
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1998/STNMT-MT 
V/v báo cáo kết quả thực hiện chất vấn 

tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

An Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 

 
 

Căn cứ Công văn số 185/HĐND-TT ngày 27/11/2020 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 

họp thứ 18 HĐND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 430/UBND-TH ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo như sau: 

I. Kết quả thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm giảm thiểu rác 

thải nhựa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Từ năm 2018, thực hiện lời kêu gọi cả nước hành động chống rác thải nhựa 

của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh trên 05 kế hoạch, văn bản1 triển khai 

liên quan nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2021, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Ban hành Công văn số 

192/UBND-KTN ngày 11/3/2021 về việc triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 

20/8/2020 và Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ 

trên địa bàn tỉnh, trong đó lồng ghép nội dung tăng cường quản lý, tái sử dụng, 

tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ 

chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện: (1) Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; 

 
1 Cụ thể: (1) Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang”; (2) Công văn số 827/UBND-KTN 

ngày 26/8/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh 

An Giang; (3) Công văn số 4503/VPUBND-KTN ngày 13/9/2019 về kết quả thực hiện phong 

trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang; (4) Công văn số 4138/VPUBND-KTN 

ngày 24/8/2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại 

dương đến năm 2030; (5) Công văn số 888/UBND-KTN ngày 24/8/2020 về việc tăng cường quản 

lý, giám sát về rác thải sinh hoạt trên các sông, kênh, rạch và tại các khu, điểm du lịch trên địa 

bàn tỉnh. 
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hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; (2) Tiên phong, 

gương mẫu thực hiện phân loại rác thải ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân 

loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể 

tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; (3) Thực hiện tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị 

về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa. Qua đó, từ cuối năm 2020 - đầu 

năm 2021 đến nay đạt được một số kết quả như sau:  

1. Tiếp tục tổ chức phát động các phong trào “Chống rác thải nhựa” trong 

hầu hết các ngành lĩnh vực: 

- Không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính Nhà 

nước, các đơn vị sự nghiệp để mua sắm các sản phẩm nhựa dùng một lần sử dụng 

trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan. 

- Thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhựa  khó phân hủy trong các 

cuộc hội, họp, tập huấn và các hoạt động hàng ngày của cơ quan đơn vị bằng 

những sản phẩm dễ phân hủy, phân hủy sinh học và có thể tái chế như: Túi ni- 

lông dễ phân hủy, bìa sơ-mi giấy, tách sứ, bình thủy tinh, bình  kim loại, vòi nước 

công cộng và những sản phẩm thân thiện môi trường.  

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố đều có văn bản và 

kế hoạch đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường về tham gia hưởng ứng phong 

trào “Chống rác thải nhựa” tại đơn vị. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để tuyên 

truyền thực hiện bảo vệ môi trường và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” 

đến cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện.  

- Lồng ghép chủ đề “Chống rác thải nhựa” vào các phong trào, chuỗi hoạt 

động hưởng ứng các ngày lễ môi trường “Tháng hành động vì môi trường”, 

“Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày môi trường thế giới”, “Ngày thứ 

Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đoạn đường văn minh đô thị tại Khu 

du lịch quốc gia Núi Sam”, “Thùng rác 100 đồng”,… của các địa phương và hội, 

đoàn thể. 

- Tiếp tục các mô hình thiết thực “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, 

mô hình “Phụ nữ xách giỏ đi chợ” (tặng được 3.493 giỏ xách nhựa), Tổ chức nhiều 

mô hình thu đổi rác thải nhựa lấy quà (thu đổi được khoảng 02 tấn rác thải nhựa). 

- Công tác thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

Đã thực hiện 230 tin, 124 bài, 31 câu chuyện truyền thanh, 38 chuyên mục, 14 

phóng sự, trong đó lồng ghép các nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ môi 

trường và kêu gọi hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”. 

2. Tổ chức nhiều mô hình phân loại rác tại nguồn tại cơ quan làm việc, các 

nhà máy trong khu công nghiệp, trường học, làng bè (Sở Công Thương, Ban Quản 

lý khu kinh tế, Cục thuế tỉnh, huyện Thoại Sơn). 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề 

cương Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 
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giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2050 (dự kiến hoàn thành quý III năm 

2021). Sau khi Đề án này được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục 

lập Dự án nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, có 

các hợp phần: hoàn thiện cơ chế chính sách về phân loại, tái chế rác thải nhựa; 

truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong trong giảm thiểu rác thải nhựa,… 

4. Tổ chức các phong trào và xã hội hoá thực hiện các biện pháp để thu 

gom chất thải nhựa trên các sông, rạch, kênh, mương và các hồ, ao trong khu đô 

thị, khu dân cư, khu du lịch và các khu vực công cộng. 

5. Tuyên truyền, khuyến khích các xã, ấp nông thôn mới, và nông thôn mới 

nâng cao thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải nhựa. 

Dự kiến đến cuối năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng kết việc 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa, trên cơ sở đó cùng các ngành 

và địa phương tham mưu UBND tỉnh các biện pháp thiết thực công tác quản lý 

giảm thiểu rác thải nhựa phù hợp với điều kiện của tỉnh trong thời gian tiếp theo.  

II. Thực trạng công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; 

Việc đóng lấp các bãi rác ô nhiễm trên địa bàn tỉnh như thế nào? 

1. Thực trạng công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

- Thực trạng phát sinh: khoảng 1.150 tấn/ngày, trong đó, khu vực đô thị khoảng 

527 tấn/ngày (chiếm 45,8%) và khu vực nông thôn 623 tấn/ngày (chiếm 54,2%).  

- Thực trạng thu gom: đã mở rộng và thu gom 156/156 xã, phường, thị trấn 

(tính theo tuyến thu gom trên các trục lộ chính). Toàn tỉnh thu gom khoảng 922,58 

tấn/ngày (đạt 78,4%, tăng hơn 6,7% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó: Công 

ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thu gom 902,58 tấn/ngày; Các tổ tự quản 

thu gom của xã và 01 mô hình ủ phân compost thu gom khoảng 20 tấn/ngày; 

Lượng rác còn lại khoảng 208 tấn/ngày chủ yếu ở vùng sâu, cù lao,… được người 

dân tự xử lý tại hộ gia đình (chôn, đốt,…) hoặc thải ra môi trường. 

- Thực trạng xử lý: khoảng 902,58 tấn/ngày được thu gom và xử lý như sau:  

+ Khoảng 625,83 tấn/ngày (tương đương 69,3%) được xử lý tại 03 cụm xử 

lý rác chôn lấp hợp vệ sinh tập trung của tỉnh (cụm Bình Hoà, huyện Châu Thành, 

341,6 tấn/ngày; Cụm Kênh 10, thành phố Châu Đốc, 157,79 tấn/ngày và Cụm 

Phú Thành, huyện Phú Tân, 126,44 tấn/ngày);  

+ Khoảng 51,93 tấn/ngày (5,75%) được xử lý tại Nhà máy đốt chất thải rắn 

sinh hoạt thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, do Công ty Cổ phần Môi trường đô 

thị An Giang làm chủ đầu tư.  

+ Khoảng 03 tấn/ngày được xử lý bằng mô hình ủ phân compost tại xã 

Vĩnh Phú, Thoại Sơn; 

+ Khoảng 220 tấn/ngày được xử lý bằng phương pháp chôn lấp không hợp 

vệ sinh tại 25 bãi rác lộ thiên trên địa bàn các huyện;  
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+ Lượng chất thải rắn còn lại chưa được thu gom (khoảng 208 tấn/ngày), 

được người dân thu gom và tự xử lý bằng cách chôn lấp tại vườn, đốt thủ công 

hoặc bỏ trực tiếp ra sông, ao, hồ và khu đất trống gần nhà.  

- Thực trạng đầu tư các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh: 

+  Đối với 03 dự án nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt do Công ty Cổ 

phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư: Nhà máy xử lý chất thải rắn 

thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, công suất 50 tấn/ngày, đã vận hành chính thức 

từ tháng 9/2020; Nhà máy xử lý chất thải rắn thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, 

công suất 100 tấn/ngày, đang xây dựng đạt 100% công tác lắp đặt thiết bị, đang 

nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị, dự kiến quý IV/2021 đưa vào vận hành; Lò đốt 

rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, công suất 15 tấn/ngày, đã đề xuất 

UBND tỉnh dừng triển khai, không nghiệm thu lò đốt do kết quả xử lý khí thải lò 

đốt không đảm bảo quy chuẩn. 

+ Đối với 03 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt do Sở 

Xây dựng làm chủ đầu tư: Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn xã Bình Hoà, huyện 

Châu Thành, công suất 300 tấn/ngày do Công Ty Cổ phần Xây Dựng Thương 

Mại và Đầu Tư Huy Ngọc Hưng làm chủ đầu tư đang triển khai, dự kiến hoàn 

thành năm 2023; Còn lại 02 dự án: dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố 

Châu Đốc, công suất 195 tấn/ngày và dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú 

Tân, công suất 120 tấn/ngày do không thống nhất các nội dung theo hợp đồng 

thương thảo nên hiện nay SXD đã đề xuất UBND tỉnh kết thúc hợp đồng với nhà 

đầu tư Liên danh IDJ-Thăng Long. 

2. Thực trạng công tác đóng lấp, xử lý triệt để các bãi rác ô nhiễm trên địa 

bàn tỉnh  

- Đã hoàn thành xử lý 06/09 bãi rác (bãi rác Kênh 4, thành phố Châu Đốc; 

bãi rác thị trấn Long Bình và bãi rác thị trấn An Phú, huyện An Phú; bãi rác Bình 

Đức, thành phố Long Xuyên; bãi rác thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú; bãi rác 

thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân). Còn lại 03 bãi rác ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng gồm: bãi rác Long Phú, thị xã Tân Châu, bãi rác thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn và bãi rác thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới. Trong đó, bãi rác Long 

Phú, Tân Châu, tỉnh đã giao UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư thực hiện 

(Công văn số 1935/VPUBND-KTN ngày 28/4/2021 về việc chủ trương điều chỉnh 

dự án Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh); 02 bãi rác còn lại, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh và 

tiếp tục làm chủ đầu tư thực hiện dự án này. 

- Đối với 25 bãi rác lộ thiên, chôn lấp không hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi 

trường còn lại trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu 

UBND trình và được HĐND thông qua chủ trương đầu tư dự án (Nghị quyết số 

42/NQ-HĐND ngày 08/12/2020), với tổng mức đầu tư là 182 tỷ đồng, từ nguồn 
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ngân sách tỉnh (Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025), thời gian 

triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2024. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã triển khai lập dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở tiếp tục triển 

khai khảo sát thực tế và lập dự án, dự kiến trình UBND tỉnh thông qua, phê duyệt 

dự án vào cuối năm 2021. 

3. Giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt trong thời gian tới 

- Về lâu dài: Đề xuất các định hướng công tác thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.  

- Trong khi chưa có quy hoạch tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2050 trong quý III 

năm 2021. Sau khi Đề án này được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 

tục lập Dự án nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025, gồm các hợp phần: Hoàn thiện đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực 

phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý; Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý; 

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia mạng lưới thu gom rác thải 

sinh hoạt,… 

- Tiếp tục đôn đốc Công ty CP MTĐT An Giang đẩy nhanh tiến độ đầu tư  

dự án nhà máy xử lý chất thải rắn thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, công suất 

100 tấn/ngày, để sớm đưa vào hoạt động vào quí IV/2021; hoàn thành và đưa vào 

hoạt động hố chôn lấp số 2, công suất 245 tấn/ngày tại Khu xử lý rác thải Bình 

Hòa, Châu Thành; khẩn trương đầu tư xây dựng hố chôn lấp số 2 tại Khu xử lý 

rác Phú Thạnh, Phú Tân. 

- Hỗ trợ, đôn đốc Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại & Đầu Tư Huy 

Ngọc Hưng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn xã Bình 

Hoà, huyện Châu Thành, công suất 300 tấn/ngày. 

 - Triển khai phương án đốt rác tạm tại 02 khu xử lý rác thải tập trung kênh 

10, thành phố Châu Đốc và khu xử lý rác thải tập trung Phú Thạnh, huyện Phú 

Tân (theo Công văn số 2992/VPUBND-KTN ngày 17/6/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc lập phương án đốt rác tạm tại 02 khu xử lý rác thải tập trung 

kênh 10, Châu Đốc và Phú Thạnh, Phú Tân). 

- Tiếp tục mời gọi, xã hội hoá việc đầu tư thêm các nhà máy đốt rác công 

suất khoảng từ 30 tấn/ngày đến 50 tấn/ngày phân tán địa bàn phù hợp với khoảng 

cách thu gom nhằm xử lý hết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện lựa chọn nhà đầu tư để triển 

khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc và dự án nhà máy 

xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân. 
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III. Hiện nay, điểm tập kết rác thải tại địa bàn ấp Bà Đen, xã An Cư 

từ lâu đã bốc mùi hôi, ruồi, muỗi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất lớn 

đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của bà con sinh sống lân cận, đề nghị 

Giám đốc Sở cho biết giải pháp để xử lý vấn đề này. 

Để xử lý tạm thời tình trạng ô nhiễm môi trường bãi rác An Cư, huyện Tịnh 

Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND huyện Tịnh 

Biên, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tiếp tục có giải pháp, xử lý 

hạn chế tác động đến xung quanh (tại Công văn số 3699/STNMT-MT ngày 

03/12/2020). Đến nay, bãi rác đã được san ủi toàn bộ lượng rác cặp đường đê có 

người dân ra vào khu dân cư tại ô số 01 (từ ngoài đường dẫn vào bãi rác) xuống 

hầm chứa thấp hơn mặt đường và khoảng cách từ đường đến giữa hầm là 15 – 

20m. Đặt bảng cấm, đóng cọc khoanh vùng ngưng không cho đổ rác và kéo lưới 

thưa dây gân không cho rác, bọc bay ra bên ngoài đồng ruộng; Thực hiện phun 

xịt khử mùi, diệt ruồi mỗi ngày một lần tại bãi rác và khu dân cư Sóc Rè (cạnh 

bãi rác) hạn chế thấp nhất mùi hôi; Thực hiện đổ đá xô bồ trên mặt đường đê nội 

bộ để ngăn chặn nước rỉ rác từ bãi thoát ra ngoài vào mùa mưa bão, đồng thời 

đảm bảo cho xe thu gom vận chuyển và người dân đi lại Khu dân cư Sóc Rè; Tiến 

hành trồng 3.000 cây Bạch Đàn xung quanh bãi rác để hạn chế mùi hôi ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh.  

Ngoài ra, để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương triển khai 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), trong đó có bãi rác An Cư, huyện Tịnh Biên và đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương thực hiện dự án trong giai đoạn 

2021 – 2024 (tại Nghị quyết số 42/NĐ-HĐND ngày 08/12/2020).  

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội 

đồng nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- P.KHTC, CCBVMT; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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