
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 888/UBND-KTN 
V/v 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 

An Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

- Báo An Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; 

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

 

Thực hiện Công văn số 5724/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 7 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, giám sát về rác thải sinh hoạt trên các lưu 

vực sông. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên 

sông, kênh, rạch và tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến công 

tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào 

“Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni 

lông khó phân hủy” trên địa bàn tỉnh An Giang 

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà nước 

về quản lý chất thải rắn, bảo vệ nguồn nước; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc 

để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường; đổ chất thải, rác thải ra môi trường 

không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. 

- Đẩy nhanh tiến độ xử lý cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc 

trách nhiệm quản lý.  

- Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện các dự án đóng lấp các bãi rác không hợp vệ sinh trên địa bàn.  
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch; Chủ 

động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra bảo 

vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác bố 

trí phương tiện, dụng cụ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường 

thuộc lĩnh vực ngành theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 09/2/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thường xuyên phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động du khách nâng cao trách nhiệm 

bảo vệ môi trường khi tham gia hoạt động du lịch. 

3. Sở Giao thông vận tải 

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông và 

vận tải; Lồng ghép kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các nhà chờ: bến xe, 

bến đò, phà,… trong đó lưu ý việc bố trí phương tiện, dụng cụ thu gom và xử lý 

chất thải rắn phát sinh. 

- Thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi 

trường cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động giao thông vận tải trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Sở Xây dựng 

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các 

Nhà máy xử lý chất thải rắn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

5. Sở Ngoại vụ: 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đối ngoại về bảo vệ môi 

trường tại các khu vực sông trên địa bàn các huyện biên giới. 

6. Công an tỉnh: 

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai 

thực hiện kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. 

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

- Tăng cường thực hiện các nội dung: Mở rộng tuyến thu gom và nâng tỷ 

lệ thu gom rác thải sinh hoạt sinh hoạt trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra, giám sát 

công tác thu, xử lý rác thải của Xí nghiệp môi trường đô thị tại địa phương; 

Tuyên truyền bảo vệ môi trường, trong đó tập trung các nội dung về thu gom, xử 

lý rác thải sinh hoạt, rác bảo vệ thực vật; truyền thông về tác hại của các sản 

phẩm sử dụng một lần có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với 

hệ sinh thái, môi trường và sức khỏe con người. 
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tại các khu, 

điểm du lịch, khu vực vui chơi, bến bãi, khu vực công cộng, bến xe, bến tàu (đò).  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận 

động người dân trên địa bàn thực hiện tốt việc đóng phí vệ sinh môi trường, thực 

hiện phân loại rác thải sinh hoạt hộ gia đình, đổ rác đúng nơi quy định, không để 

phát sinh điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát tại các khu vực công cộng; 

không vứt rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy xuống các 

sông, kênh, rạch. 

- Tổ chức các chiến dịch thu gom rác thải, làm sạch các đoạn sông, kênh, 

rạch (nghiên cứu thực hiện tối thiểu một năm hai lần trên cơ sở xác định thứ tự 

ưu tiên các đoạn sông, kênh, rạch ô nhiễm và lộ trình phù hợp) và thường xuyên 

thực hiện khơi thông dòng chảy các đoạn sông, kênh, rạch trên địa bàn quản lý; 

kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xả rác không đúng 

nơi quy định. 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vứt rác thải, xả thải chất thải 

rắn không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước thuộc địa bàn 

quản lý.  

8. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các lò đốt rác thải sinh hoạt đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư. 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên mở rộng tuyến 

và nâng tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh. 

9. Định kỳ 6 tháng, cả năm các Sở, ngành, địa phương có liên quan báo 

cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên 

quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- TT. TU, HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- UBND tỉnh: CT, PCT Trần Anh Thư; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTN; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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