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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của Đề án thành lập thị xã Tịnh Biên 

 thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và 

Luật số 47/2019/QH14 quy định hồ sơ thẩm tra đề án về việc thành lập, giải thể, 

nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

báo cáo về những tác động của Đề án thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An 

Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên như sau:  

1. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội 

a) Mặt tích cực: 

Việc thành lập thị xã Tịnh Biên sẽ có tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn; góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng 

cơ hội lựa chọn của người lao động, đồng thời cũng sẽ thu hút lực lượng lao động 

chất lượng cao từ địa phương khác đến địa bàn. Địa bàn Tịnh Biên có Quốc lộ 91 

chạy qua, có vai trò kết nối với các đô thị lân cận với thành phố Cần Thơ, thành 

phố Long Xuyên và thành phố Hà Tiên, là một lợi thế phát triển kinh tế. 

Sau khi được thành lập, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển 

hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội hướng tới đồng bộ, nhất là hệ thống các công 

trình hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, giáo dục. Như vậy, người dân sẽ được tiếp 

cận, thụ hưởng các dịch vụ trong điều kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn. Cùng 

với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án hợp tác về kinh tế của các 

thành phần kinh tế, các doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho 

người dân, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của người dân. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế: 

Sau khi thị xã được thành lập, sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô 

thị hóa sẽ dẫn đến nhiều vấn đề bất cập mới nảy sinh. Trước mắt, công tác quản lý 

đô thị bước đầu gặp không ít khó khăn, thách thức như: quản lý đất đai, cấp giấy 

phép xây dựng nhà ở, giấy phép kinh doanh, đặc biệt là quản lý quy hoạch, quản lý 

sử dụng tài nguyên đất, thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội. 

Tình trạng gia tăng dân số, lao động, việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

thành phần dân cư sẽ tạo áp lực lớn cho hệ thống quản lý. Khi thị xã được thành 

lập, giá trị đất trên địa bàn sẽ chuyển biến theo hướng tăng cao dẫn đến chi phí giải 
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phóng mặt bằng tăng cao, điều này ảnh hướng đến việc thu hút đầu tư của các 

doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đô thị Tịnh Biên đã được đầu tư xây dựng trên 

một số lĩnh vực chưa đồng bộ; thói quen, lối sống về bảo vệ môi trường, trật tự đô 

thị của một số người dân còn hạn chế. 

c) Giải pháp: 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng 

cao hiệu quả hoạt động. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội. Áp dụng rộng rãi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, văn 

phòng điện tử và một cửa điện tử. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân theo đúng quy định. Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí. Duy trì thường xuyên chế độ giao ban hàng tuần. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị 

quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, gắn với trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương xã hội, đấu tranh xử lý 

nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối trật tự công cộng. 

2. Tác động đến quản lý hành chính 

a) Mặt tích cực: 

Thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường 

thuộc thị xã Tịnh Biên là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

huyện Tịnh Biên thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ 

đã đề ra. Là cơ sở để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp, các đơn vị, nâng cao năng 

lực quản lý, chỉ đạo, điều hành tiến tới tiêu chuẩn hóa các chức vụ lãnh đạo; góp 

phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hành chính, giảm gánh nặng trong 

công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, củng cố và tăng cường hiệu quả quản 

lý và điều hành của chính quyền địa phương. Sau khi thực hiện Kế hoạch đào tạo, 

nâng cao năng lực nghiệp vụ thì đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục được thay 

đổi tích cực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó sẽ thúc đẩy cải cách thủ tục 

hành chính, giúp giải quyết công việc nhanh, hiệu quả hơn, giảm áp lực cho các 

dịch vụ hành chính công. Khi thành lập thị xã đòi hỏi sự quản lý nhà nước ở mức 

độ cao, từ đó đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải thay đổi để đáp yêu cầu, nhiệm 

vụ của địa phương trong tình hình mới. 

Việc thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang và thành lập các 

phường thuộc thị xã Tịnh Biên sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện, từ đó chính 

quyền có nguồn kinh phí để đầu tư các cơ sở vật chất, trụ sở làm việc được quy 

hoạch đồng bộ, tu sửa và xây dựng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công 

chức làm việc hiệu quả hơn.  

b) Mặt tồn tại, hạn chế: 
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Do yêu cầu của quá trình đô thị hóa và đầu tư phát triển dẫn đến số lượng 

giao dịch hành chính diễn ra trên địa bàn sẽ tăng nhanh, nhất là ở những lĩnh vực 

quản lý đô thị, đất đai, cấp phép xây dựng. Để đáp ứng được yêu cầu đó cần đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng 

và cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn. 

c) Giải pháp: 

Sau khi thành lập, thị xã và các phường sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn 

vị thực hiện công tác thay đổi giấy tờ, địa chỉ, giấy phép đăng ký kinh doanh,... cho 

các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn theo quy định, sớm ổn định đời sống, tập 

trung phát triển kinh tế - xã hội. 

Tập trung chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, giảm tối đa tỷ lệ 

văn bản giấy trong chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở đó, hình thành hệ thống thông tin 

điện tử của chính quyền, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản 

lý hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành 

chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thường xuyên 

kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị xã hội. 

Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng về chuyên 

môn để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới phù hợp với chức 

năng, mô hình đô thị sau khi thành lập; đồng thời phục vụ người dân được tốt hơn. 

3. Tác động đến đời sống nhân dân  

a) Mặt tích cực: 

Sau khi thị xã và các phường được thành lập sẽ tạo sức hút lớn đối với các 

nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực, các thành phần kinh tế về địa phương phát triển 

các hoạt động công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch; góp phần chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế của địa phương, nhờ đó giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập, 

ổn định cuộc sống của người dân, giữ nguồn nhân lực dồi dào tại địa phương phục 

vụ phát triển kinh tế ngay tại quê nhà. Đồng thời sẽ thúc đẩy quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân 

bố dân cư, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. Khi thị xã Tịnh 

Biên và các phường được thành lập, nhiều công trình phúc lợi xã hội sẽ được đầu 

tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế: 

Tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu sử dụng đất của một số ngành công 

nghiệp, giao thông và các lĩnh vực phi nông nghiệp tăng nhanh khiến diện tích đất 

nông nghiệp trên địa bàn các phường sau khi thành lập sẽ thu hẹp, gây tác động 

xấu đến vấn đề an ninh lương thực. Bên cạnh đó khi thành lập thị xã và thành lập 

các phường, một số thủ tục hành chính liên quan đến những giấy tờ quan trọng của 
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người dân cần phải được điều chỉnh như: hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất,... bước đầu sẽ gây xáo trộn đời sống nhân dân. 

c) Giải pháp: 

Sau khi được thành lập, thị xã sẽ xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất 

nông nghiệp và đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ cho người 

lao động; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực nông thôn; đẩy mạnh 

công tác đào tạo nghề; khuyến khích phát triển mạnh các nghề thủ công truyền 

thống, các nghề phi nông nghiệp để giải quyết triệt để và hiệu quả việc làm cho 

khu vực nông thôn và người dân trên địa bàn. 

Sau khi thành lập thị xã và các phường, người dân sẽ mất một khoảng thời 

gian để thay đổi lại giấy tờ tùy thân, địa chỉ liên lạc cho phù hợp. Các cá nhân, tổ 

chức sẽ được tạo mọi điều kiện, không phải chi trả các loại phí, lệ phí khi thực hiện 

chuyển đổi các loại giấy tờ, hồ sơ, địa chỉ pháp lý cho phù hợp với tên đơn vị hành 

chính mới. Ngoài ra, trường hợp các cá nhân, tổ chức chưa thực hiện chuyển đổi 

các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành 

chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn tiếp tục được sử dụng tại đơn vị 

hành chính mới. 

4. Tác động đến môi trường 

a) Mặt tích cực: 

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Tịnh Biên và các phường có 

nhiều lợi thế nhưng cũng đối mặt với những vấn đề về môi trường. Vì vậy Tịnh 

Biên luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm để tập trung lực đầu tư. Sau khi thành lập thị xã sẽ nâng tầm quan điểm về bảo 

vệ môi trường cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, nhà đầu tư 

và nhân dân trong vấn đề bảo vệ môi trường. Thị xã sẽ đầu tư nguồn lực, bao gồm 

tài chính, khoa học công nghệ và nhân sự,… từng bước cải thiện môi trường, nâng 

cao chất lượng đời sống nhân dân. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế: 

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa làm tăng trưởng nhanh các ngành 

công nghiệp dẫn đến lượng khí thải, nước thải tăng lên và sẽ có những ảnh hưởng 

đáng kể đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên, mất cân bằng hệ sinh thái. Bên 

cạnh đó, tài nguyên đất bị khai thác phục vụ xây dựng đô thị, làm giảm diện tích 

cây xanh và mặt nước; cùng với nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất 

ngày càng tăng, vấn đề ô nhiễm nước mặt và nước ngầm từ nhiều nguồn khác nhau 

do nước công nghiệp, nước thải sinh hoạt, tình trạng ngập úng ao hồ bị san lấp để 

xây dựng các công trình hạ tầng. Do vậy, sau khi thành lập thị xã Tịnh Biên và các 

phường, cần phải định hướng phát triển đô thị theo hướng bền vững, giải quyết 

đồng bộ các vấn đề về kinh tế - xã hội và môi trường. 

c) Giải pháp: 
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Quan tâm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh 

vực môi trường, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng 

bộ các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động đến môi trường. 

Đẩy mạnh đầu tư các công trình xử lý môi trường, ưu tiên sử dụng các công 

nghệ thân thiện với môi trường, hạn chế thu hút các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường cao. Đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho công tác bảo vệ môi 

trường, khuyến khích cá nhân, tổ chức, các thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ 

thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về bảo vệ môi 

trường; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. 

Tiến hành trồng dải cây xanh xung quanh khu vực xử lý chất thải sinh hoạt 

tập trung, nhằm ngăn ngừa sự phát tán bụi, khí ra môi trường xung quanh, đồng 

thời tạo cảnh quan môi trường sinh thái khu vực xử lý. Tích cực tuyên truyền vận 

động nhân dân tham gia các phong trào bảo vệ môi trường sống, thu gom, phân 

loại rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tạo cảnh quan đô thị và môi 

trường sống xanh - sạch - đẹp và thân thiện với môi trường. 

5. Tác động đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

a) Mặt tích cực: 

Khi thị xã Tịnh Biên và các phường được thành lập thì lực lượng công an 

chính quy sẽ được tăng cường, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn, củng cố khu vực phòng thủ biên giới. 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa, cùng với cơ sở vật chất, hạ 

tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội việc 

làm, thu hút lực lượng lao động từ các nơi đổ về góp phần tăng cường khả năng 

huy động nguồn nhân lực dự bị động viên, dân quân tự vệ trên cơ sở tăng số lượng 

dân cư. 

Các cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, ý thức và đời sống nhân 

dân được cải thiện góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an ninh - quốc 

phòng được tốt hơn, không để các thế lực thù địch, các phần tử phản động,... tuyên 

truyền, lôi kéo, lợi dụng. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế: 

Việc bố trí thêm công an chính quy sẽ dẫn đến nhu cầu về trụ sở làm việc, 

tăng biên chế lực lượng công an. Lưu lượng người từ các địa phương khác đến hợp 

tác, làm ăn, sinh sống, làm việc tại địa bàn tăng cao, đòi hỏi lực lượng công an phải 

tăng cường công tác quản lý trên địa bàn đối với khu vực biên giới, đối với các đối 

tượng cư trú, lưu trú, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an toàn cho các 

doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó việc thu hút đầu tư sẽ rất mạnh 

mẽ, số lượng các dự án đầu tư vào địa bàn tăng, liên quan đến công tác thu hồi đất, 

giải phóng mặt bằng sẽ tác động đến một số bộ phận nhân dân, từ đó đòi hỏi lực 

lượng công an phải đủ mạnh, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc và xử lý kịp 

thời những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. 
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Hệ thống mạng lưới giao thông được mở rộng, lưu lượng phương tiện tham 

gia nhiều với tải trọng lớn; các khu công cộng được hình thành nhiều hơn; các cơ 

sở kinh doanh có điều kiện để phát triển. Từ đó lực lượng công an phải tăng cường 

công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng, quản lý hành chính đối với 

các dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. 

c) Giải pháp: 

Tăng cường kiểm tra, tuần tra, phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra tình 

trạng mất an toàn giao thông và trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa 

các đơn vị dân quân, tự vệ tích cực phối hợp hiệu quả với Công an, dân phòng giữ 

vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/CP của Chính phủ về 

tăng cường công tác tội phạm trong tình hình mới. Phát động sâu rộng và thường 

xuyên phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với đồn Công an 

có biện pháp ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, 

kịp thời xử lý tốt các vụ việc khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Thực 

hiện tốt Nghị quyết liên tịch giữa Công an, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, rà 

soát, quản lý, giáo dục và cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến và người lầm lỗi tại 

cộng đồng. 

6. Tác động nguồn vốn đầu tư 

a) Mặt tích cực: 

Thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên trên cơ sở 

nguyên trạng huyện Tịnh Biên và các xã, thị trấn nên không bổ sung biên chế cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; không mất thêm kinh phí xây dựng 

thêm trụ sở, mua sắm trang thiết bị và các tài sản mới (trừ bố trí thêm công an 

chính quy). Trên cơ sở quy hoạch và các dự án đầu tư được phê duyệt trên địa bàn, 

thị xã sẽ xác định nguồn vốn cụ thể cần phải huy động cho từng thời gian, cho từng 

dự án. Mặt khác, sau khi thành lập thị xã, khả năng thu hút đầu tư để phát triển 

kinh tế sẽ tăng nhanh, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, từ đó có nguồn lực 

tiếp tục cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công trình phúc lợi, các công trình phục 

vụ hoạt động của bộ máy nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.  

b) Mặt tồn tại, hạn chế: 

Khi thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên được thành lập, 

giá trị đất đai tăng cao dưới tác động của việc đầu tư mạnh mẽ từ nguồn lực xã hội 

hóa. Giá trị đất đai tăng cao đồng nghĩa với việc tăng chi phí giải phóng mặt bằng, 

chi phí đầu tư xây dựng, gây khó khăn trong việc đầu tư, đặc biệt là đối với các 

công trình sử dụng vốn ngân sách. 

c) Giải pháp: 

Có cơ chế để khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Trung 

ương và của tỉnh, huy động vốn từ các thành phần kinh tế để phát triển kinh tế - xã 

hội. Hàng năm ngân sách của tỉnh ưu tiên cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô 
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thị. Vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật theo 

phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 

7. Kiến trúc đô thị và cảnh quan 

a) Mặt tích cực: 

Trên cơ sở điều chỉnh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung 

đô thị Tịnh Biên đã được phê duyệt, tỉnh và thị xã sẽ thực hiện đầu tư các công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm đảm bảo theo tiêu chuẩn thị xã trong 

thời gian tới như: thực hiện ngầm hóa hệ thống cáp điện, viễn thông; phát triển 

mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại; nâng cấp, mở rộng, xây mới các nhà văn 

hoá, khu vui chơi giải trí, trường học,… nhằm giải quyết nhu cầu hưởng thụ văn 

hoá tinh thần cho Nhân dân, là tác nhân thúc đẩy nâng cao trình độ dân trí của 

người dân; phát triển mạng lưới giao thông theo hướng cải tạo mở rộng lộ giới trên 

cơ sở kế thừa các quy định, kết hợp xây mới một số tuyến đường tạo thành mạng 

lưới đường hoàn chỉnh,... Các công trình kiến trúc mới được xây dựng, cải tạo, đặc 

biệt là các khu vực sinh thái, công viên cây xanh sẽ góp phần nâng cao mỹ quan đô 

thị, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái đô thị. 

b) Mặt tồn tại, hạn chế:  

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa làm tăng trưởng nhanh chóng các 

ngành công nghiệp dẫn đến sự biến mất của các mảng xanh, mặt nước; thay đổi 

kiến trúc và cảnh quan không gian ở; biến đổi kiến trúc cảnh quan công trình văn 

hóa - di tích và không gian cộng đồng truyền thống. Do vậy, cần phải định hướng 

phát triển theo hướng bền vững, đồng bộ các vấn đề về kinh tế, kiến trúc và xã hội. 

c) Giải pháp: 

Cùng với sự đô thị hóa, công nghiệp hóa và quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội, các làng nghề truyền thống cũng đang thay đổi và chuyển mình. Công tác quy 

hoạch phải liên tục đi cùng để đảm bảo cuộc sống ổn định, tạo lập môi trường tốt 

cho người dân, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường do các hoạt động sản xuất 

dịch vụ. Các tỷ lệ và cơ cấu đất đai, tài nguyên, sức lao động phải cân bằng; đáp 

ứng yêu cầu phát triển sản xuất, đồng thời giữ gìn được cảnh quan, không làm mất 

đi tính thuần khiết của những không gian văn hóa làng nghề. 

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, rà soát các công trình, dự án đã và 

đang thực hiện trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt, từ đó có kế hoạch 

cụ thể triển khai hoàn thành sớm đưa vào sử dụng, khai thác. Kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp xây dựng, san lấp mặt bằng không đúng quy định, bảo đảm 

kiến trúc tổng thể của đô thị theo đúng quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. 

Xác định rõ phát triển đô thị Tịnh Biên theo hướng bền vững, cần giải quyết 

đồng bộ các vấn đề về môi trường, tự nhiên, kinh tế - xã hội. Do vậy, các ngành 

chức năng của thị xã cần triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ tuyên 

truyền, vận động đến ra quân tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân vi phạm lấn chiếm, sử dụng hành lang vỉa hè để kinh doanh buôn 

bán; các cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như xử lý triệt để sai 
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phạm của các đơn vị trong quá trình triển khai xây dựng các công trình nhằm lập 

lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên các tuyến phố, góp phần xây dựng đô thị 

Tịnh Biên ngày càng văn minh, hiện đại hơn. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của Đề án thành lập thị xã Tịnh Biên 

thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên./.  
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