
 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 179/QĐ-STP Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phƣơng án khảo sát tình hình                                                                      

thi hành pháp luật về bảo vệ môi trƣờng 

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-

CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật; 

 Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh          

Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của Sở Tư pháp; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư 

pháp; Quyết  định  số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Giám 

đốc Sở Tư pháp khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến giáo dục pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường (có Phương án kèm theo).  

Điều 2. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật có trách nhiệm chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện Phương án 

khảo sát đã được ban hành kèm theo Quyết định này; báo cáo Giám đốc Sở kết 

quả thực hiện theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến giáo dục pháp luật và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh; 
- Các Sở: TNMT; YT; CT: GTVT;          (P/hợp) 
  NN&PTNT; XD; VH,TT&DL; KHĐT;  
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Các PGĐ Sở Tư pháp; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. (Loan.2b). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƢ PHÁP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHƢƠNG ÁN KHẢO SÁT 

Tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trƣờng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-STP ngày 25 tháng 10 năm 2020       

của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KHẢO SÁT 

1. Mục đích 

- Khảo sát việc thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường (lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất 

thải); thu thập thông tin về thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; 

đánh giá đúng, sát thực tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh. 

- Làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như trong thi hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập để 

đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế về bảo vệ môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung, đối tượng, mục đích khảo sát, đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. 

- Việc khảo sát phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, không gây 

phiền hà, trở ngại cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được khảo sát. 

II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, PHƢƠNG PHÁP, THỜI GIAN KHẢO SÁT 

1. Đối tƣợng khảo sát:  

- Cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức cơ quan quản lý nhà 

nước. 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia 

đình, cá nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Phạm vi khảo sát: Việc khảo sát được thực hiện trên phạm vi toàn 

tỉnh.  
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3. Phƣơng pháp khảo sát: Thực hiện khảo sát theo phương pháp chọn 

mẫu, trực tiếp lấy ý kiến của đối tượng được khảo sát trả lời vào Phiếu khảo sát 

được xây dựng sẵn. 

4. Thời gian khảo sát: Thực hiện xong trước 15 tháng 11 năm 2020. 

III. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Xây dựng Phiếu, nội dung, số lƣợng, phƣơng thức khảo sát 

a) Mẫu phiếu khảo sát số 01/KS-STP 

- Đối tượng khảo sát: Các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức 

các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Công thương, Giao thông vận 

tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn. 

- Nội dung, mục đích khảo sát: Thu thập các thông tin về đối tượng khảo 

sát; đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường qua các nội 

dung: việc tuyên truyền, phổ biến, công khai các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; đánh giá về hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thực 

thi pháp luật về bảo vệ môi trường (hoạt động quản lý của cơ quan quản lý nhà 

nước; việc chấp hành của doanh nghiệp, cá nhân); các kiến nghị, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Số lượng phiếu khảo sát: 50 phiếu. 

- Phương thức khảo sát: Thực hiện bằng hai phương pháp: 

+ Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục 

pháp luật phối hợp với Chi đoàn Thanh niên, Phòng Tư pháp huyện, thành phố 

tổ chức lấy ý kiến trả lời phiếu khảo sát. 

+ Đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp để lấy ý kiến trực 

tuyến và hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức truy cập 

để trả lời phiếu khảo sát.  

b) Mẫu phiếu khảo sát số 02/KS-STP 

- Đối tượng khảo sát: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ gia đình, cá nhân là người lao động của doanh nghiệp, thành viên hợp 

tác xã. 

- Nội dung, mục đích khảo sát: Thu thập các thông tin về đối tượng khảo 

sát; đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường qua các nội 

dung: việc tiếp cận quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đánh giá về 

hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi 

trường (hoạt động quản lý của cơ quan quản lý nhà nước; việc chấp hành của 
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doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân); các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Số lượng phiếu khảo sát: 50 phiếu. 

- Phương thức khảo sát: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 

phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, thành phố tổ 

chức lấy ý kiến trả lời phiếu khảo sát. 

2. Tổng hợp kết quả khảo sát 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật tổng hợp, xử lý số liệu khảo sát; báo cáo 

kết quả khảo sát theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật: Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện 

Phương án khảo sát; xây dựng mẫu Phiếu khảo sát; đề xuất việc tổ chức lấy 

phiếu khảo sát; tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát theo quy định. 

2. Văn phòng Sở: Bố trí kinh phí thực hiện khảo sát; phối hợp với 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật 

tổ chức khảo sát, thanh quyết toán kinh phí khảo sát theo quy định. 

3. Các phòng thuộc Sở: Phối hợp với Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức khảo sát theo phân công 

của Lãnh đạo Sở./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thƣợc 
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SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

Phiếu số 01/KS-STP 

         

PHIẾU KHẢO SÁT 

Đánh giá tình hình thi hành pháp luật, việc thực hiện 

 trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng  

(Phiếu dành cho cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức) 

 

Để đánh giá đúng về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang xây dựng Phiếu khảo sát 

"Đánh giá tình hình thi hành pháp luật, việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường", đề nghị Quý cơ quan, ông/bà vui lòng trả lời các 

câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô có nội dung tương ứng, đối 

với câu hỏi không có sẵn phương án trả lời đề nghị Quý cơ quan, Ông/Bà trả 

lời cụ thể.  

Ý kiến của Quý cơ quan, Ông/Bà sẽ là những thông tin rất có giá trị, 

đánh giá khách quan, chính xác về tình hình thi hành pháp luật, việc thực hiện 

trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Chúng 

tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin và ý kiến của Quý cơ quan, Ông/Bà với mục 

đích đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Chúng tôi 

mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Quý cơ quan, Ông/Bà! 

 

 A. THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC KHẢO SÁT 

I. Thông tin dành cho cơ quan 

1. Tên cơ quan:…………………………………………………………… 

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………. 

3. Điện thoại: ……………………… Email: ……………………........... 

II. Thông tin dành cho cán bộ, công chức 

1. Giới tính:    Nam                       Nữ 

2. Tuổi  

 Dưới 25 tuổi                      36-45 tuổi                       Trên 55 tuổi 

 26-35 tuổi                          46-55 tuổi 
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3. Trình độ học vấn 

 Trung cấp                           Cao đẳng                       Đại học                             

 Thạc sỹ                               Tiến sỹ               

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ  

1. Quý cơ quan, Ông/Bà đánh giá nhƣ thế nào về ý thức chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng ở địa phƣơng hiện nay? (chỉ chọn một câu 

trả lời) 

  Rất tốt. 

  Tốt. 

  Khá. 

  Bình thường. 

  Ý kiến khác:…………………………………………………………..  

2. Quý cơ quan, Ông/Bà đánh giá nhƣ thế nào về điều kiện về cơ sở 

vật chất, nhân lực thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

tại cơ quan, đơn vị mình? (chỉ chọn một câu trả lời) 

  Đã được đảm bảo.  

  Chưa được đảm bảo. 

Nếu chưa được đảm bảo đề nghị ông/bà nêu cụ thể? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Đánh giá của Quý cơ quan, Ông/Bà về các quy định pháp luật bảo 

vệ môi trƣờng hiện nay? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Đã hợp lý, phù hợp với thực tiễn. 

 Chưa hợp lý, còn nhiều bất cập, chồng chéo. 

Nếu câu trả lời là “Chưa hợp lý, còn nhiều bất cập, chồng chéo”, đề nghị 

Quý cơ quan, Ông/ Bà vui lòng nêu rõ điểm chưa hợp lý, bất cập trong quy 

định của pháp luật bảo vệ môi trường (trường hợp có nhiều nội dung, quy định 

chưa hợp lý, còn bất cập, chồng chéo, không đủ để thông tin dưới đây, Quý cơ 

quan, Ông/ Bà có thể bổ sung vào phụ lục cuối của Phiếu khảo sát): 
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…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………........... 

4. Quý cơ quan, Ông/Bà đánh giá nhƣ thế nào về việc ban hành các 

văn bản quy định chi tiết, văn bản hƣớng dẫn liên quan đến lĩnh vực bảo 

vệ môi trƣờng của cơ quan nhà nƣớc? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Chưa kịp thời 

 Kịp thời nhưng chưa cụ thể  

 Cụ thể nhưng không kịp thời 

 Kịp thời và đầy đủ 

Ý kiến khác:................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

5. Quý cơ quan, Ông/Bà cho biết việc ban hành văn bản chỉ đạo, 

hƣớng dẫn việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng của cơ quan nhà 

nƣớc? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Có ban hành kịp thời, đầy đủ 

 Ban hành kịp thời nhưng chưa đầy đủ 

 Ban hành đầy đủ nhưng chưa kịp thời 

 Chưa ban hành đầy đủ, kịp thời 

Ý kiến khác:................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

6. Đánh giá của Quý cơ quan, Ông/ Bà về thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực môi trƣờng hiện nay? (chỉ chọn một câu 

trả lời) 

 Đã phù hợp 

 Chưa phù hợp 
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Ý kiến khác:................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

7. Quý cơ quan, Ông/Bà nhận xét nhƣ thế nào về mức xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực về bảo vệ môi trƣờng hiện nay? (chỉ chọn 

một câu trả lời) 

 Mức phạt thấp 

 Mức phạt trung bình 

 Mức phạt cao 

8. Ý kiến đánh giá của Quý cơ quan, Ông/Bà về việc thực hiện thủ 

tục hành chính về bảo vệ môi trƣờng? (chỉ chọn một câu trả lời) 

8.1. Về mức độ phù hợp của các quy định thủ tục hành chính liên 

quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường  

 Đã phù hợp 

 Chưa phù hợp 

8.2. Về thời gian trả kết quả thủ tục hành chính 

  Chưa hợp lý 

  Đã hợp lý 

8.3. Về mức phí thủ tục hành chính phải nộp theo quy định 

  Thấp 

  Phù hợp 

  Cao 

8.4. Về các giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính 

  Chưa hợp lý 

  Đã hợp lý 

9. Quý cơ quan, Ông/Bà cho biết ở địa phƣơng thƣờng xảy ra hành 

vi vi phạm pháp luật nào về bảo vệ môi trƣờng dƣới đây? (có thể chọn 

nhiều câu trả lời) 

Vi phạm các quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường. 
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Vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Vi phạm các quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường. 

Vi phạm các quy định về xả nước thải. 

Vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải. 

Vi phạm các quy định về tiếng ồn, độ rung. 

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đất. 

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động 

xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại. 

Vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, 

chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông 

thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. 

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh và 

dịch vụ tập trung, làng nghề và khu nuôi trồng thủy sản. 

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô 

thị, khu dân cư. 

Vi phạm các quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản. 

 Hành vi khác: …………………………………………………………. 

10. Quý cơ quan, Ông/Bà cho biết nguyên nhân của các hành vi vi 

phạm về bảo vệ môi trƣờng? (có thể chọn nhiều câu trả lời)  

 Do các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thiếu khả thi, không sát 

với thực tế. 

 Do các vấn đề mới phát sinh, cần phải có văn bản hướng dẫn mới để 

điều chỉnh. 

 Do ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành. 

 Do cơ quan quản lý nhà nước chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ. 
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 Do quá trình tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật chưa 

nghiêm. 

 Do thiếu hiểu biết các quy định của pháp luật. 

 Do nguyên nhân khác:…………………………………………………. 

11. Ông/Bà hãy cho biết cơ quan, đơn vị Ông/Bà công tác có tổ chức 

thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trƣờng không? (chỉ chọn một câu trả lời)  

 Có thanh tra, kiểm tra theo định kỳ. 

 Có thanh tra, kiểm tra đột xuất. 

 Không thanh tra, kiểm tra. 

12. Ông/Bà đánh giá việc phát hiện và xử phạt hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực môi trƣờng của cơ quan, đơn vị mình công tác? (chỉ 

chọn một câu trả lời)  

 Tốt. 

 Trung bình. 

 Chưa tốt. 

13. Theo Ông/Bà việc xử lý kết quả sau hoạt động thanh tra, kiểm 

tra bảo vệ môi trƣờng đƣợc cơ quan, đơn vị nơi Ông/Bà công tác thực hiện 

nhƣ thế nào? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản xử lý kết quả sau thanh tra, 

kiểm tra. 

 Không xử lý sau thanh tra, kiểm tra. 

14. Quý cơ quan, Ông/Bà đánh giá nhƣ thế nào về việc chấp hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân vi phạm 

hành chính về bảo vệ môi trƣờng hiện nay? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Chấp hành nghiêm. 

 Chấp hành chưa nghiêm. 

 Không chấp hành. 

15. Theo Quý cơ quan, Ông/Bà có cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trƣờng không? (chỉ chọn một câu trả 

lời) 
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 Cần thiết. 

 Không cần thiết. 

16. Theo Quý cơ quan, Ông/Bà cần tập trung thực hiện giải pháp 

nào dƣới đây để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng? (có thể chọn nhiều câu trả lời) 

 Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 Đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

 Phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực 

bảo vệ môi trường. 

 Tất cả phương án trên. 

 Ý kiến khác: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

17. Theo Quý cơ quan, Ông/Bà cần tập trung thực hiện giải pháp 

nào dƣới đây để tăng cƣờng hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc 

về bảo vệ môi trƣờng? (có thể chọn nhiều câu trả lời) 

 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

 Nâng cao năng lực của cán bộ công chức làm công tác bảo vệ môi 

trường. 

 Cải thiện cơ sở vật chất, tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho 

công tác bảo vệ môi trường. 

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

 Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các đơn vị. 

 Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. 

 Tất cả phương án trên. 

 Ý kiến khác: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

18. Theo Quý cơ quan, Ông/Bà khó khăn, vƣớng mắc trong hoạt 

động quản lý nhà nƣớc lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng hiện nay là gì? Đề xuất, 

kiến nghị của Quý cơ quan, Ông/Bà để giải quyết các khó khăn, vƣớng 

mắc đó.  
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………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! 
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SỞ TƢ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

 

Phiếu số 02/KS-STP 

PHIẾU KHẢO SÁT  

Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trƣờng  

(Phiếu dành cho doanh nghiệp, tổ chức đại diện của                                     

doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân) 

 

Để đánh giá đúng về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang xây dựng Phiếu khảo sát 

"Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường", đề nghị tổ chức, 

doanh nghiệp, ông/bà vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh 

dấu (x) vào ô có nội dung tương ứng, đối với câu hỏi không có sẵn phương án 

trả lời đề nghị trả lời cụ thể.  

Ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, ông/bà sẽ là những thông tin rất có 

giá trị, đánh giá khách quan, chính xác về tình hình thi hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin và ý 

kiến của Ông/Bà với mục đích đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của tổ chức, 

doanh nghiệp, ông/bà! 

 

 A. THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC KHẢO SÁT 

1. Đối với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp 

- Tên tổ chức ……………………………….……………………………. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………… Email: ……………………........... 

2. Đối với doanh nghiệp 

- Tên công ty/doanh nghiệp: …………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………… Email: ……………………............ 

- Loại hình doanh nghiệp: 

Doanh nghiệp tư nhân         Công ty TNHH                              

Công ty hợp danh                Công ty cổ phần                 
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- Doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực: 

 Tài nguyên và môi trường 

 Xây dựng, Công nghiệp/Chế tạo 

 Dịch vụ/Thương mại 

 Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Thủy sản 

 Y tế 

 Lao động, Thương binh và Xã hội 

 Loại hình khác, vui lòng nêu tên cụ thể:……………………………… 

…………………………………………………………………………… 

- Người trả lời phiếu khảo sát:  

 Lãnh đạo doanh nghiệp               Nhân viên   

3. Đối với cá nhân là ngƣời lao động của doanh nghiệp 

- Giới tính                    

                             Nam                       Nữ 

- Tuổi của Ông/Bà 

 Dưới 25 tuổi                      36-45 tuổi                      Trên 55 tuổi 

 26-35 tuổi                          46-55 tuổi 

- Trình độ 

 Sơ cấp                               Trung cấp                     Cao đẳng 

 Đại học                              Thạc sỹ        

- Nghề nghiệp 

 Công nhân                         Kế toán                          Văn phòng 

  Kỹ sư                                Khác        

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà có đƣợc tuyên 

truyền phổ biến các văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến bảo vệ 

môi trƣờng? (chỉ chọn một câu trả lời)  
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 Có được tuyên truyền thường xuyên. 

 Có nhưng không thường xuyên. 

 Không. 

Nếu câu trả lời là “Có” hoặc “Có nhưng không thường xuyên”, đề nghị 

Ông/Bà vui lòng nêu rõ đã được tuyên truyền thông qua hình thức nào: (có thể 

chọn nhiều câu trả lời) 

 Trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị. 

 Phát thanh, truyền hình. 

 Qua băng rôn, áp phích tại đơn vị. 

 Hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn. 

 Hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước. 

 Mạng xã hội. 

 Qua cuộc họp thôn, bản, tổ phố. 

 Các hình thức khác (ghi rõ):…………………………………………… 

2. Ông/ Bà có hiểu rõ các quy định của pháp luật hiện hành có nội 

dung liên quan đến bảo vệ môi trƣờng? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Hiểu rõ. 

  Hiểu chưa rõ. 

  Không hiểu. 

3. Theo tổ chức, doanh nghiệp, Ông/Bà thông qua hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến đã thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng của doanh nghiệp, ngƣời lao động trong doanh nghiệp nhƣ 

thế nào? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Tốt. 

 Khá. 

 Chưa tốt. 

4. Tổ chức, doanh nghiệp, Ông/Bà cho biết việc công khai các thông 

tin về môi trƣờng của cơ quan nhà nƣớc đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? (chỉ 

chọn một câu trả lời)  
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 Công khai đầy đủ. 

 Có công khai nhưng chưa đầy đủ. 

 Không công khai. 

5. Theo tổ chức, doanh nghiệp, Ông/ Bà nội dung, hình thức công 

khai thông tin môi trƣờng đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? (chỉ chọn một câu 

trả lời) 

 Phù hợp. 

 Chưa phù hợp. 

6. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà đã đƣợc tham 

gia/thụ hƣởng hoạt động nào của do cơ quan nhà nƣớc thực hiện? (có thể 

chọn nhiều câu trả lời) 

 Được cung cấp các thông tin pháp lý về môi trường. 

 Được cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật về môi trường. 

 Được tham gia các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về môi 

trường. 

 Được giải đáp các khó khăn, vướng mắc pháp luật về môi trường. 

 Đã gửi và được tiếp nhận kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về môi 

trường. 

 Chưa tham gia/thụ hưởng hoạt động nào. 

7. Đánh giá của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà quy 

định về phí bảo vệ môi trƣờng hiện nay? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Đã hợp lý. 

 Chưa hợp lý. 

Nếu câu trả lời là “Chưa hợp lý”, đề nghị Ông/ Bà vui lòng nêu rõ điểm 

chưa hợp lý trong quy định về phí bảo vệ môi trường: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 
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8. Đánh giá của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà về các 

quy định pháp luật bảo vệ môi trƣờng hiện nay? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Đã hợp lý, phù hợp với thực tiễn. 

 Chưa hợp lý, còn nhiều bất cập, chồng chéo. 

Nếu câu trả lời là “Chưa hợp lý, còn nhiều bất cập, chồng chéo”, đề nghị 

Ông/Bà vui lòng nêu rõ điểm chưa hợp lý, bất cập trong quy định của pháp luật 

bảo vệ môi trường (trường hợp có nhiều nội dung, quy định chưa hợp lý, còn 

bất cập, chồng chéo, không đủ để thông tin dưới đây, Ông/ Bà có thể bổ sung 

vào phụ lục cuối của Phiếu khảo sát): 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………….. 

9. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà nhận xét nhƣ thế nào 

về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về bảo vệ môi trƣờng 

hiện nay? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Mức phạt thấp. 

 Mức phạt trung bình. 

 Mức phạt cao. 

10. Ý kiến đánh giá của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà 

về việc thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trƣờng (chỉ chọn một 

câu trả lời). 

10.1. Về mức độ phù hợp của các quy định hành chính liên quan đến 

lĩnh vực bảo vệ môi trường  

 Đã phù hợp. 

 Chưa phù hợp. 

Nếu câu trả lời là “Chưa phù hợp”, đề nghị Ông/ Bà vui lòng nêu rõ điểm 

chưa phù hợp trong quy định hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi 

trường: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 

10.2. Về thời gian trả kết quả thủ tục hành chính 

  Đã hợp lý. 

  Chưa hợp lý. 

10.3. Về mức phí thủ tục hành chính phải nộp theo quy định 

  Thấp. 

  Phù hợp. 

  Cao. 

10.4. Về các giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính 

  Chưa hợp lý. 

  Đã hợp lý. 

10.5. Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước 

như thế nào? 

 Đúng quy định.                                

 Không đúng quy định. 

10.6. Mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân 

Ông/Bà đối với toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan 

nhà nước hiện nay? 

 Rất không hài lòng. 

 Không hài lòng. 

 Bình thường. 

 Hài lòng. 

 Rất hài lòng. 

11. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà hãy cho biết ở địa 

phƣơng thƣờng xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nào về bảo vệ môi 

trƣờng ? (có thể chọn nhiều câu trả lời) 

Vi phạm các quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường. 
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Vi phạm các quy định về thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Vi phạm các quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường. 

Vi phạm các quy định về xả nước thải. 

Vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải. 

Vi phạm các quy định về tiếng ồn, độ rung. 

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đất. 

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động 

xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại. 

Vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, 

chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông 

thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. 

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh và 

dịch vụ tập trung, làng nghề và khu nuôi trồng thủy sản. 

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô 

thị, khu dân cư. 

Vi phạm các quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản. 

 Hành vi khác: …………………………………………………………. 

12. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà cho biết nguyên 

nhân của các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trƣờng? (có thể chọn nhiều câu 

trả lời) 

 Do các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thiếu khả thi, không sát 

với thực tế. 

 Do các vấn đề mới phát sinh, cần phải có văn bản hướng dẫn mới để 

điều chỉnh. 

 Do ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành. 

 Do cơ quan quản lý nhà nước chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ. 
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 Do quá trình tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật chưa 

nghiêm. 

 Do thiếu hiểu biết các quy định của pháp luật. 

 Do nguyên nhân khác:…………………………………………………. 

13. Doanh nghiệp của Ông/Bà có đƣợc thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan nhà nƣớc trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Có thanh tra, kiểm tra theo định kỳ. 

 Có thanh tra, kiểm tra đột xuất. 

 Không thanh tra, kiểm tra. 

14. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà đánh giá việc phát 

hiện và xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trƣờng 

của các cơ quan quản lý nhà nƣớc hiện nay? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Tốt. 

 Trung bình. 

 Chưa tốt. 

15. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà đánh giá việc xử lý 

kết quả sau hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trƣờng đƣợc cơ quan 

nhà nƣớc thực hiện nhƣ thế nào? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản xử lý kết quả sau thanh tra, 

kiểm tra. 

 Không xử lý sau thanh tra, kiểm tra. 

16. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà có bị xử phạt vi 

phạm hành chính về bảo vệ môi trƣờng không? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Có. 

 Không. 

Nếu câu trả lời là “Có”, đề nghị tổ chức, doanh nghiệp hoặc Ông/ Bà vui 

cho biết việc chấp hành các quyết định phạt vi phạm hành chính đó? (chỉ chọn 

một câu trả lời) 

 Chấp hành nghiêm. 
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 Chấp hành chưa nghiêm. 

 Không chấp hành.  

17. Tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà đánh giá nhƣ thế 

nào về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trƣờng 

hiện nay? (chỉ chọn một câu trả lời) 

 Đã phù hợp. 

 Chưa phù hợp. 

18. Theo tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà cần tập trung 

thực hiện giải pháp nào dƣới đây để tăng cƣờng hơn nữa hiệu quả công tác 

quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng? (có thể chọn nhiều câu trả lời) 

 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

 Nâng cao năng lực của cán bộ công chức làm công tác bảo vệ môi 

trường. 

 Tăng cường cơ sở vật chất, huy động nguồn lực tài chính cho công tác 

bảo vệ môi trường. 

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

 Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các đơn vị. 

 Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. 

 Tất cả phương án trên. 

 Ý kiến khác: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

19. Theo tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Ông/Bà cần tập trung 

thực hiện giải pháp nào dƣới đây để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật 

về bảo vệ môi trƣờng? (có thể chọn nhiều câu trả lời) 

 Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 Đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

 Phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực 

bảo vệ môi trường. 
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 Tất cả phương án trên. 

 Ý kiến khác: …………………………………………………………… 

20. Theo Ông/Bà doanh nghiệp, cá nhân có khó khăn, vƣớng mắc gì 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; Đề 

xuất, kiến nghị của Ông/Bà để giải quyết các khó khăn, vƣớng mắc đó. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! 
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