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DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2030 định hướng 2050 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 

y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 

của Chính phủ. 

- Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

- Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất thải và phế liệu; 

- Căn cứ Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

- Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường; 



- Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

-  Căn cứ Quyết định số 3949/QĐ- BN  ngày 28/12/2017 của  BN  tỉnh 

 n  iang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh 

 n  iang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số     /TTr-SXD ngày  / /2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2030, định hướng 2050. 

 

Điều 2. Giao Sở Xây dựng cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp các 

Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

                                                                  CHỦ TỊCH 

  

 




