
Kính gửi: 

- Các Sở, Ban ngành và Đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. 

 

Căn cứ Công văn số 4652/VPUBND-KTN ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xây dựng chương trình, kế hoạch về 

bảo vệ môi trường của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025. 

Ngày 08 tháng 10 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến 

các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Cổ 

phần Môi trường đô thị An Giang về dự thảo Chương trình hành động về bảo vệ môi 

trường tỉnh An Giang 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 tại Công văn số 3100/STNMT-

MT. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến góp ý 

của các đơn vị. 

Để nội dung Chương trình hành động bảo vệ môi trường tỉnh An Giang 5 năm 

giai đoạn 2021 – 2025 được đầy đủ và hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban ngành và đoàn thể 

cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ bảo 

vệ môi trường được phân cấp có ý kiến góp ý (lần 2) đối với dự thảo Chương trình 

hành động bảo vệ môi trường tỉnh An Giang 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường soạn thảo (đính kèm dự thảo). 

Ý kiến góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông 

qua Chi cục Bảo vệ môi trường) chậm nhất đến ngày 01/11/2021 theo địa chỉ: số 837 

đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên và gửi file điện 

tử trên hệ thống văn phòng điện tử Ioffice để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý đơn vị để Sở Tài nguyên và Môi 

trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

          
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng và đơn vị thuộc Sở (góp ý); 

- TTCNTTTN&MT (đăng Website); 

- Phòng TNMT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, Mỹ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CTr-UBND                  An Giang, ngày       tháng     năm 2021 
              

CHƯƠNG TRÌNH 

Hành động về bảo vệ môi trường tỉnh An Giang 5 năm (2021 - 2025) 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An 

Giang 5 năm (2021 - 2025) và  Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021 - 2025. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây 

dựng Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh An Giang 5 năm (2021 - 

2025), với nội dung sau: 

PHẦN MỘT 

THỰC TRẠNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

I. Kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020  

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội về môi trường 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh tăng hàng năm, cụ thể một số chỉ tiêu về môi trường như sau: 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị tăng từ 80% (năm 2016) lên 84,4% (năm 2020). 

- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn tăng từ 99,8% (năm 2016) lên 

100% (năm 2020). 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt chuẩn tăng từ 0% (tương đương 00/02 khu năm 2016) lên 50% (tương 

đương 01/02 khu năm 2020). 

- Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt chuẩn: 0% (tương đương 00/14 cụm năm 2020)  

- Tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 8,3% (tương đương 

02/24 khu đô thị). 

- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 22,4% (năm 2016 - 2020). 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh tăng từ 74,6% (năm 

2016) lên 93,4% (năm 2020). 

- Tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch tăng từ 97,33% (năm 2016) lên 

98,8% (năm 2020). 
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2. Công tác xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp 

luật, chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường 

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang 

được thực thi trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước. Bên cạnh việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường, các 

chương trình, dự án, kế hoạch của Trung ương thì tỉnh cũng đã ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch để tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương, cụ thể: Trong giai đoạn 

2016 – 2020, tỉnh đã ban hành ban hành 08 Nghị quyết1, 29 Quyết định2, 17 Kế 

hoạch để đáp ứng công tác quản lý nhà nước của địa phương. 

 
1 Nghị quyết: (1) Ban hành Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030; (2) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang (hết hiệu lực); (3) Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (hết 

hiệu lực); (4) Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh An Giang; (5) Quy định mức trích để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; bố 

trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang; (6) Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

trên địa bàn tỉnh An Giang; (7) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh An Giang ; (8) Quy 

định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 
2 Quyết định: (1) Thực hiện Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền 

của HĐND tỉnh (hết hiệu lực); (2) Ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang;  

(3) Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang; (4) Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh 

An Giang (hết hiệu lực); (5) Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang; 

(6) Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; (7) 

Ban hành kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020; (8) Ban hành kế hoạch thực 

hiện Kế hoạch số 62-KH/TU và Nghị quyết số 35/NQ-CP về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020; (9) Phân cấp thu phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; (10) Ban hành quy định quản lý hoạt động 

thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang; (11) Quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức thu 

phí và bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang; (12) Quy định mức 

thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang; (13) Ban 

hành quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước và các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp 

tài nguyên môi trường hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang; (14) Quy định giá tối đa dịch vụ dịch vụ xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Kênh 10 xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; (15) Ban hành bộ chỉ thị môi 

trường tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020; (16) Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh 

An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; (17) Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các 

hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang; (18) Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn 

tỉnh An Giang; (19) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; 

(20) Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang; (21) Quy chế phối hợp quản lý Nhà 

nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang; 

(22) Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020; (23) Phê 

duyệt Đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời tỉnh An Giang giai đoạn đến 2020, xét đến 2030; (24) Kế hoạch 

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025; (25) Điều 

chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai phát triển sản 

xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình xóa bỏ lò thủ công sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh An 

Giang đến năm 2020; (26) Phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt vùng tỉnh An Giang giai đoạn 

2020 – 2025, tầm  nhìn đến năm 2030; (27) Phương án giá và lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa 

bàn tỉnh An Giang; (28) Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; (29) Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 
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Các văn bản được ban hành đều bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà 

nước, người dân và doanh nghiệp, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, điều 

chỉnh các vấn đề bức xúc trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực môi trường. 

3. Kết quả thực hiện, công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường 

3.1. Nâng cao nhận thức cộng đồng và vấn đề xã hội hóa công tác bảo vệ 

môi trường 

Công tác tuyên truyền trong giai đoạn vừa qua đã làm chuyển biến và nâng 

cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; cán bộ công chức, đoàn thể 

trong bảo vệ môi trường; ngành Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở, ban ngành, 

đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện liên tịch bảo vệ môi 

trường; tuyên truyền bằng nhiều hình thức các ngày lễ môi trường hàng năm, lớp tập 

huấn, sổ tay, tờ bướm, báo đài, các mô hình bảo vệ môi trường,… Kết quả như sau: 

- Tổ chức 42 đợt tập huấn, hội nghị tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường 

cho 4.385 lượt người tham gia; hàng năm phát động tổ chức sự kiện quan trọng về 

môi trường3 với 49.440 lượt người tham gia bằng các hoạt động cụ thể: Ra quân thu 

gom, xử lý 18.119,2 tấn rác sinh hoạt, tổ chức mô hình thu gom, xử lý 45.728,2 kg 

vỏ, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; 190,7 km cống rãnh, bụi rậm được khơi thông, 

phát hoang; hỗ trợ thiết bị thu gom rác gồm: 490 thùng rác, 30 xe đẩy, 1.000 áo, 

1.500 nón cho tình nguyện viên ra quân; trồng 18.664 cây xanh; treo 1.683 băng rol, 

phát 59.021 tờ rơi; hỗ trợ 4.600 cuốn tập, 4.000 viết cho các điểm trường thuộc xã 

nông thôn mới thực hiện Chương trình đổi rác thải nhựa lấy tập; khoảng 2.684 bài 

viết, phóng sự, chuyên mục phát thanh được phát,… Ngoài ra, còn phối hợp với Báo 

An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang đăng 89 bài viết, phát 47 phóng 

sự, 48 tiết mục tuyên truyền phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

- Chủ động thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” theo chỉ đạo của 

Trung ương trên phạm vi toàn tỉnh giai đoạn 2018 đến nay, với nhiều mô hình hay, 

cách làm sáng tạo thu hút nhiều tầng lớp xã hội tham gia góp phần chuyển biến nhận 

thức của nhân dân “nói không với rác thải nhựa”.   

3.2. Quan trắc hiện trạng môi trường 

Trong giai đoạn 2016 – 2020, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã góp 

phần nâng cao đời sống, tạo đà tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Đi kèm theo 

đó là những tác động không nhỏ lên môi trường do việc phát sinh nhiều chất thải, 

việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày càng tăng. Vấn đề này đã được 

quản lý, kiểm soát sẽ hạn chế suy giảm chất lượng môi trường (thoái hóa đất, ô 

nhiễm nguồn nước và không khí). 

 
3 Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5; 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.  
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Công tác quan trắc môi trường được thực hiện đầy đủ, liên tục (quan trắc liên 

tục với tần suất 48 lần/năm và quan trắc định kỳ với tần suất 3 lần/năm) tại khu vực 

sông Tiền, sông Hậu, kênh rạch nội đồng, khu nuôi trồng thủy sản, khu đô thị, khu 

du lịch, khu vực công nghiệp và quan trắc xâm nhập mặn tại 08 điểm trên địa bàn 

02 huyện: Thoại Sơn và Tri Tôn. Kết quả quan trắc môi trường được thông tin kịp 

thời đến các Sở, ngành, địa phương và công bố công khai trên Cổng thông tin điện 

tử của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để cảnh báo mức độ ô nhiễm môi 

trường, nhận diện các vấn đề môi trường cấp bách xảy ra.  

Công tác quan trắc, giám sát môi trường tại các khu công nghiệp, khu chức 

năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu theo nội dung hồ sơ môi trường được duyệt được 

quan tâm thực hiện với tần suất định kỳ 03 tháng/lần đối với nước thải, 06 

tháng/lần đối với nước mặt và không khí xung quanh.  

Kết quả quan trắc môi trường giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy tổng quan về 

môi trường tỉnh cơ bản được kiểm soát, các thông số về môi trường nền đạt quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép. Tuy nhiên, cục bộ vẫn còn tồn tại ô nhiễm môi 

trường, cụ thể:  

- Chất lượng môi trường nước mặt còn ô nhiễm vi sinh, chất hữu cơ, chất rắn 

lơ lửng, trong đó chất lượng nước trên sông Hậu, sông Phú Hội và sông Châu Đốc 

có dấu hiệu ô nhiễm cao hơn nước mặt trên sông Tiền, ít ô nhiễm nhất là nước mặt 

tại các hồ, búng. Nguồn nước mặt hiện đa phần chỉ có thể phục vụ cho tưới tiêu, 

không đáp ứng cho nhu cầu nước cấp sinh hoạt (phải qua xử lý trước khi dùng cho 

sinh hoạt).  

- Chất lượng môi trường không khí ô nhiễm chủ yếu bởi bụi, tiếng ồn, mang 

tính cục bộ tại: khu vực đô thị Long Xuyên, các khu khai thác đá, lò gạch thủ công, 

khu vực giao thông tại các nút phà An Hòa, phà Vàm Cống, bến xe Long Xuyên và 

bến xe Châu Đốc.  

Tỉnh đã phê duyệt và giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện 

Dự án trang bị trạm quan trắc môi trường tỉnh An Giang trong đó: Đầu tư trang bị 

lắp đặt cho 7 trạm quan trắc tự động môi trường để kiểm soát chất lượng nước mặt 

và xâm nhập mặn, đầu tư nâng cấp 01 trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt, 

thiết bị trung tâm điều hành để tăng cường năng lực quản lý, giám sát diễn biến chất 

lượng môi trường. 

3.3. Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và xử lý các nguồn gây ô nhiễm 

Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường được thực hiện thường 

xuyên và tích cực; xử lý dần và không để phát sinh thêm cơ sở, khu điểm gây ô 

nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kết quả: 

- Công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM, KHBVMT, Đề án BVMT): 

Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường luôn được quan tâm nâng cao 

chất lượng thẩm định, đến nay toàn tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
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môi trường, đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết cho ….. dự án, cơ sở. Các 

quy trình, thủ tục thẩm định cũng được quy định ngày càng rõ ràng, minh bạch theo 

hướng cải cách hành chính nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng của công tác 

thẩm định; Ngoài ra, cấp giấy phép thực hiện thủ tục hành chính về xin phép xả 

nước thải, gia hạn nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất, thăm dò khai 

thác nước dưới đất, khai thác nước mặt cho 377 hồ sơ. 

- Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2050 và các kế hoạch triển khai quy hoạch này; Các kế hoạch 

thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2016 - 2020; Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại giai 

đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch thí điểm thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV; Ban 

hành và áp dụng đơn giá thu gom chất thải rắn sinh hoạt; đơn giá xử lý chắt thải rắn 

cho các dự án chôn lấp hợp về sinh và nhà máy đốt chất thải rắn sinh hoạt; Thu 

gom rác sinh hoạt tăng lên đạt 156/156 xã, phường, thị trấn  (tăng 16 xã so với năm 

2015) với tỉ lệ thu gom đạt 71,3%. Đưa vào hoạt động Khu liên hợp xử lý CTR 

cụm Long Xuyên (Bình Hoà, Châu Thành) và cụm Phú Thạnh, Phú Tân; nhà máy 

đốt chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn; Nhà máy xử lý chất thải 

nguy hại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên; Thu gom và xử lý 11.005 kg 

bao bì thuốc BVTV cho 19 xã thí điểm. 

- Hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành 

phố Châu Đốc 5.000m3/ngày.đêm và thành phố Long Xuyên 30.000m3/ngày.đêm; 

Hướng dẫn kiểu mẫu xử lý nước thải sinh hoạt các khu cụm tuyến dân cư vượt lũ. 

- Hoàn thành xử lý dứt điểm 18/21 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 và Quyết định số 

1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ (đạt 95,2%); Hoàn thành 

xử lý 225/264 cơ sở, khu điểm ô nhiễm môi trường, đạt 85,2% (trong đó, 201/216 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 24/48 khu điểm ô nhiễm môi trường) trong danh 

mục cơ sở gây ô nhiễm, khu điểm ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn 

tỉnh An Giang; Đầu tư và đưa vào sử dụng 57 lò hoả táng cho các chùa Nam Tông 

Khmer; Triển khai và hoàn thành điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô 

nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở An Giang; Điều tra 

khảo sát, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

- Công tác khắc phục sự cố môi trường, xử lý môi trường do dịch bệnh được 

chú trọng (hiện tượng cá chết hàng loạt tại huyện Phú Tân và dịch tả heo). 

- Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp từ năm 2016 đến 

nay, tổng số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được khoảng 

2,2 tỷ đồng. Công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với các tổ chức, cá 

nhân khai thác khoáng sản là 7,322 tỷ đồng. 
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3.4. Bảo tồn đa dạng sinh học và nông thôn mới 

Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch này; 

Thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá và cập nhật thông tin về loài động vật hoang 

dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có 02 

thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 01 huyện nông thôn mới, 

61 xã nông thôn mới. 

3.5. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế  

Triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ thuộc Chương trình 

hành động số 18-Ctr/TU ngày 28/02/2013 của Tỉnh ủy về “Phát triển khoa học và 

công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chương trình 

“Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh An Giang 

trong điều kiện BĐKH giai đoạn 2016 – 2020”. Đã đề ra và tiếp nhận 94 đề xuất đề 

tài cấp tỉnh, 04 đề tài cấp cơ sở và được UBND tỉnh phê duyệt được 01 đề tài cấp 

tỉnh, 01 đề tài trong danh mục tên đề tài cấp tỉnh. 

Có nhiều công nghệ mới bảo vệ môi trường đã được áp dụng thành công, 

điển hình là: Các nhà máy xay xát đầu tư máy ép trấu tận dụng nguồn phế phẩm 

trong chế biến lúa gạo; Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất gạch không 

nung bê tông; Áp dụng mô hình nhà sấy nông thủy sản bằng năng lượng mặt trời; Áp 

dụng mô hình sử dụng đệm sinh học trong chăn nuôi heo, công nghệ phân huỷ yếm 

khí kết hợp thu hồi biogas tạo khí đốt tại các trang trại, hộ chăn nuôi,... Ngoài ra đã 

tiến hành nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ tạo nguồn nước và xây 

dựng mô hình khai thác tổng hợp để phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao và nước sinh hoạt cho 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. 

Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành được tăng cường. Tham mưu 

ký biên bản thỏa thuận hợp tác với 02 đoàn Piteå và Vaxjo Thụy Điển và nhận tài 

trợ 03 dự án từ phía Đại sứ quán Thụy Điển, bao gồm: Dự án “An Giang và Piteå – 

Cộng đồng bền vững”, Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng dự án năng lượng sinh 

học” và Dự án “Hợp tác về năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng”, trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 01 dự án. 

3.6. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật 

về BVMT 

Từ năm 2016 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung đẩy mạnh 

với mục tiêu quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong sử dụng tài nguyên và 

BVMT. Theo đó, trong kỳ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 766 cuộc 

thanh, kiểm tra đối với hơn 10.000 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Năm 
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2016: Tổ chức 214 cuộc thanh tra đối với 3.303 tổ chức, cá nhân; Năm 2017: Tổ 

chức 200 cuộc thanh, kiểm tra đối với 2.862 tổ chức, cá nhân; Năm 2018: Tổ chức 

201 cuộc thanh, kiểm tra đối với 3.611 tổ chức, cá nhân; Năm 2019: Tổ chức 123 

cuộc thanh, kiểm tra; 6 tháng đầu năm 2020: Tổ chức 28 cuộc thanh, kiểm tra đối 

với 361 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã phát hiện và tham mưu xử phạt vi phạm hành 

chính đối với 87 trường hợp với số tiền 2.334,4 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở ngành liên quan như Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, 

Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiểm tra công tác BVMT thuộc lĩnh 

vực ngành quản lý như: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong 

lĩnh vực nuôi thủy sản thương phẩm; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động; kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về buôn bán phân bón, thuốc BVTV; kiểm tra việc thực hiện các quy định 

trách nhiệm thực hiện pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quản lý chất thải y tế, giá 

dịch vụ y tế; kiểm tra công tác BVMT, an toàn vệ sinh thực phẩm, đầu tư, bảo hiểm, 

lao động đối với các doanh nghiệp trong KCN; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 

tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang,... 

Ngoài ra, trong kỳ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã kiểm tra, 

phát hiện, xử phạt 1.711 vụ vi phạm trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn 

thực phẩm với số tiền 8.005 triệu đồng.  

Kết quả thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những yếu kém, hạn chế và các sai 

phạm giúp cho các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về môi 

trường; ngăn chặn kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm trong việc 

khai thác sử dụng tài nguyên, xả thải, gây ô nhiễm; tăng cường kỷ cương và hỗ trợ 

tích cực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

Đồng thời trong kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiếp nhận và xử lý 

179/179 đơn khiếu nại, phản ánh về môi trường trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100%. 

4. Nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và thực 

hiện các dự án xử lý ô nhiễm, đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường 

4.1. Nguồn nhân lực 

Công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh 

đến cấp cơ sở đã được kiện toàn, bộ phận làm công tác kiêm nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường thuộc lĩnh vực ngành quản lý của tỉnh 

với lực lượng được củng cố, ổn định và từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ 

đặt ra. 

- Cấp tỉnh có Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có 02 đơn vị trực 

thuộc chuyên môn về lĩnh vực môi trường là Chi cục BVMT và Trung tâm Quan 
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trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường. Bên cạnh đó, các cơ quan có chức năng, 

nhiệm vụ liên quan đến công tác BVMT cấp tỉnh còn có: Cảnh sát môi trường - 

Công an tỉnh; Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Kiểm lâm, 

Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ 

tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp khu kinh tế tỉnh An Giang - Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh. Ngoài ra, tại các đơn vị như Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao 

thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều bố trí cán bộ làm công tác 

kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường thuộc lĩnh vực 

quản lý.  

- Cấp huyện có Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện 

quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, tại các đơn vị khác ở 

cấp huyện như Tổ Cảnh sát môi trường – Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, 

ma túy và môi trường, Trung tâm Y tế tuyến huyện và các cơ sở y tế; các Trạm 

Chăn nuôi và Thú y; các Trạm Thủy lợi liên huyện; các Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ 

tầng đều bố trí cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp công tác môi trường lĩnh vực ngành 

quản lý. 

- Cấp xã: Hiện tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang đã 

bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường hoặc bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác 

địa chính, xây dựng và môi trường.  

4.2. Kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 

Hàng năm ngân sách bố trí kinh phí 1% chi sự nghiệp môi trường trên tổng 

chi ngân sách đúng với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 

06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp 

môi trường. Giai đoạn 2016 - 2020, chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ 

môi trường là khoảng 936.202 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí của địa phương 

là khoảng 727.695 triệu đồng, kinh phí Trung ương hỗ trợ là khoảng 208.507 triệu 

đồng, cao hơn 2,3 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 là 405.414 triệu đồng. 

Bảng 1. Ngân sách chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 

2020 

Stt Nội dung Tổng cộng 
Triệu đồng 

2016 2017 2018 2019 2020 

A Địa phương 727.695  

1 Cấp tỉnh 194.183 44.540 73.582 42.863 13.198 20.000 

2 Cấp huyện 533.512 41.813 112.558 126.711 110.432 141.998 

B Trung ương 208.507 11.600 12.600 0  0 184.307 
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Stt Nội dung Tổng cộng 
Triệu đồng 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng 936.202  

4.3. Kết quả thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm, đầu tư hạ tầng bảo vệ môi 

trường 

- Thực hiện xử lý ô nhiễm các bãi rác trên địa bàn tỉnh: đã xử lý được 6 bãi; 

còn đang triển khai xử lý 28 bãi rãi rác các huyện, thị. 

- Thực hiện cải tạo, nâng cấp các hệ thống xử lý chất thải y tế: Dự án đầu tư 

6 hệ thống xử lý nước thải và 6 lò đốt chất thải y tế nguy hại cho các Trung tâm y 

tế huyện và Bệnh viện tim mạch tỉnh. 

- Thực hiện Dự án xây dựng 54 lò hỏa táng cho đồng bào Khmer bằng vốn 

sự nghiệp môi trường trung ương và địa phương. 

- Các dự án khác thuộc lĩnh vực môi trường: Trang bị trạm quan trắc môi 

trường tự động tỉnh An Giang; Dự án Kế hoạch điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có 

khả năng bị ô nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin sử dụng trong chiến tranh ở 

tỉnh An Giang; Điều tra khảo sát, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng 

nghề trên địa bàn tỉnh An Giang; Dự án Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường 

và hạ tầng truyền, nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục tỉnh An Giang; Dự án 

Đánh giá khả năng chịu tải và giải pháp bảo vệ chất lượng nước các sông, kênh, 

rạch trên địa bàn tỉnh An Giang. 

II. Đánh giá chung  

1. Ưu điểm 

Trong những năm qua, tỉnh An Giang luôn chú trọng phát triển kinh tế - xã 

hội nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển đô thị, công nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới. Bên cạnh phát triển kinh tế, vấn đề bảo vệ môi trường luôn 

được sự chỉ đạo và hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương, sự quan tâm của cấp ủy 

đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp, công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp và đã đạt được 

những kết quả nhất định, cụ thể:  

- Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được thực 

hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn; sự phối hợp giữa các cơ quan, 

các hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền vào nội dung các lớp tập huấn, hội thi về 

môi trường và lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ của hội, đoàn thể đã từng 

bước làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công 

tác bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình mới về bảo vệ môi trường được triển khai 

xây dựng và mang lại hiệu quả đã góp phần tích cực vào việc từng bước làm thay 

đổi thói quen, nhận thức của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường. 
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- Nhiều Nghị quyết, Quyết định và Kế hoạch về bảo vệ môi trường được ban 

hành để quản lý chung; Tính chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ từng bước được nâng lên. Việc 

đầu tư, vận hành các công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải ngày càng được 

doanh nghiệp quan tâm đầu tư thực hiện. Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp tập trung có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn ngày càng tăng.  

- Nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, nhất là 

trong lĩnh vực hiện đại hóa các công cụ quan trắc, giám sát môi trường, công tác 

đầu tư xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường từ đó giúp cơ quan quản lý chủ động 

hơn trong công tác quan trắc, dự báo ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện môi 

trường của tỉnh.  

- Công tác phối hợp thực hiện quản lý, thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh giữa các ngành, các cấp được triển khai 

thuận lợi và phối hợp nhịp nhàng hơn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua đã tạo được sự 

chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động, huy động được sự tham gia 

tích cực của người dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Các vấn đề môi 

trường tồn tại phát sinh đã được người dân phản ánh kịp thời cũng đã góp phần 

ngăn ngừa phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, hạn chế tình trạng ô 

nhiễm môi trường kéo dài gây bức xúc.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần tiếp tục quan tâm, khắc phục:  

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về BVMT tới cộng 

đồng dân cư còn hạn chế. Do đó, sự tham gia của cộng đồng và nhận thức của xã 

hội về trách nhiệm bảo vệ môi trường, về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

sản xuất chưa cao, dẫn đến việc thực thi chính sách, pháp luật còn chưa nghiêm, 

chưa đạt hiệu quả cao.  

- Hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường, đặc biệt là khu vực nông thôn nên tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt 

khu vực nông thôn còn thấp. xử lý rác thải sinh hoạt chưa triệt để, tình trạng ô 

nhiễm môi trường tại các bãi rác hiện hữu vẫn còn tiếp diễn do chưa đóng lấp hết; 

Tỷ lệ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng còn thấp. 

- Nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường như đầu tư các dự án, 

công trình xử lý chất thải (xử lý nước thải tập trung tại các khu/cụm công nghiệp, 

khu đô thị tập trung, cụm tuyến dân cư), dự án cải thiện, khắc phục ô nhiễm môi 

trường, hỗ trợ công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường còn hạn chế chưa đáp ứng 

yêu cầu BVMT.  
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- Việc đầu tư hạ tầng xử lý nước thải của các khu, cụm công nghiệp phụ 

thuộc vào nguồn vốn ngân sách nên còn chậm so với tiến độ triển khai các dự án 

đầu tư vào khu, cụm công nghiệp.  

- Nước thải từ các khu đô thị, chợ, khu cụm tuyến dân cư chưa được xử lý 

đạt quy chuẩn môi trường; nước thải và bùn thải từ chăn nuôi cá bè, ao hầm nhỏ lẻ, 

không theo quy hoạch, chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ không xử lý triệt để chất thải dẫn 

đến gia tăng ô nhiễm nước mặt ở các kênh, rạch; việc thu gom, xử lý, tái sử dụng 

chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, chất thải chăn nuôi chưa được xử 

lý triệt để đã góp phần làm gia tăng ô nhiễm môi trường nước mặt.  

- Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của một số tổ 

chức, cá nhân chưa cao nên vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về BVMT.  

- Tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, sạt lở, xâm nhập mặn ngày 

càng phức tạp gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và công tác bảo vệ môi 

trường tại địa phương.  

- Nhiều cơ sở sản xuất, nhà máy tồn tại lâu đời, nằm xen kẽ trong các khu dân 

cư, nên khi hoạt động sản xuất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống 

cộng đồng chưa có kế hoạch khắc phục, di dời. 

- Quan trắc còn mang tính đại diện do hạn chế kinh phí; cơ sở vật chất, hạ tầng 

kỹ thuật, trang thiết bị chưa đáp ứng công tác quan trắc môi trường; Kết quả quan 

trắc định kỳ chỉ phản ánh chất lượng môi trường tại một thời điểm nhất định mang 

tính đại diện, chưa đánh giá kịp thời tổng thể hiện trạng môi trường của tỉnh; Chưa 

bố trí, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực quản lý, kiểm soát chất lượng hệ thống 

quan trắc, thực hiện công tác quan trắc.  

- Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cũng còn 

một số hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ phát triển kinh 

tế - xã hội.  

 

PHẦN HAI 

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 

 

I. Dự báo thuận lợi và thách thức đối với An Giang 

1. Thuận lợi 

An Giang được xác định là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ tiếp tục ban hành những cơ chế, chính sách 

để thúc đẩy cho vùng kinh tế trọng điểm phát triển; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng 

giao thông, hạ tầng du lịch, khu vui chơi và giải trí trên địa bàn Tỉnh đang ngày 
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càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao 

thương giữa An Giang với các tỉnh trong và ngoài vùng.  

Những hoạt động cải cách, tái cơ cấu nông nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích 

cực, đồng thời, ứng dụng khoa học -  công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã và 

đang triển khai vào thực tiễn. Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã triển khai gần 

05 năm bắt đầu có hiệu ứng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực trong việc 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Huy động nguồn lực xã hội đầu tư một số dự án lớn; cơ sở hạ tầng nông thôn 

từng bước được xây dựng và hoàn thiện theo chuẩn nông thôn mới. Các chính sách 

phát triển lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn; cơ chế liên kết vùng và hỗ trợ đầu tư phát triển vùng kinh tế trọng điểm đang 

được Chính phủ, bộ, ngành Trung ương hoàn thiện để ban hành và thực hiện là 

những điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển trong giai đoạn tới. 

2. Thách thức 

Nông nghiệp là thế mạnh nhưng vẫn còn sản xuất nhỏ và phân tán, đất đai 

manh mún, chủ yếu phát triển theo chiều rộng, chất lượng, sức cạnh tranh của sản 

phẩm còn yếu; ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều thách 

thức. Một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều do biến đổi khí hậu sẽ tác động không 

nhỏ đến mục tiêu phát triển kinh tế và đời sống của Nhân dân.  

Sự phát triển của ngành Công nghiệp hỗ trợ vẫn chậm do năng lực tổ chức, 

quản lý và công nghệ của các doanh nghiệp còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được 

yêu cầu hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp sản xuất chính.  

Các vấn đề về thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường dự báo sẽ tiếp tục ảnh 

hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn Tỉnh như hiện tượng mưa giông, sạt lở, 

sụp lún; ô nhiễm môi trường tại các khu vực gần khu công nghiệp, khu xử lý chất 

thải tiếp tục gây bức xúc cho người dân nếu chậm được xử lý. Tình trạng hạn hán 

và xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và dân sinh của vùng 

đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp sẽ có những tác động 

xấu đến nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. 

II. Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 

Nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh. Chủ động phòng ngừa và hạn chế mức độ gia tăng ô 

nhiễm do chất thải từ các khu vực: sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chăn 
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nuôi tập trung, khu công nghiệp và khu đô thị, khu dân cư tập trung. Cơ bản hoàn 

thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, 

các khu dân cư tập trung mới. Tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường ở 

các khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, các bãi rác ô nhiễm lộ thiên; quản lý, sử 

dụng hợp lý tài nguyên nước, tài nguyên đất, đảm bảo cân bằng sinh thái, đa dạng 

sinh học và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên; nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt đô thị và nông thôn. Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và 

các vấn đề môi trường. Nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai, thích 

ứng với biến đổi khí hậu, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của 

Nhân dân. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, của Nhân dân và 

của cộng đồng, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.  

II. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 

- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì đạt ở mức 22,4%. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 95%. 

- Tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch tăng đạt 100%. 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị đạt 90 %, ở nông thôn đạt 80%. 

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được tiêu huỷ, xử lý đạt 100%. 

- Duy trì tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn đạt 100%. 

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý cơ bản đạt 

trên 85%.  

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt quy chuẩn môi trường chuẩn đạt 100%. 

- Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt quy chuẩn môi trường chuẩn đạt 100%. 

- Phấn đấu các đô thị từ loại III trở lên và đô thị loại IV quy mô dân số lớn có 

hệ thống xử lý nước thải.  

- Tổ chức thí điểm phân loại rác tại nguồn tại 02 phường của thành phố Long 

Xuyên và 02 phường của thành phố Châu Đốc 

III. Nhiệm vụ và giải pháp  

1. Rà soát, bổ sung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

đã ban hành với văn bản mới ban hành của Trung ương để điều chỉnh, bổ sung hoặc 

ban hành văn bản mới phù hợp với quy định hiện hành. 

- Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định giá dịch vu 

thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cơ chế chính sách để hỗ trợ cho những người 
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trực tiếp thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (nơi chưa có tuyến thu gom 

của công trình đô thị), bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trên 

địa bàn tỉnh.  

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế, chính sách có liên quan nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân tham gia đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường. Phát huy mạnh 

hơn nữa các chính sách kinh tế, tài chính, chính sách xã hội hóa và khuyến khích 

đầu tư trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận 

thức cộng đồng về bảo vệ môi trường 

- Tiếp tục quán triệt và đôn đốc triển khai thực hiện đúng, đầy đủ, có hiệu 

quả các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nêu trong Nghị 

quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Kết luận số 02-KL/TW 

của Ban Bí thư; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bổ 

tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ 

sông, các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý xả thải để bảo vệ tài nguyên nước, 

có giải pháp tạo vùng dự trữ nước ngọt hạn chế tác động biến đổi khí hậu. 

- Tập trung, đổi mới nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, 

phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, về công tác quản lý, thu gom, phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bảo vệ cảnh quan môi trường. Thực 

hiện và nhân rộng các mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, các 

phong trào giảm thiểu phát thải nhựa, tái chế, tái sử dụng. 

- Các cơ quan truyền thông Báo, Đài tăng cường xây dựng chuyên trang, 

chuyên đề, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Thực 

hiện lên án, công khai các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên các 

phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo dư luận xã hội.  

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến  pháp luật 

về bảo vệ môi trường, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ 

đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường.  

3. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường các cấp 
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- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước, kiện toàn, sắp xếp hoàn thiện tổ chức 

bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường, bố trí nguồn 

nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường, nhất là ở cấp huyện 

và cấp xã; tập trung nâng cao năng lực trong công tác quản lý chất thải nguy hại, chất 

thải rắn sinh hoạt, công tác phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường.  

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác thanh 

tra, kiểm tra, hậu kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm về tài nguyên, môi trường. Chủ động thực hiện hoạt động giám sát môi 

trường để kiểm soát chặt chẽ đối với các dự án/cơ sở, đặc biệt các dự án có phát 

sinh lượng chất thải lớn, đối tượng thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ 

ô nhiễm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết không cho vận hành 

đối với các dự án chưa đủ điều kiện về môi trường theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó tập 

trung rà soát, đánh giá khoanh vùng các nguồn thải lớn, tiềm ẩn rủi ro gây sự cố 

môi trường. Kiểm tra, rà soát các khu vực, cơ sở bức xúc, các điểm nóng về môi 

trường phát sinh để có kế hoạch, biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp 

giám sát hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý thông tin phản ánh ô nhiễm môi 

trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

- Điều tra, đánh giá sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh và đề 

xuất các giải pháp bảo vệ môi trường; phân vùng xả nước thải vào sông để tăng 

cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước mặt. Tiếp tục cải tạo môi trường, 

hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt theo quy hoạch, phấn đấu các đô thị 

loại III trở lên và đô thị loại IV quy mô dân số lớn có hệ thống xử lý nước thải. Chủ 

động phòng, chống hạn chế tác động của triều cường, sạt lở, xâm nhập mặn do 

nước biển dâng. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ 

môi trường. Chủ động giám sát, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí 

hậu; phát triển nền kinh tế xanh, ít rác thải. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện và rà soát điều chỉnh, tích hợp các quy hoạch 

về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn, đa dạng sinh học và quy hoạch mạng 

lưới quan trắc môi trường nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn 

với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh. Hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu về môi trường và xây dựng cơ sở chia sẻ, trao đổi dữ liệu thông tin về môi 

trường trong tỉnh, với Trung ương và các tỉnh, thành lân cận. 

4. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính, cải thiện chất lượng môi trường 
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- Tăng cường công tác quan trắc cảnh báo chất lượng môi trường; xây dựng 

và thực hiện Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025; đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục trực tiếp truyền số liệu 

về cơ quan Nhà nước về bảo vệ môi trường. 

- Mở rộng mạng lưới thu gom để tăng tỉ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt; 

xây dựng, nhân rộng mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở những nơi 

chưa có hệ thống thu gom. Thành lập Tổ vệ sinh môi trường ở ấp, khu vực để tổ 

chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt đối với các tuyến đường mà đơn vị thu gom 

không thu gom được. Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho Tổ vệ sinh môi trường được 

thành lập ở ấp, khu vực; đầu tư, xây dựng bổ sung mới bể chứa bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng tại các khu vực sản xuất nông nghiệp của các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Tổ vệ sinh môi trường 

để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 

sử dụng. 

- Hoàn thành xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo 

Quyết định số 1788/QĐ-TTg và các khu điểm ô nhiễm; Xây dựng và triển khai thực 

hiện phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác. Trồng bổ 

sung cây xanh tại các trục lộ giao thông và khu vực công cộng. 

- Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp tận thu, tái sử dụng phụ phế phẩm trong 

sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu phát thải gây ô nhiễm môi trường và làm gia 

tăng phát thải khí nhà kính. 

- Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như 

IPM, 3G3T, 1P5G, thâm canh tổng hợp, canh tác theo tiêu chuẩn tiên tiến,… nhằm 

giảm lượng phát thải bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên động, thực vật; xử lý, tiêu 

hủy gia súc, gia cầm theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.  

5. Bảo vệ, khai thác hợp lý, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

và đa dạng sinh học 

- Lồng ghép các nội dung bảo vệ, đa dạng sinh học, an toàn sinh học, khai thác 

và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, thiên nhiên vào quy hoạch tỉnh, đảm 

bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới 

đất; lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm soát việc thăm dò và cấp phép khai thác tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường giám sát các dự án đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học 

trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống 

cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ việc săn bắt, khai thác và buôn bán động thực vật 

quý, hiếm; kiểm soát, quản lý chặt và phòng ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại. 

6. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong công tác 

quản lý và BVMT, tăng cường phối hợp liên tỉnh, vùng, hợp tác quốc tế 

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến, 

hiện đại theo hướng thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên; công 

nghệ sản xuất sạch; giảm thiểu chất thải, tái chế chất thải. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu nguồn thải 

nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

- Chú trọng ưu tiên thu hút dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ sản xuất 

sạch hơn và thân thiện với môi trường; quan tâm xem xét, bố trí các dự án đầu tư 

vào khu/cụm công nghiệp đảm bảo đúng phân khu chức năng, loại hình sản xuất 

phù hợp theo Quy hoạch.  

- Tranh thủ nguồn vốn tài trợ của Trung ương và quốc tế triển khai đầu tư 

xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị. 

 - Đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên tỉnh, hợp tác vùng, hợp tác trong nước 

và quốc tế nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi, hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 

phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường. 

IV. Nguồn lực thực hiện Chương trình 

1. Nguồn nhân lực 

- Tăng cường huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội, nghề 

nghiệp tham gia vào công tác bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, khoa học trong 

ứng dụng, nâng cao hiệu quả nghiên cứu chuyển giao ứng dụng công nghệ vào lĩnh 

vực môi trường, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải. 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện các 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo trách nhiệm quản lý. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh 5 năm 

(2021 - 2025) từ ngân sách trung ương hỗ trợ, khả năng cân đối ngân sách tỉnh (vốn 

thường xuyên, vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp bảo vệ môi trường), nguồn vốn 

vay (ODA, AFD) và xã hội hóa.  
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PHẦN BA 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 

Căn cứ Chương trình này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành 

tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, 

đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc 

thực hiện Chương trình; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá 

trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo. 

Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện Chương trình như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này. 

b) Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi 

trường; nâng cao năng lực quan trắc môi trường; triển khai và hướng dẫn các địa 

phương thực hiện các mô hình phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực 

nông thôn; tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; 

chủ trì và phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ môi trường tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các nhiệm vụ khác theo Chương trình. 

c) Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan rà soát, tham mưu ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

d) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh trong việc rà soát, triển khai thực hiện quy 

hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

đ) Đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được phân công. Tham 

mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình, tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện hàng năm (trước ngày 15 tháng12 hàng năm). 

e) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp tăng 

cường năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng 

kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường cho công chức, 

viên chức ngành tài nguyên và môi trường; đề xuất cử công chức, viên chức thuộc 

phạm vi quản lý tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh”. 
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g) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ, đúng 

quy định của pháp luật các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức thuộc 

phạm vi quản lý. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn đầu tư công cho các chương 

trình dự án bảo vệ môi trường. Tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách ưu 

đãi đối với các dự án đầu tư bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. 

b) Thực hiện lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư 

xây dựng cơ bản với công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

3. Sở Tài chính:  

Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 

Chương trình theo đúng quy định. 

4. Sở Nội vụ:  

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường cho công 

chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; Cử công chức, viên chức ngành 

tài nguyên và môi trường tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền 

quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Xem xét, giải quyết đối với những khó khăn, 

vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong thực hiện chế độ chính sách cho công 

chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì tổ chức, hướng dẫn người dân canh tác, nuôi trồng phù hợp quy 

hoạch, xử lý chất thải trong chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản theo đúng 

quy định. 

b) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện bảo tồn đa 

dạng và an toàn sinh học. 

c) Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên động, thực vật; phối hợp 

xử lý, tiêu hủy gia súc, gia cầm khi có dịch bệnh theo quy định, đảm bảo yêu cầu về 

vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm theo 

hướng tập trung. 

d) Xây dựng và thực hiện chương trình quan trắc môi trường đối với vùng 

nuôi trồng thủy sản và làng nghề. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ  

a) Nghiên cứu, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ thông qua các đề tài, dự án của tỉnh và của Trung ương 



 20 

(nếu có) thuộc lĩnh vực môi trường, trong đó tập trung nghiên cứu xử lý chất thải 

rắn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, rác thải nhựa, các sản phẩm nhựa 

dùng một lần từ đó có hướng quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

b) Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án 

nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn 

tỉnh, phát triển môi trường bền vững. 

c) Thực hiện thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo quy định của Luật 

Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017. 

7. Sở Công Thương 

a) Chủ trì tổ chức việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong 

lĩnh vực công thương; hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công 

nghệ sản xuất sạch hơn, quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường 

trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn 

trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh. 

c) Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, ngành 

liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành 

Công Thương giai đoạn 2020 - 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 1375/QĐ-

TTg ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

8. Sở Xây dựng 

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.  

c) Đôn đốc, phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về xây dựng hệ 

thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị. 

d) Thực hiện các biện pháp quản lý cây xanh trong đô thị.  

9. Sở Y tế  

a) Tăng cường phổ biến các quy định của Nhà nước và của ngành y tế cho 

các cơ sở y tế về công tác bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý chất thải y tế. Chỉ 

đạo các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải y tế.  

b) Quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải y tế của các cơ sở y tế theo 

đúng quy định của Bộ Y tế. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các dự án xử lý nước thải và chất 

thải rắn phát sinh trong lĩnh vực y tế. 

c) Tiếp tục triển khai các dự án nâng cấp, sửa chữa, xây mới công trình thu 

gom, xử lý chất thải tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường trên địa 

bàn tỉnh. 
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10. Công an tỉnh:  

Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, đấu tranh về phòng chống tội phạm vi 

phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các sở, ngành liên 

quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường theo thẩm quyền. 

11. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

a) Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các 

khu, cụm công nghiệp tập trung thuộc trách nhiệm quản lý. 

b) Tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công 

nghiệp tập trung thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong triển khai, thực hiện dự án. Tham mưu UBND tỉnh thu hút đầu tư đúng quy 

định, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm được giao. 

12. Sở Giao thông vận tải 

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động giao thông vận 

tải; Quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông trên các tuyến đường bộ, tuyến 

đường thủy nội địa và các khu cảng nhằm phòng ngừa và ứng phó kịp thời khi xảy 

ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại. 

b) Thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng khí thải các phương tiện tham gia 

lưu thông. 

13. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tiếp tục đưa nội dung giáo 

dục môi trường và biến đổi khí hậu lồng ghép vào chương trình giáo dục chính khóa 

và ngoại khóa phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về môi trường trong các cấp học. 

b) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về truyền 

thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường theo kế hoạch hàng năm. 

14. Sở Tư pháp:  

Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã ban hành để có đề nghị 

điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ hoặc nghiên cứu đề xuất ban hành mới phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành. 

15. Sở Thông tin và Truyền thông:  

Phối hợp với Sở Tài Nguyên Môi trường và các đơn vị có liên quan trong 

việc thống nhất nội dung thông tin để định hướng và quản lý thông tin tuyên truyền 

về “Chương trình hành động bảo vệ môi trường của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 
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– 2025” trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí, thông tin điện tử và 

thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.  

16. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch: 

Chủ trì tổ chức việc thực hiện các quy định về công tác bảo vệ môi trường 

trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, khuyến 

khích các Ban Quản lý các Khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ du lịch thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ môi trường; thực hiện thanh 

kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch; tổ chức lớp tập 

huấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. 

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể: 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chương 

trình liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng tích cực tham gia các hoạt 

động bảo vệ môi trường; đồng thời phát huy vai trò trong việc giám sát thực hiện 

pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

18. Đài Phát thanh - Truyền hình  

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan, các tổ chức 

đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, thông tin kịp thời những quy định của pháp luật về BVMT, biến đổi khí 

hậu, đa dạng sinh học đến người dân thông qua các cơ quan thông tin đại chúng 

trên địa bàn tỉnh. 

19. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang 

a) Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo các hợp đồng ký kết. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai và nhân rộng 

chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn. 

c) Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trong việc quản lý, vận hành các 

khu xử lý rác, lò đốt rác đầu tư bằng vốn ngân sách. 

20. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trên 

địa bàn; trình HĐND cùng cấp phân bố chi ngân sách đảm bảo cho hoạt động bảo 

vệ môi trường phù hợp với thực tế của địa phương. 

b) Tổ chức rà soát lại hiện trạng đầu tư các dự án vào cụm công nghiệp – tiểu 

thủ công nghiệp và đề xuất cụ thể nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải tập trung ở các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện 

thực tế. 
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c) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức quản lý chất thải 

rắn, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa 

bàn theo đúng quy định. 

d) Chủ trì tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên 

địa bàn quản lý có quy mô hoạt động theo thẩm quyền phân cấp, nhất là các cơ sở 

chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm tự phát trên địa bàn và gây ô nhiễm môi trường. 

e) Đẩy mạnh công tác tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ 

môi trường. Tăng cường tổ chức bộ máy, bố trí đủ nhân lực đảm bảo thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường cho địa phương./. 

 

Nơi nhận:             
  - Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ TNMT; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT,  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỰ ÁN, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG TỈNH AN GIANG 5 NĂM (2021-2025) 

TT 
Tên dự án, kế hoạch, chương 

trình 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 

Đề án nâng cao năng lực quản lý 

môi trường trên địa bàn tỉnh An 

Giang giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
2022 

2 

Đề án truyền thông nâng cao 

năng lực, nhận thức về biến đổi 

khí hậu cho cơ quan quản lý các 

cấp và cộng đồng dân cư trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, 

định hướng đến năm 2030. 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
2022 

3 

Kế hoạch quản lý chất lượng 

môi trường nước mặt đối với 

sông, hồ nội tỉnh An Giang đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 

Sẽ thực 

hiện khi có 

hướng dẫn 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4 

Kế hoạch quản lý chất lượng 

môi trường không khí tỉnh An 

Giang đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 

Sẽ thực 

hiện khi có 

hướng dẫn 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

5 

Kế hoạch điều tra, đánh giá chi 

tiết khu vực có khả năng bị ô 

nhiễm chất độc hóa học da cam, 

đi-ô-xin ở tỉnh An Giang 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
2023 

6 

Kế hoạch điều tra, khảo sát bổ 

sung về ô nhiễm đất trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
2023 

7 

Đề án nâng cao năng lực quan 

trắc, cảnh báo ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn tỉnh An 

Giang 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 

Sẽ thực 

hiện khi có 

hướng dẫn 

của Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

8 
Đề án nâng cao năng lực thu 

gom và xử lý chất thải rắn trên 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
2022 -2023 
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TT 
Tên dự án, kế hoạch, chương 

trình 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

địa bàn tỉnh An Giang 

9 

Kế hoạch điều tra, thống kê lập 

Danh mục loài ngoại lai xâm hại 

trên địa bàn tỉnh An Giang và đề 

xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn 

chặn trong năm 2021 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
2022 

10 

Lập “Báo cáo các vùng đất ngập 

nước trên địa bàn tỉnh An 

Giang” 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
2022 

11 

Điều tra hiện trạng phát thải thu 

gom, xử lý bao gói thuốc BVTV 

trong sản xuất nông nghiệp và 

đề xuất biện pháp quản lý trên 

địa bàn tỉnh An Giang 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND cấp 

huyện và các đơn vị 

liên quan 

2022 

12 

Đầu tư và xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải tập trung các đô thị: 

thị xã Tân Châu, thị trấn Tịnh 

Biên – huyện Tịnh Biên, thị trấn 

Núi Sập – huyện Thoại Sơn. 

UBND huyện Thoại 

Sơn, thị xã Tân Châu; 

Công ty Cổ phần Điện 

nước An Giang 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Xây 

dựng 

2025 

13 

Dự án Đóng cửa, xử lý ô nhiễm 

môi trường các bãi rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang 

(xử lý 25 bãi rác ô nhiễm môi 

trường) 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành tỉnh, 

UBND cấp huyện 
2024 

14 

Dự án Đóng cửa, xử lý ô nhiễm 

môi trường các bãi rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang 

(đóng lấp, xử lý ô nhiễm 06 bãi 

rác). 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành, 

UBND cấp huyện 
2022 

15 

Hoàn thiện Dự án trang bị trạm 

quan trắc môi trường tự động, 

liên tục tỉnh An Giang 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở, ngành, 

UBND cấp huyện 
2021-2022 

16 

Đầu tư và xây dựng Nhà máy xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt huyện 

Chợ Mới, quy mô 100 tấn/ngày 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở Xây dựng,  

UBND huyện Chợ 

Mới vàNhà đầu tư 
2021-2022 

17 

Đầu tư và xây dựng Nhà máy 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

khu xử lý rác Bình Hòa, huyện 

Châu Thành, quy mô 300 

tấn/ngày. 

Sở Xây dựng 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND 

huyện Châu Thành, 

Nhà đầu tư 

2021-2023 
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TT 
Tên dự án, kế hoạch, chương 

trình 
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

18 

Kế hoạch di dời các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường nằm xen kẻ 

trong khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Xây 

dựng  

2022-2025 

19 

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải tập trung ở các cụm 

công nghiệp – tiểu thủ công 

nghiệp 

Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Xây 

dựng  

2022-2025 

 


		2021-10-27T16:33:46+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




