các tầng chứa nước ngầm, điều tiết lượng 
nước, giữ cho lưu vực đầu nguồn trong lành 
cung cấp nước uống an toàn một cách tự 
nhiên. Các vùng đất ngập nước cung cấp 
lương thực, thực phẩm hỗ trợ sản xuất, một 
lượng lớn thủy sản được đánh bắt từ các vùng 
đất ngập nước, đồng thời, đất ngập nước cũng 
cung cấp gạo cho 3,5 tỷ người trên thế giới. 
Đất ngập nước chính là các vùng trọng điểm 
phát triển kinh tế xã hội, mang lại nhiều sản 
phẩm phục vụ cho cuộc sống của người dân, 
nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và cho 
xuất khẩu.  Đất ngập nước còn có vai trò rất 
quan trọng đối với đa dạng sinh học, 40% số 
loài trên thế giới sống ở vùng đất ngập nước, 
... Từ năm 1989, Việt Nam là quốc gia Đông 
Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công 



Qua một số đợt điều tra giám sát, danh 
lục các loài động, thực vật tại Khu DTSQ 
Đồng Nai đã được thống kê tương đối về các 
loài nhưng công tác điều tra lập danh lục các 
loài động, thực vật thủy sinh chưa tập trung 
vào các loài là mắt xích quan trọng ảnh hưởng 
trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản hiện có, đặc 
biệt là các loài có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến 
môi trường nước, loài thủy sản có giá trị bảo 
tồn và giá trị kinh tế. Những loài sinh vật này 
đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các 
giá trị đa dạng sinh học của khu vực cũng như 
đảm bảo ổn định nguồn tài nguyên thủy sản 
cho ngư dân khai thác.

Nhằm đánh giá hiện trạng bảo tồn và 
phát triển các hệ sinh thái đất ngập nước tại 
Khu DTSQ Đồng Nai, thực hiện Quyết định số 
2851/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND 
tỉnh Đồng Nai, từ năm 2019 - 2022, Ban Quản 
lý Khu DTSQ Đồng Nai đã tiến hành triển khai 
dự án “Bảo tồn các hệ sinh thái nước đặc hữu 
tại Khu DTSQ Đồng Nai”. 

Kết quả của dự án đã thống kê hiện 
trạng đất ngập nước và phân loại các loại hình 
đất ngập nước tại Khu DTSQ Đồng Nai; định 
danh và xây dựng danh lục các loài thủy sinh 
vật tại hồ Trị An - sông Đồng Nai, hồ Bà Hào 
như một tài liệu khoa học ban đầu phục vụ cho 
công tác bảo tồn thiên nhiên và làm cơ sở cho 
việc theo dõi, giám sát, đánh giá biến động về 
tài nguyên thủy vực trong những năm tiếp 
theo; xác định các loài có giá trị bảo tồn, giá trị 
thẩm mỹ, kinh tế và đề xuất giải pháp sử dụng 
hợp lý, nâng cao giá trị thông qua các giải 
pháp tiếp thị và chuỗi giá trị hàng hóa. Đồng 
thời, dự án cũng xác định được những loài là 
mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đất 
ngập nước có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn 
nước, nguồn lợi thủy sản để xây dựng đề xuất 
bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững 
nguồn lợi thủy sản trên hồ Trị An - sông Đồng 
Nai, hồ Bà Hào. 

Các kết quả nghiên cứu trên sẽ là cơ sở 
để Ban Quản lý Khu DTSQ Đồng Nai xây 
dựng các giải pháp nhằm quản lý, đề xuất sử 
dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên vùng đất 
ngập nước trong khu vực, góp phần thực hiện 
cam kết quốc tế về quản lý, sử dụng và bảo tồn 
bền vững vùng đất ngập nước của Khu DTSQ 
Đồng Nai./.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên
- Văn hóa Đồng Nai



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 16341/KH-UBND ngày 28/12/2021 
về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng 
nhiều kế hoạch và giải pháp để triển khai thực hiện và hoàn thành việc đánh giá chỉ số cải cách 
hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Qua một năm nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao 
động, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, 
đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: (1) hoàn thành việc tham mưu trình UBND tỉnh ban 
hành các quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
theo đúng thời gian quy định; (2) hoàn thành việc xây dựng phương án đơn giản hoá thủ tục 
hành chính đạt tỷ lệ 15,8% (vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 10%); (3) hoàn thành tập huấn 
nghiệp vụ cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm  cho 230 học viên; (4) 
thực hiện niêm yết công khai, xây dựng hồ sơ mẫu đảm bảo tối thiểu 50% số thủ tục hành chính 
của đơn vị có hồ sơ mẫu, 100% thủ tục hành chính có cung cấp dịch vụ công trực tuyến có hồ sơ 
mẫu để thực hiện niêm yết; (5) Xây dựng các video hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; (6) 
áp dụng các sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng 
phục vụ người dân và doanh nghiệp; (7) tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính vượt chỉ tiêu đề ra, 
tính đến tháng 11/2022 đối với hồ sơ tổ chức đúng và trước hạn là 2.979 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,38%; 
hồ sơ đất đai hộ gia đình cá nhân đúng và trước hạn là 427.583 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,4%; hồ sơ đất 
đai theo mô hình phi địa giới hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 23.957 hồ sơ 
đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao (96%); (8) thực 
hiện các báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm theo thời gian quy định.

Hướng dẫn người dân và 
doanh nghiệp thực hiện 
thủ tục hành chính tại 
Trung tâm hành chính 

công tỉnh kỷ niệm ngày 
truyền thống Công tác 

dân vận năm 2022.



Bên cạnh đó, Sở cũng thường xây dựng các 
giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả 
quản trị công, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 
năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) và kịp thời báo cáo theo quy định.

Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành 
chính cũng còn hạn chế về tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận 
và giải quyết qua trực tuyến mức độ 3, 4, chưa 
đạt so với chỉ tiêu tỉnh giao, nguyên nhân do: (1) 
các thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục 
X Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 
của Văn phòng Chính phủ; Điều 5 Thông tư 
32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; (2) một số thủ tục có 
bản đồ khổ lớn A0, A1, cuốn dự án dày, bản vẽ 
tổng thể mặt bằng lớn nên khó scan hồ sơ đưa lên 
mạng; (3) thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
khi nộp trực tiếp và nộp trực tuyến không khác 
nhau, một số thủ tục hành chính có thời gian giải 
quyết trong 01 ngày làm việc, dẫn đến việc 
người dân chưa thấy được lợi ích từ hình thức 
này nên không lựa chọn hình hình thức nộp trực 
tuyến để thực hiện thủ tục hành chính; (4) tâm lý 
người dân muốn chắc chắn khi nộp trực tiếp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất; (5) một số thủ 
tục hành chính đã đề xuất dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4, tuy nhiên các thủ tục này 
trong 3 năm gần nhất không phát sinh hồ sơ (bao 
gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực 
tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích); (6) 
mặc dù, trong thời gian qua Sở đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền hướng dẫn, khuyến khích người 
dân nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3,4, tuy nhiên số lượng thủ tục 
hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ 
hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến còn 
thấp, nhất là các thủ tục hành lĩnh vực vực đất đai 
là không thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
(do phải bổ sung bản gốc giấy chứng nhận, phải 
kiểm tra thực địa, xác minh nguồn gốc khu đất, 
bản đồ khổ to khó scan quét,…).



Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và 
Môi trường sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp như sau:

(1) Giải pháp chỉ đạo điều hành: Xây dựng Kế hoạch cải cách và kiểm soát thủ tục 
hành chính, kế hoạch chuyên đề; tổ chức các cuộc họp chuyên đề, họp giao ban định kỳ 
tháng (2 lần) có lồng ghép nội dung cải cách hành chính, để kịp thời theo dõi, giám sát, chỉ 
đạo thực hiện.

(2) Bố trí nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tổ chức hướng dẫn người dân 
và doanh nghiệp thực hiện scan quét và nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm 
giúp người dân và doanh nghiệp có thể thấy được các tiện ích khi thực hiện, tăng tỷ lệ hồ sơ 
trực tuyến phát sinh trong thời gian tới.

(3) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; 
tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật, lập kế hoạch số quá và lưu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để đưa vào khai thác sử dụng; 
đẩy mạnh thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

(4) Thực hiện việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính trên trang thông tin điện 
tử, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng hồ sơ mẫu, video hướng dẫn người dân và 
doanh nghiệp thực hiện cụ thể từng loại thủ tục hành chính; chủ động phối hợp, cung cấp hồ 
sơ mẫu để Bưu điện tỉnh tham khảo làm cơ sở hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ cho người dân 
và doanh nghiệp.

(5) Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 như: phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương, để hỗ trợ 
tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến của Sở; xây dựng các video hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực 
hiện kê khai và nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến./.

Văn Phòng Sở



Với nguồn tài nguyên thực vật rất đa dạng và phong phú, trong đó có nhiều loài cây thuốc 
quý, Đồng Nai được xem là một trong 8 vùng sinh thái về cây thuốc của cả nước. Tuy nhiên, 
nguồn tài nguyên dược liệu tự nhiên đang ngày một cạn kiệt, nhiều loài đang đứng trước nguy 
cơ tuyệt chủng, một số loài cây thuốc (cây dược liệu) trồng đang bị thu hẹp hoặc phát triển một 
cách tự phát và chưa có định hướng mang tính chiến lược. 

Cấp bách bảo tồn nguồn dược liệu 

Theo thống kê của Viện Dược liệu (Bộ Y tế), trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều loài cây 
thuốc quý có giá trị y tế và kinh tế cao như: Ngũ gia bì chân chim (Schefera heptaphylla L. 
Frodin); Củ mài (Dioscorea hamiltonii Hook.f.); Bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack); Vàng 
đắng (Coscinium fenestratum Colebr); Thiết đinh (Markhamia stipulata (Well.) Seem.); Chòi 
mòi (Antidesma spp.)… Tuy nhiên, nguồn tài nguyên quý giá này đang ngày càng giảm sút. Có 
nhiều nguyên nhân, cả về chủ quan lẫn khách quan như: sự khai thác tràn lan không chú ý đến tái 
sinh, trình độ nhận thức của con người còn hạn chế, mâu thuẫn trong cung-cầu, giữa bảo tồn và 
khai thác...

Việc khai thác, bảo vệ và phát triển tài nguyên sinh vật nói chung và nguồn tài nguyên 
dược liệu nói riêng đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh 
Đồng Nai, giữa năm 2020, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 
Đồng Nai triển khai Đề tài: “Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đồng Nai 
đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Qua 2,5 năm triển khai thực hiện, cuối tháng 
11/2022, đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ tổng kết và nghiệm thu với kết quả đạt 
các nội dung theo nhiệm vụ đặt hàng.

Mục tiêu cụ thể của đề tài 
là điều tra khảo sát các loài cây 
thuốc có tiềm năng khai thác và 
phát triển, từ đó đánh giá được 
tiềm năng, thực trang khai thác, 
trồng trọt cây thuốc và nhu cầu 
sử dụng dược liệu ở tỉnh Đồng 
Nai; Xây dựng được kế hoạch 
bảo tồn và phát triển dược liệu 
của tỉnh Đồng Nai đến năm 
2025 và định hướng đến năm 
2035; Đề xuất các giải pháp 
nhằm khai thác và sử dụng bền 
vững nguồn tài nguyên dược 
liệu của tỉnh Đồng Nai. Mô hình trồng cây dược liệu xáo tam phân 

tại huyện Trảng Bom.



 Dữ liệu ban đầu quan trọng nhằm định hướng 
cho công tác bảo tồn và phát triển nguồn cây dược liệu

Theo PGS.TS Phạm Thanh Hiền, Chủ nhiệm đề tài, 
trong quá trình thực hiện đã ghi nhận ở Đồng Nai có 1.086 
loài cây thuốc thuộc 163 họ, chi, trong đó có nhiều 
loài/nhóm có tính đặc hữu cho tỉnh cũng như vùng Đông 
Nam bộ. Ghi nhận được 18 loài có nguy cơ bị tuyệt chủng 
cần bảo tồn, 25 loài có tiềm năng khai thác và 15 loài tiềm 
năng phát triển trồng ở Đồng Nai. Qua điều tra, khảo sát 
đã thu thập 225 tiêu bản cây thuốc ở tỉnh Đồng Nai thuộc 
35 họ, 69 chi của 150 loài/nhóm.

“Đề tài đã xây dựng được bộ danh lục các loài cây 
thuốc tỉnh Đồng Nai, danh lục các loài cây thuốc có tiềm 
năng khai thác và danh lục các loài cây thuốc có tiềm năng 
phát triển trồng tại tỉnh Đồng Nai. Đồng thời xây dựng 
được bộ bản đồ các loại cây thuốc phục vụ cho công tác 
bảo tồn và phát triển dược liệu của tỉnh Đồng Nai”, 
PGS.TS Phạm Thanh Hiền cho hay.

Kết quả điều tra về tình hình khai thác cây 
dược liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 
102 nhóm loài cây thuốc hiện đang được khai 
thác trên địa bàn với khối lượng khai thác 
ước tính khoảng 95 tấn/năm. Số lượng loài 
cây thuốc khai thác với khối lượng từ 01 
tấn trở lên có 25 loài (chiếm khoảng 
25%), tập trung nhiều tại 03 huyện là 
Vĩnh Cửu, Tân Phú và Xuân Lộc.

Theo chủ nhiệm đề tài, về tình hình 
sử dụng, kinh doanh dược liệu trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai, kết quả khảo 
sát trong 2 năm 2020-2021 đã xác 
định được 79 loại dược liệu được sử 
dụng với khối lượng khoảng 10,6 tấn. 
Tổng khối dược liệu nhập khẩu là 1,8 
tấn. Có 6 loại dược liệu được sử dụng 
nhiều nhất là: đảng sâm, sinh địa, ngưu 
tất, đương quy, hoàng kỳ, xuyên khung. 
Ngoài ra, đề tài cũng xác định được 231 vị 
thuốc được sử dụng với khối lượng khoảng 
59,5 tấn.



PGS.TS Phạm Thanh Hiền cho biết thêm, 
trong thời gian thực hiện dự án, nhóm nghiên 
cứu đã sàng lọc các nhóm chất của một số mẫu 
dược liệu thuộc 20 loài cây thuốc, gồm: an xoa, 
băng lăng láng, bằng lăng xoan, bổ béo đen, câu 
đằng rỉ sắt, chặc chìu châu á, chòi mòi, cốt toái 
bổ lá sồi, dây đòn gánh, hải sơn, nhàu lá chanh, 
thần linh lá quế, thần xạ hương, thành ngạch 
đẹp, thành ngạnh nam, thông tre lá dài, trà hoa 
vàng dormoy, trung quân lợp nhà, tuyến hương 
lá hoa, xáo tam phân. Đây là những dữ liệu ban 
đầu rất quan trọng nhằm định hướng cho công 
tác bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược 
liệu của tỉnh Đồng Nai.

“Từ các kết quả thu được của đề tài đã đề 
xuất nhóm giải pháp về quản lý, bảo tồn, khai 
thác có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên 
dược liệu của tỉnh Đồng Nai như: giải pháp về 
quản lý nhà nước; chính sách hỗ trợ các tổ chức, 
cá nhân tham gia đầu tư phát triển dược liệu trên 
địa bàn tỉnh; đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật; tổ 
chức sản xuất, sơ chế và chế biến các loại dược 
liệu; liên kết thị trường và tiêu thụ sản phẩm…”, 
PGS.TS Phạm Thanh Hiền chia sẻ

Sau 2,5 năm thực hiện, Đề tài đã xây dựng 
Kế hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu của 
tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến 
năm 2035 nhằm đạt được một số mục tiêu: Bảo 
tồn nguyên vị và chuyển vị cho 18 loài cây dược 
liệu quý, hiếm tại 3 địa điểm (Khu Bảo tồn thiên 
nhiên - văn hóa Đồng Nai; Ban quản lý rừng 
phòng hộ Tân Phú; Vườn quốc gia Cát Tiên). Đề 
xuất xây dựng Vườn bảo tồn và phát triển cây 
thuốc quốc gia vùng Nam Bộ tại Khu Bảo tồn 
thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Khoanh vùng 
các vùng rừng có cây dược liệu tự nhiên ở các 
vùng rừng được phép khai thác theo quy định 
của nhà nước để khai thác bền vững 25 
loài/nhóm cây dược liệu có tiềm năng khai thác, 
tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc, đó là các vùng 
trồng rừng sản xuất, vùng đệm Khu Bảo tồn 
thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai; vùng đệm 
Vườn quốc gia Cát Tiên./.

Sở Khoa học Công nghệ

Hoàng Văn Thống



Nhận thức rõ tầm quan trọng, giá trị 
của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn trong công tác quản lý, xử lý rác thải 
sinh hoạt, trong những năm qua, dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp, phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện Thống Nhất đã tham mưu 
UBND huyện ban hành nhiều văn bản để lãnh 
đạo, chỉ đạo và tích cực triển khai các mô hình 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn góp 
phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 
và khu dân cư kiểu mẫu. Trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ đã áp dụng một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả thực hiện phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện 
Thống Nhất, cụ thể như sau:

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy 
đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các địa 
phương, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây 
dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu về phân 
loại CTRSH tại nguồn, UBND huyện đã đưa 
chỉ tiêu phân loại CTRSH tại nguồn đạt tối 
thiểu 50% vào Nghị quyết của Huyện ủy và 
HĐND huyện.

Đồng thời, đưa nội dung thực hiện 
phân loại chất thải rắn tại nguồn vào sinh hoạt 
định kỳ hàng tháng để tập trung chỉ đạo triển 
khai thực hiện, có đánh giá kết quả thực hiện. 
Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội 
trên địa bàn huyện phải gương mẫu, tích cực 
và đi đầu trong việc giảm thiểu, tái sử dụng 
chất thải nhựa; không sử dụng bao bì nhựa khó 
phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa dùng một 
lần. 

Bên cạnh đó, trong các đợt ra quân về 
môi trường, đặc biệt về nhiệm vụ phân loại với 
UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.



CTRSH tại nguồn thì UBND huyện phân công 
thành viên UBND huyện phụ trách theo dõi, hỗ 
trợ, giám sát công tác tổ chức hoạt động của 
từng đơn vị và huy động toàn bộ cán bộ, công 
chức, viên chức tham gia phối hợp Qua công tác triển khai thực hiện nhận 

thấy một số cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, xe 
thu gom chưa được đồng bộ, chưa bố trí lịch 
trình thu gom riêng 02 loại chất thải; chưa 
phát huy được việc chia 02 loại chất thải sau 
phân loại tại điểm tập kết… Vì vậy, phòng 
Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 
các đơn vị có liên quan thực hiện:

- Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện của các đơn vị thu gom, 
vận chuyển CTRSH sau phân loại; Yêu cầu 
các đơn vị thu gom chuyển đổi phương tiện 
thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường. Bố trí 
bình phun xịt khử trùng cho các đội thu gom 
của các xã, thị trấn phục vụ trong công tác vệ 
sinh xe vận chuyển. Đến nay, trên địa bàn 
huyện đã trang bị được 12 xe chuyên dụng, 
xe ép rác đảm bảo cho hoạt động thu gom 
đúng quy định.

- Trang bị các loa phát thanh cho các 
đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt sử 
dụng các tín hiệu riêng trong quá trình thu 
gom chất thải hữu cơ, chất thải còn lại như: 
chuông, hài hát, nhạc không lời... để thông 
báo đến tổ chức, hộ gia đình biết giao 02 
nhóm chất thải sau phân loại. Tổ chức cấp 
phát cho UBND các xã, thị trấn thùng rác 
180 lít màu xanh và màu xám, xe đẩy thu 
gom rác 660 lít (màu xanh) để triển khai 
thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn. Đề nghị các đơn vị thông báo lịch 
trình thu gom chất thải thực phẩm (thùng 
màu xanh); chất thải rắn sinh hoạt thông 
thường khác (thùng màu xám). Các cơ quan 
chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát theo 
dõi kết quả thực hiện của các đơn vị.  

- Định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm tra 
các điểm thu gom, tập kết CTRSH trên địa 
bàn, đảm bảo vệ sinh chung. Sửa chữa, nâng 
cấp các điểm tiếp nhận rác hàng ngày, 

Triển khai các hoạt động truyền thông, nâng 
cao nhận thức cộng đồng

- Tuyên truyền bằng tờ rơi, băng rôn, áp 
phích,…về nội dung  thực hiện phân loại 
CTRSH tại nguồn.

- Xây dựng bản tin, phát thanh thông qua 
báo, đài, trang thông tin điện tử, trên loa, hệ 
thống phát thanh cơ sở; cổng thông tin điện tử 
của UBND huyện, xã, thị trấn; 

- Tổ chức các lớp tuyên truyền, về thực 
hiện phân loại CTRSH tại nguồn.

- Tuyên truyền bằng xe lưu động về chủ đề 
các ngày lễ môi trường, phân loại CTRSH tại 
nguồn từ UBND huyện đến các xã, thị trấn. 
Diễu hành tuyên truyền bằng xe máy có trang trí 
cờ phướn để phát động thực hiện phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt,…

- Thực hiện các chương trình đổi chất thải 
nguy hại, tái chế lấy các phần quà trên địa bàn 
các xã, thị trấn.

- Tổ chức các cuộc thi “Phân loại 
CTRSH” tại các xã, thị trấn; Hội thi vẽ tranh về 
môi trường, tổ chức hoạt động triển lãm tranh 
về môi trường,…

- Tổ chức phát bản cam kết tham gia phân 
loại CTRSH đến từng hộ gia đình trên địa bàn 
huyện, để các hộ dân cùng cam kết thực hiện 
việc phân loại. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện



bố trí lại khu vực ô chứa chất thải, phân thành 
02 ngăn riêng (khu chứa chất thải thực phẩm và 
khu chứa chất thải rắn sinh hoạt khác) đảm bảo 
sử dụng hiệu quả, đủ dung tích để chứa chất 
thải phân loại sau tiếp nhận. 

- Căn cứ vào kết quả đạt được, hàng tháng 
UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi 
trường sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả 
thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn của 
UBND các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh 
đối với các xã làm chưa tốt và nhân rộng mô 
hình làm hay để tăng tỷ lệ người dân tham gia 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng 
kiểm tra, giám sát, bảo vệ tài nguyên môi 
trường trên địa bàn. Tăng cường xử phạt các 
hành vi vứt rác, xả thải không đúng nơi quy 
định; Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng quy 
định của pháp luật.

Tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý chất thải rắn

- Tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện 
phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn toàn 
huyện; Thành lập tổ tuyên truyền hướng dẫn 
người dân thực hiện phân loại CTRSH tại 
nguồn; Tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh 
như Các hội viên phụ nữ các xã tham gia thực 
hiện dự án “Trồng một tỷ cây xanh”, phong 
trào “sáng, xanh, sạch, đẹp”,…; Thực hiện thu 
gom, tái sử dụng, tái chế chất thải. Thực hiện 
thu gom chất thải rắn cồng kềnh vào 2 lần trong 
năm (lần 01 vào ngày 05/6 và lần 02 vào ngày 
cuối năm)…; Định kỳ UBND các xã, thị trấn tổ 
chức ra quân dọn vệ sinh môi trường,  đăng ký 
tham gia các hoạt động làm sạch môi trường 
với tần suất 02 tuần/ 1 lần. Tổ chức thu gom 
lượng rác thải phát sinh dọc hai bên đường 
quốc Lộ 1A, quốc Lộ 20 đoạn qua địa bàn 

 huyện và các điểm xả thải không đúng quy 
định để không phát sinh bãi rác tạm tại địa 
phương. Lồng ghép các hoạt động thực hiện 
phân loại CTRSH tại nguồn vào chương trình 
vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong 
phòng chống dịch bệnh để thực hiện hàng 
tuần.

Bên cạnh đó các cơ quan, đoàn thể (Hội 
phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên,…) 
phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 
thực hiện Chương trình Ngày thứ bảy tình 
nguyên, Ngày chủ nhật xanh, tổ chức ra quân 
trồng hoa, làm vệ sinh môi trường tại các 
tuyến đường đã đăng ký và gắn tên công trình 
về môi trường để các tuyến đường này luôn 
“Xanh – Sạch – Đẹp”.

Từ những giải pháp như trên người dân 
trên địa bàn huyện đã dần hình thành thói 
quen phân loại CTRSH góp phần cho công tác 
thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 



nguồn trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả 
hơn. Trong năm 2022, đã triển khai tổ chức 
treo 395 băng rôn và  phát 600 áp phích, tờ rơi 
tuyên truyền về chủ đề môi trường; Tổ chức ra 
quân thu gom chất thải rắn cồng kềnh phát 
sinh từ hộ gia đình cá nhân được hơn 2000 kg 
vận chuyển về Khu xử lý chất thải Quang 
Trung xử lý theo quy định; Tổ chức đồng loạt 
ra quân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại nguồn và phong trào “Chống rác thải 
nhựa”, tổ chức Chương trình đổi chất thải lấy 
quà với hơn 1500 phần quà tại 02 điểm thu 
gom chất thải nguy hại, điện từ, tái chế được 
hơn 1600 kg;  

Đồng thời, đã phối hợp với các đơn vị tổ 
chức tập huấn về phân loại chất thải rắn tại 
nguồn, cụ thể: phối hợp với hội phụ nữ mở 11 
lớp với hơn 630 người tham dự; huy động 
được 178 đại biểu tham dự các lớp tập huấn do 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phòng 
chống rác thải nhựa năm 2022, Hội nghị triển 
khai các văn bản quy phạm pháp luật về tài 
nguyên và môi trường,… Đến nay tỷ lệ phân 
loại rác tại nguồn trên địa bàn huyện Thống 
Nhất đã đạt chỉ tiêu 100% so với Nghị quyết 
của Huyện ủy và HĐND huyện đề ra 
(50,08%/50%)./.

Phòng TN&MT huyện Thống Nhất



Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký 
Thông tư số 28/2022/BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 
nuôi sử dụng cho cây trồng.

Theo đó, nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy định tại Quy 
chuẩn QCVN 01-195:2022/BNNPTNT được phép sử dụng để tưới gốc cho cây trồng. Quy 
chuẩn quy định giá trị giới hạn đối với 8 thông số của nước thải gồm:



Đ ồ n g  t h ờ i ,  Q u y  c h u ẩ n  0 1 -
195:2022/BNNPTNT cũng quy định tổ chức, cá 
nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có nước 
thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng phải thực 
hiện công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp 
quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 
02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn là cơ quan thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy. Việc thử 
nghiệm phục vụ công bố hợp quy, thanh tra, kiểm 
tra chất lượng nước thải chăn nuôi sử dụng cho 
cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật này phải 
được thực hiện tại phòng thử nghiệm do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.

Việc sử dụng lại nước thải chăn nuôi sau 
khi đã xử lý để tưới cây là nhu cầu rất lớn của các 
cơ sở chăn nuôi, đây cũng là hoạt động được Luật 
bảo vệ môi trường khuyến khích; tuy nhiên, 
trong thời gian qua, các cơ sở chăn nuôi gặp khó 
khăn khi muốn sử dụng nước thải sau xử lý cho 
mục đích tưới cây do thiếu quy chuẩn áp dụng; do 
v ậ y ,  v i ệ c  r a  đ ờ i  c ủ a  Q C V N  0 1 -
195:2022/BNNPTNT sẽ là cơ sở pháp lý giúp 
cho các cơ sở chăn nuôi thực hiện việc tái sử dụng 
nước thải chăn nuôi cho mục đích tưới cây, góp 
phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên 
nước.

Thông tư số 28/2022/BNNPTNT có hiệu 
lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023./.

Chi cục BVMT



Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, tại khoản 23 Điều 
1 Chính phủ giao UBND cấp tỉnh “quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa 
đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất”. Do vậy, Quyết 
định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh không còn phù hợp, 
cần phải ban hành quyết định để thay thế.

Đồng thời, để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai và nhằm mục đích khắc phục những hạn chế mà Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định diện tích tối thiểu được phép 
tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa được quy định.

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành; ý kiến của UBND các huyện, thành phố và kết quả 
lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với nội dung bản Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 
22/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 29/8/2022, 
UBND tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định tách thửa đất, 
hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, nội dung của Quyết định có một số điểm mới 
cần quan tâm bao gồm:

Một là, bổ sung quy định về nhóm người nhận chuyển quyền sử dụng đất (đồng sử dụng) 
tại khoản 5 Điều 3 nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp này nhưng vẫn đảm bảo tính thống nhất 
về sở hữu chung tài sản quy định tại Điều 207 Bộ luật Dân sự.

Hai là, Điều chỉnh điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với đất nông 
nghiệp tại khu vực nông thôn nhằm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được quy định 
tại điểm a khoản 3 Điều 4.

Ba là, Bổ sung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 và tại đoạn 2 khoản 2 Điều 11 (quy định 
về trường hợp tách thửa đối với đất nông nghiệp) nhằm mục đích cảnh báo, ngăn ngừa những 
trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông 
nghiệp.

Bốn là, Bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 6 nhằm đảm bảo yêu cầu chính đáng của người 
sử dụng đất trong trường hợp thửa đất có nhiều mục đích (trong đó có đất ở) đã được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất với hình thức được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Năm là, Quy định chặt chẽ, cụ thể hơn về việc tách thửa đất thuộc trường hợp cá biệt (Điều 7).

Sáu là, Bổ sung riêng 01 điều (Điều 8) để quy định về thẩm quyền cho phép tách thửa và 
và xác định thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với trường hợp cá biệt là của Chủ tịch UBND 
cấp huyện (không được ủy quyền)./.

Chi cục QLĐĐ
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