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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng công tác quản lý nhà nước 

về môi trường, coi đây là một nội dung quan trọng trong đường lối, 

chủ trương và kế hoạch phát triển KTXH, là tiền đề nhằm bảo đảm 

cho sự phát triển bền vững của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa đất nước.  

Tỉnh Kon Tum trong những năm gần đây phát triển mạnh lĩnh 

vực công nghiệp khai khoáng, trong đó có hoạt động khai thác cát 

làm vật liệu xây dựng. Hoạt động khai thác cát của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra tình 

trạng khai thác trái phép trên các tuyến sông, suối khá phổ biến, làm 

thất thoát nguồn tài nguyên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, biến đổi 

dòng chảy, sạt lở bờ sông, mất đất sản xuất,…  

Như vậy, với tốc độ khai thác như hiện nay, nếu khai thác toàn 

bộ trữ lượng còn lại mà không xem xét đến tác động môi trường, hậu 

quả sẽ rất khó lường. Vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về 

môi trường của tỉnh là rất lớn, cần tăng cường phòng ngừa, ngăn 

chặn và xử lý một cách triệt để các vi phạm pháp luật về môi trường 

trong hoạt động này. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả quyết 

định chọn vấn đề “Quản lý nhà nước về môi trường đối với hoạt 

động khai thác cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 

làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học Quản lý kinh tế của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu tổng quát:  

Đề tài xác lập các tiền đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở để đề 

xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về 
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môi trường đối với hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 Mục tiêu cụ thể: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động khai thác khoáng 

sản và quản lý nhà nước về môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản. 

- Làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về môi trường đối với 

hoạt động khai thác cát làm VLXD trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà 

nước về môi trường đối với hoạt động khai thác cát làm VLXD trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quản lý 

nhà nước về môi trường đối với hoạt động khai thác cát trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

 Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian:  Đề tài tập trung làm rõ công tác của cấp tỉnh trong 

quản lý nhà nước về môi trường đối với hoạt động khai thác cát trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Về thời gian:Các dữ liệu thứ cấp thu thập trong giai đoạn năm 

(2014-2017); Các dữ liệu sơ cấp được thu thập trong khoảng thời 

gian (từ tháng  8/2018 đến 10/2018).  

+ Về tầm xa các giải pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu trên, luận văn sử dụng 

các phương pháp nghiên cứu sau: 

 Phương pháp thu thập dữ liệu: 
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- Thu thập thông tin dữ liệu thứ cấp từ các nguồn có sẵn như: 

Truy cập vào website Cục thống kê tỉnh Kon Tum; Truy cập vào 

website UBND tỉnh Kon Tum để tải một số văn bản pháp lý liên 

quan đến đề tài luận văn; Thu thập thông tin dữ liệu sơ cấp bằng cách 

tiến hành điều tra khảo sát thông tin bằng phương pháp gửi bảng câu 

hỏi Quy mô mẫu điều tra được xác định như sau:  N = (5 x n); Trong 

đó: N = 160 là quy mô mẫu điều tra (N = (5 x32)  = 160); n =  32 là 

số biến trong bảng câu hỏi (số câu hỏi.)  

- Phân bố mẫu điều tra như sau: 30 mẫu là điều tra các cán bộ, 

các chuyên viên làm việc trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi 

trường hoặc cán bộ lãnh đạo xã, thôn bản…; 98 mẫu là điều tra từ 

người dân tại các khu vực khai thác; 32 mẫu là điều tra các tổ chức, 

doanh nghiệp hoặc chủ các cơ sở khai thác cát. 

- Phương pháp xử lý dữ liệu: Phương pháp tổng hợp, hệ thống 

hóa; Phương pháp so sánh; Phương pháp thống kê mô tả : Thông qua 

điều tra khảo sát thông tin bằng bảng câu hỏi (sử dụng thang đo 

Likert 5 bậc).  

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung 

chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương với tên gọi như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về môi trường 

trong khai thác khoáng sản. 

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về môi trường đối với 

hoạt động khai thác cát làm VLXD trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về 

môi trường đôí với hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI 

TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

1.1. HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

1.1.1. Khái niệm khoáng sản 

Theo Luật khoáng sản 2010 thì: “Khoáng sản là khoáng vật, 

khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí 

tồn tại trong lòng đất, trên mặt bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất 

ở bãi thải mỏ". 

1.1.2. Khái niệm khai thác khoáng sản 

Theo Luật khoáng sản năm 2010 thì “Khai thác khoáng sản là 

hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, 

khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan”. 

1.1.3. Khái niệm quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng trong 

khai thác khoáng sản 

Định nghĩa quản lý nhà nước về môi trường trong khai thác 

khoáng sản đó là: Bằng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình 

Nhà nước ban hành và thực thi các quy định nhằm điều chỉnh quan 

hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác các tài 

nguyên khoáng sản trên cơ sở kết hợp các phương pháp điều chỉnh 

khác nhau nhằm đạt hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường và sử 

dụng tài nguyên khoáng sản. 

1.1.4. Các nguyên tắc của quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng 

- Hướng công tác quản lý môi trường tới mục tiêu phát triển 

bền vững kinh tế xã hội đất nước, giữ cân bằng giữa phát triển 

và bảo vệ môi trường.  
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- Kết hợp các mục tiêu quốc tế-quốc gia-vùng lãnh thổ và cộng 

đồng dân cư trong việc quản lý nhà nước về môi trường.  

- Quản lý nhà nước về môi trường cần được thực hiện bằng 

nhiều biện pháp và công cụ tổng hợp thích hợp.  

- Phòng chống, ngăn ngừa tai biến và suy thoái môi trường cần 

được ưu tiên hơn việc phải xử lý, phục hồi môi trường nếu để xảy ra 

ô nhiễm môi trường.  

- Người gây ô nhiễm môi trường phải trả tiển cho những tổn 

thất do ô nhiễm môi trường gây ra và các chi phí xử lý, phục hồi môi 

trường bị ô nhiễm.  

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI 

TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA CHÍNH 

QUYỀN CẤP TỈNH 

1.2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và các chủ trƣơng 

chính sách nhằm phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trƣờng, 

rủi ro môi trƣờng trong khai thác tài nguyên khoáng sản 

a. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch 

 Nội dung quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường: 

 Quy trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường: 

 Tiêu chí đánh giá: 

- Đánh giá của cộng đồng về chất lượng xây dựng quy hoạch, 

qua bảng câu hỏi khảo sát được đo bằng thang đo Likert 5 mức độ.  

b. Nghiên cứu xây dựng các chủ trương, chính sách 

 Nội dung chủ trương, chính sách được Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh ban hành trong nghị quyết: 

 Quy trình xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND  

 Tiêu chí đánh giá 

- Số lượng văn bản đã ban hành qua các năm. 
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- Đánh giá của cộng đồng về chất lượng xây dựng chủ trương, 

chính sách qua bảng khảo sát được đo bằng thang đo Likert 5  

1.2.2. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

môi trƣờng và giáo dục ý thức về bảo vệ môi trƣờng cho các chủ 

thể tham gia khai thác khoáng sản 

 Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường và 

giáo dục ý thức về BVMT: 

 Phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường 

và giáo dục ý thức về BVMT: 

 Chủ thể tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi 

trường và giáo dục ý thức về BVMT 

 Tiêu chí đánh giá 

1.2.3. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng, kế hoạch bảo vệ môi trƣờng của các dự án, các tổ chức 

và cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. 

a. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án đầu 

tư trên địa bàn không thuộc các dự án thuộc thẩm quyền quyết định 

chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 

các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh …  

 Nội dung chính của báo cáo ĐTM: 

 Quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM: 

b. Kế hoạch bảo vệ môi trường 

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của những dự án 

đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường; Các đối tượng không phải lập dự án đầu tư theo quy định của 
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pháp luật về đầu tư; Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên; Dự án 

có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa 

bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

 Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường: 

 Quy trình xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường: 

 Tiêu chí đánh giá: 

1.2.4. Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định 

kỳ đánh giá hiện trạng môi trƣờng, dự báo môi trƣờng 

UBND tỉnh tổ chức chương trình quan trắc các thành phần môi 

trường trên địa bàn, quản lý số liệu quan trắc môi trường, báo cáo 

Hội đồng nhân dân cùng cấp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết 

quả quan trắc môi trường và công bố kết quả quan trắc môi trường 

của địa phương.  

UBND tỉnh lập báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương 

05 năm một lần; căn cứ những vấn đề bức xúc về môi trường của địa 

phương, quyết định lập báo cáo chuyên đề về môi trường. Nội dung 

báo cáo hiện trạng môi trường: 

 Tiêu chí đánh giá: 

- Số lượng các điểm quan trắc qua các năm; Tần suất đo các điểm 

quan trắc trong năm.  

- Đánh giá của cộng đồng về chất lượng tổ chức, xây dựng, quản lý 

hệ thống quan trắc qua bảng câu hỏi khảo sát được đo bằng thang 

đo Likert 5 mức độ.  

1.2.5. Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo liên quan đến bảo vệ môi trƣờng; xử lý vi phạm pháp luật 

bảo vệ môi trƣờng.  
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 Nội dung thanh tra, kiểm tra; giải quyết các tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo; xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường:  

 Phương thức kiểm tra: 

 Quy trình kiểm tra: 

 Tiêu chí đánh giá: 

- Tần suất tổ chức thanh tra, kiểm tra qua các năm; Số lượng các vụ 

vi phạm qua các năm; Số lượng các vụ vi phạm đã xử lý sau thanh 

tra qua các năm;  

- Đánh giá của cộng đồng về chất lượng thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật BVMT qua bảng câu hỏi khảo sát được đo bằng thang 

đo Likert 5 mức độ.  

1.2.6. Tổ chức bộ máy QLNN  và đào tạo cán bộ khoa học quản 

lý nhà nƣớc về môi trƣờng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

Trong đó, Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị trực tiếp tham mưu 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, bên cạnh còn có các 

phòng ban, trung tâm trực thuộc Sở (Thanh tra, Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi trường). 

 Tiêu chí đánh giá: 

- Số lượng cán bộ làm công tác QLMT qua các năm; Số lượng cán 

bộ có trình độ chuyên môn qua các năm;  

- Đánh giá của cộng đồng về chất lượng tổ chức bộ máy QLNN và 

đào tạo cán bộ khoa học QLNN về môi trường qua bảng câu hỏi 

khảo sát được đo bằng thang đo Likert 5 mức độ.  
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN  

1.3.1. Nhân tố thuộc về môi trƣờng thể chế 

1.3.2. Nhân tố con ngƣời 

1.3.3. Nhân tố khoa học công nghệ 

1.3.4. Nhân tố về môi trƣờng tự nhiên tại địa phƣơng 

1.4. KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI 

TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA CÁC 

ĐỊA PHƢƠNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA 

1.4.1. Kinh nghiệm của các địa phƣơng ở Australia 

1.4.2. Kinh nghiệm của các địa phƣơng ở Indonesia 

1.4.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Kon Tum  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT LÀM VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

2.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Kon Tum là một tỉnh miền núi vùng cao, phía bắc Tây 

Nguyên. Phía tây giáp Lào, Campuchia, phía bắc giáp tỉnh Quảng 

Nam, phía đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía nam giáp tỉnh Gia Lai. 

Địa hình đa dạng, gò đồi núi cao nguyên và vùng trũng xen kẽ nhau 

khá phức tạp. Đặc điểm phức tạp của địa hình Kon Tum đã tạo ra 

những cảnh quan phong phú, đa dạng mang tính chất đặc thù của tiểu 

vùng. Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Kon Tum khá phong phú 

và đa dạng là tiền đề cho phát triển công nghiệp. Điều tra sơ bộ cho 

thấy trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 214 mỏ, 49 điểm quặng và 

khoáng hoá, 40 loại khoáng sản với các loại hình nguồn gốc khác 

nhau, từ khoáng sản nguyên liệu hóa, gốm sứ, vật liệu xây dựng, đá 

trang trí mỹ nghệ... đến khoáng sản quý hiếm: vàng, bạc,... một số 

khoáng sản có ý nghĩa quan trọng trong công nghiệp luyện kim như: 

wolfram, molipden, sắt, nhôm, đồng, chì, kẽm, công nghiệp điện hạt 

nhân như: Uran, Thori, đất hiếm.  

2.1.2. Đặc điểm văn hóa-xã hội 

Kon Tum có 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Kinh chiếm 

46,9%, dân tộc thiểu số chiếm 53,1% dân số, đông nhất là người Xê 

Đăng  (24% dân số tỉnh), Ba Na (12% dân số tỉnh), còn lại là các dân 

tộc ít người khác như: Dẻ -Triêng, Gia Rai, BRâu, Rơ Mâm...Tình 
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hình dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung vào 

tỉnh Kon Tum làm thay đổi mật độ cũng như kết cấu phức tạp, cư trú 

theo từng lãnh thổ, có quá trình phát triển không đồng nhất, đa dạng 

về ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng tạo sức ép lớn tới đối 

với tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

 Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu về văn hóa xã hội  

tỉnh kon tum  (năm 2014 - 2017) 

S

T

T 

CHỈ TIÊU 

NĂM 

2014 2015 2016 2017 

1 

Dân số trung bình (nghìn 

người) 484.2 495.9 507.8 520.05 

2 

Dân số trong độ tuổi lao 

động (nghìn người) 288.4 293.2 300.9 307.8 

3 

Tỷ lệ lao động đã qua đào 

tạo (so với dân số trong độ 

tuổi LĐ) % 19.6 21.4 22.2 23.1 

4 

Tỷ lệ lao động đang làm 

việc(so với tổng dân số địa 

phương) % 59.3 58.6 58.5 58.5 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Kon Tum có xu 

hướng giảm trong hai năm 2016-2017. Công nghiệp và xây dựng tuy 

có tăng trưởng nhưng còn ở mức thấp. Khu vực dịch vụ có xu hướng 

tăng nhanh chiếm tỷ trọng gần 40% trong cơ cấu kinh tế (xem Bảng 

2.3). Tuy tốc độ tăng trưởng những năm gần đây tỏ ra khá khả quan, 

song có thể nói nền kinh tế của tỉnh đang đứng trước nhiều vấn đề 
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cần giải quyết, đó là hiệu quả đầu tư của tỉnh và chất lượng tăng 

trưởng chưa cao. Theo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 

2016-2020 tỉnh Kon Tum thì đến năm 2020, ngành công nghiệp-xây 

dựng chiếm tỷ trọng 31% - 32% trong cơ cấu kinh tế. Phát triển này 

sẽ gây sức ép lên môi trường rất lớn nếu các giải pháp quy hoạch 

không phù hợp về môi trường.  

2.1.4. Tình hình hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua 

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành khai thác liên tục gia tăng 

trong những năm gần đây do nhu cầu xây dựng tăng cao ở Kon Tum 

và một phần ở Gia Lai.  

Tính đến hết năm 2017 trên địa bàn có khoảng 32 cơ sở khai 

thác cát xây dựng. Riêng năm 2014-2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

có 29 mỏ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng được cấp phép khai 

thác. 

Kon Tum đang còn nhiều vùng chưa phát triển, nhiều khu vực 

khai thác khoáng sản là những vùng sâu, vùng xa dân cư thưa thớt, 

các công trình kinh tế kỹ thuật chưa nhiều, việc khai thác khoáng sản 

không được quản lý tốt. Mặt khác tình trạng khan hiếm cát vật liệu 

xây dựng trên địa bàn đã đẩy giá của loại vật liệu xây dựng này lên 

cao, tác động tới việc hoàn thành các công trình xây dựng ở nhiều 

địa phương.  

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 

MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT 

LÀM VLXD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

2.2.1. Ban hành quy hoạch, kế hoạch và chính sách bảo vệ 

môi trƣờng, phòng chống, khắc phục suy thoái môi trƣờng, rủi 

ro môi trƣờng  
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Từ năm 2014 đến 2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành 

29 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đến 

nay có 24 văn bản hết hiệu lực, 05 văn bản còng hiệu lực, các văn 

bản này ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật hiện 

hành. (xem Bảng 2.5). 

Bảng 2.5. Số lượng văn bản về môi trường được ban hành trong giai 

đoạn (năm 2014 - 2017)  

ĐVT: Văn bản 

Nội dung 
Năm 

2014 2015 2016 2017 

Quy định về Phí BVMT  1 2 1 1 

Kế hoạch quản lý dữ liệu quan trắc  1 1 1 2 

Kế hoạch BVMT và khắc phục sự 

cố môi trường 1 1 1 2 

Kế hoạch, dự toán kinh phí BVMT 1 1 2 2 

Triển khai nhiệm vụ BVMT chính 

phủ,UBND tỉnh chỉ đạo 1 2 2 3 

Tổng cộng 5 7 7 10 

Nguồn: Báo cáo công tác BVMT của UBND tỉnh Kon Tum  

2.2.2. Thực trạng tuyên truyền, phố biến pháp luật về môi 

trƣờng và giáo dục ý thức về bảo vệ môi trƣờng cho các chủ thể 

tham gia khai thác khoáng sản 

Để đo lường đánh giá của cộng đồng về chất lượng công tác 

tuyên truyền và phổ biến các quy định, quy trình, thủ tục đối với 

BVMT với dữ liệu có được, sau khi làm sạch và nhập liệu trên SPSS, 

tác giả tiến hành kiểm định thang đo thông qua hệ số Cronbach’s 

Alpha, kết quả cho thấy mức độ đánh giá về chất lượng công tác 
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tuyên truyền và phổ biến các quy định, quy trình, thủ tục đối với 

BVMT (NHAN TO 2) có hệ số Cronbach’s Alpha chung của các 

biến = 0,809 > 0,6 và hệ số tưong quan biến tổng của tất cả các biến 

giải thích (Corrected Item-Total Correlation) đều > 0,3. Hệ số  

Cronbach’s Alpha nếu loại các biến giải thích tương ứng trong cột 

Cronbach's Alpha if Item Deleted đều có giá trị < 0,809 nên  ta có 

thể kết luận rằng: tất cả các biến giải thích từ CAU2.1 – CAU2.4 đều 

hợp lệ và có thể đưa vào để phân tích tiếp. Trên cở thang đo đã được 

kiểm định, tác giả đã tiến hành phân tích thống kê mô tả bằng công 

cụ Descriptive Statistics. 

Qua phân tích, đánh giá ta nhận thấy, công tác tuyên truyền, 

phố biến pháp luật về môi trường và giáo dục ý thức về bảo vệ môi 

trường cho các chủ thể tham gia khai thác khoáng sản trong thời gian 

qua chưa được quan tâm đúng mức, các phương thức tuyên truyền, 

phổ biến chưa linh hoạt cho phù hợp với thực tế.  

2.2.3. Thực trạng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng, kế hoạch bảo vệ môi trƣờng của các dự án, 

các tổ chức và cá nhân hoạt động khai thác cát.  

Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 

của UBND tỉnh Kon Tum về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 (xem Bảng 2.9 - Phụ lục). Sở Tài nguyên và Môi 

trường triển khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản từ 

năm 2014 đến năm 2017 (theo Luật khoáng sản 2010). Tình hình 

thực hiện quản lý và cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản cát 

làm vật liệu xây dựng được tổng hợp (xem Bảng 2.10). 

Bảng 2.10. Thực trang quản lý và cấp phép khai thác cát 

trên địa bàn tỉnh kon tum (năm 2014 - 2017) 
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Đvt:mỏ cát                                                        

Năm 2014 2015 2016 2017 

Đã cấp phép khai thác 07 12 09 01 

Đang xin chủ trương đầu tư - - 05 03 

Hủy kết quả trúng đấu giá - 01 01 - 

Tổng cộng 07 13 15 4 

                            Nguồn: Báo cáo của Sở TN&MT về tiến độ cấp  

phép hoạt động khai thác cát 

Công tác kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường: Từ 

năm 2014 đến năm 2017, 37 dự án, hoạt động đầu tư khai thác cát đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố 

xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

2.2.4. Thực trạng tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan 

trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi trƣờng, dự báo môi 

trƣờng.  

Công tác báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng năm đã 

phản ánh cơ bản đầy đủ, kịp thời hiện trạng chất lượng môi trường 

tại các vị trí cụ thể, phục vụ đắc lực, kịp thời cho công tác quản lý 

Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.  

2.2.5. Thực trạng giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; giải quyết các tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến bảo vệ môi trƣờng; xử lý vi phạm 

pháp luật bảo vệ môi trƣờng.  

Công tác thanh tra, kiểm tra: Từ năm 2014 đến năm 2017, 

thanh tra chuyên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường
 
đã tiến hành 

nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND và 
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tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh, Sở Công thương, Cục 

Thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ… 

Qua phân tích, đánh giá ta nhận thấy, công tác giám sát, thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết 

các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến bảo vệ môi trường; xử 

lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường thời gian qua đã phát hiện, xử 

lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở có hành vi vi phạm pháp 

luật về tài nguyên và môi trường. 

  2.2.6. Thực trạng công tác tổ chức bộ máy QLNN và đào 

tạo cán bộ khoa học quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng. 

Tính đến cuối năm 2017 tỉnh Kon Tum có khoảng 100 cán bộ 

làm công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể: Sở Tài 

nguyên và Môi trường: 28 cán bộ (gồm: Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Thanh tra Sở); 

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh: 

22 cán bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố: 15 cán bộ; 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh: 05 cán bộ; Các Sở, ban, ngành có cán 

bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường: 22 cán bộ,…  

2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN 

NHÂN HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT LÀM 

VLXD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 

Công tác tham mưu, xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật trong thời gian qua được thực hiện kịp thời, đúng 

tiến độ, tuân thủ quy trình, thủ tục theo Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan phục vụ kịp thời 
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điều hành và quản lý nhà nước về môi trường trong khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh.  

Công tác thẩm định, phê duyệt  báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án khai thác cát được 

thực hiện nghiêm túc.  

Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

về bảo vệ môi trường; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi 

trường thời gian được tiến hành thường xuyên, có sự phối hợp của 

các ngành, các địa phương đã chấn chỉnh những sai phạm trong công 

tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở khai thác cát trên địa bàn.  

2.3.2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về môi trường và 

giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường cho các chủ thể tham gia khai 

thác khoáng sản trong thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, 

các phương thức tuyên truyền, phổ nhận thức của xã hội trong bảo vệ 

môi trường. 

Công tác tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định 

kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo môi trường trong thời gian 

qua đã cung cấp các thông tin chưa đủ độ tin cậy. Do tỉnh Kon Tum 

chưa đầu tư, xây dựng được các trạm quan trắc môi trường tự động, 

liên tục để kiểm soát chất lượng không khí, nước mặt trên địa bàn 

tỉnh nên việc giám sát môi trường trong khai thác cát chưa được kết 

nối thành một mạng thống nhất, toàn diện. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy QLNN về môi trường tại địa phương 

chưa được hợp lý. Trình độ, năng lực của cán bộ công chức trong bộ 

máy QLNN về môi trường chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của công 

việc.  
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2.3.3. Nguyên nhân: 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức 

trách nhiệm về BVMT chưa có sự phối hợp kịp thời và chặt chẽ giữa 

các cơ quan thông tin, báo chí; Công tác triển khai các hoạt động tuyên 

truyền pháp luật BVMT chưa thường xuyên; Việc vận động các tầng 

lớp nhân dân nâng cao kiến thức môi trường qua các chiến dịch chưa 

thường xuyên, liên tục... 

Kon Tum là một tỉnh nhỏ, mức độ tự cân đối ngân sách thấp, do 

vậy địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí ngân sách địa 

phương để thực hiện các nhiệm vụ cũng như đầu tư về bảo vệ môi 

trường trong điều kiện trung ương giao ổn định ngân sách theo Luật. 

Việc thiếu tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác quản lý tài 

nguyên môi trường; thiếu các tổ chức nghiên cứu, hỗ trợ công tác quản 

lý tài nguyên môi trường là một trong những nguyên nhân làm giảm 

hiệu quả quản lý tài nguyên môi trường; Công tác phối hợp giữa các 

ngành, các cấp, các đơn vị chưa được chặt chẽ, thường xuyên. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI 

THÁC CÁT LÀM VLXD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo về xu hƣớng thay đổi trong môi trƣờng 

ngành khai thác khoáng sản cát làm VLXD trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

- Xu hướng chuyển dịch cơ cấu gia tăng tỷ trọng ngành công 

nghiệp - xây dựng nên nhu cầu xây dựng ngày càng lớn, dẫn theo 

nhu cầu cát ngày càng lớn. 

- Quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 

2030 yêu cầu cơ sở khai thác áp dụng công nghệ, trang thiết bị, tiên 

tiến nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường từ các hoạt động 

khai thác khoáng sản. 

- Diễn biến khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai mưa lũ sạt lở 

đất thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở khai 

thác cát.   

- Do nguồn tài nguyên cát ngày càng cạn kiệt, giá tăng cao và 

ngày càng có nhiều đối tượng vi phạm nên hệ thống pháp luật liên 

quan đến khai thác cát ngày càng chặt chẽ.  

3.1.2. Cơ sở pháp lý cho việc đề xuất giải pháp 

Quyết định số 166/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện 

Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon 

Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;Nghị quyết số 90/NQ-
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CP, Nghị quyết phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên 

họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018.  

3.1.3. Quan điểm và phƣơng hƣớng hoàn thiện 

a.Quan điểm 

- Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và 

toàn quân. 

- Quản lý nhà nước về môi trường trong khai thác cát phải 

xem xét toàn diện, tạo điều kiện để đảm bảo nguồn cung vật liệu cho 

phát triển công nghiệp, đồng thời vừa bảo vệ môi trường, vừa đảm 

bảo lợi ích của doanh nghiệp và địa phương. 

- Trong công tác QLNN về môi trường cần ưu tiên phương 

pháp giáo dục tâm lý hơn là sử dụng phương pháp kinh tế và hành 

chính.  

b.Phương hướng 

- Công tác tổ chức bộ máy QLNN về môi trường: Kiện toàn 

tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường theo hướng kết hợp 

với quản lý tài nguyên và theo hướng chuyên môn, chuyên sâu.  

- Công tác ban hành quy hoạch, kế hoạch và chính sách bảo 

vệ môi trường phát triển ngành công nghiệp khai khoáng nhằm đảm 

bảo mục tiêu phát triển bền vững.  

- Công tác tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi 

trường trong khai thác khoáng sản: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

quan trắc môi trường của tỉnh, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và 

số liệu tin cậy cho việc đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường.  

- Công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định, quy trình, 

thủ tục đối với BVMT: Tăng cường và đổi mới công tác về bảo vệ 

môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển. Đa 

dạng hoá hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ trương, 
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pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.  

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI 

THÁC CÁT LÀM VLXD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

3.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và con ngƣời cho 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc và về môi trƣờng 

3.2.2. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng trong khai thác khoáng sản 

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống và tăng cƣờng hiệu quả hoạt 

động của hệ thống quan trắc môi trƣờng 

3.2.4. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền phổ biến kiến 

thức pháp luật về môi trƣờng và ý thức bảo vệ môi trƣờng cho 

ngƣời dân 

3.2.5. Giải pháp khác 

UBND tỉnh cần tạo cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư đối 

với các hoạt động nghiên cứu và sản xuất vật liệu thay thế cát tự 

nhiên (cát nhân tạo, cát nghiền, bùn nạo vét, phế thải khai thác đá, 

phế thải phá dỡ công trình xây dựng…). Tính chất, chất lượng của 

cát nhân tạo, cát nghiền đã được chứng minh về độ bền vững, có 

nhiều chỉ tiêu kỹ thuật tốt, chất lượng ổn định, cấp phối hạt dễ khống 

chế và thỏa mãn yêu cầu chỉ tiêu về kỹ thuật hơn so cát tự nhiên.  

3.3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và các luật 

có liên quan theo hướng quy định rõ về nguyên tắc, chính sách của 

Nhà nước, nội dung, công cụ, cơ chế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí 

đánh giá, trách nhiệm bảo vệ môi trường phù hợp với bối cảnh biến 

đổi khí hậu, chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng.  
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Tăng đầu tư và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho 

công tác bảo vệ môi trường. Tăng dần mức chi sự nghiệp môi trường 

từ 1% lên 2% tổng chi ngân sách nhà nước.  

Những ưu đãi về tài chính luôn là điều hấp dẫn, thu hút các 

nhà đầu tư và có tác dụng rất lớn trong việc khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, nghiên cứu 

và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường.  

Tổ chức hệ thống quản lý, phân công, phân cấp nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản một cách hợp lý, khoa 

học để nâng hơn nữa hiệu lực của hệ thống cơ quan này.  

Bộ Xây dựng cần sớm nghiên cứu và ban hành quy định về 

việc sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, vật liệu 

thay thế để tiết kiệm tài nguyên khoáng sản. 
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KẾT LUẬN 

Thực trạng ngành công nghiệp khai thác khoáng sản nói 

chung và khai thác cát làm vật liệu xây dựng nói riêng trong những 

năm qua đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, tồn tại. Gây ra những tác 

động bất lợi cho môi trường sinh thái và ổn định xã hội. Nguyên 

nhân chủ yếu là do trong những năm qua chúng ta vẫn còn quá chú 

trọng vào phát triển kinh tế, ít chú ý tới môi trường thiên nhiên nên 

tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi gây suy thoái môi trường và 

mất cân bằng hệ sinh thái đang diễn ra ở nhiều nơi. Để đảm bảo tính 

ổn định và bền vững cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước, việc quản lý nhà nước về môi trường trong khai thác khoáng 

sản phải được nâng cao và chất cũng như về lượng; Có như vậy, 

chúng ta mới có thể đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan; 

sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả về kinh tế 

và hài hòa về vấn đề môi trường, cũng như có khả năng giải quyết 

mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển và bảo vệ môi trường, công bằng 

xã hội. 

Với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, qua nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá và tổng hợp luận văn đã làm sáng tỏ được một số vấn đề lý 

luận về công tác quản lý nhà nước về môi trường trong khai thác 

khoáng sản như sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về khoáng sản; Hoạt 

động khai thác khoáng sản; QLNN về môi trường trong khai thác 

khoáng sản và các nguyên tắc quản lý nhà nước về môi trường.  

Luận văn đã tìm hiểu thực trạng công tác quản lý nhà nước 

về môi trường đối với hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo các nội dung: Ban hành quy hoạch, 

kế hoạch và chính sách bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục 

suy thoái môi trường, rủi ro môi trường; Tuyên truyền, phố biến 
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pháp luật về môi trường và giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường cho 

các chủ thể tham gia khai thác khoáng sản; Thẩm định, phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường 

của các dự án, các tổ chức và cá nhân hoạt động khai thác cát; Tổ 

chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện 

trạng môi trường, dự báo môi trường; Giám sát, thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết các tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến bảo vệ môi trường; xử lý vi 

phạm pháp luật bảo vệ môi trường; Tổ chức bộ máy QLNN và đào 

tạo cán bộ khoa học quản lý nhà nước về môi trường. 

Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác quản lý nhà nước về môi trường đôí với hoạt động khai thác cát 

làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Với các kết quả của luận văn, tác giả hy vọng sẽ đóng góp 

một phần nhỏ giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước 

về môi trường nói chung và môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản nói riêng nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững 

của tỉnh Kon Tum.   

 


