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CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường
trên ñịa bàn tỉnh An Giang

Trong những năm gần ñây, cùng với tốc ñộ tăng trưởng nhanh của kinh tế thì vấn
ñề ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng ñến ñời sống người dân và sự
phát triển bền vững. Nguyên nhân chính là do các cấp chính quyền chưa nhận thức ñầy
ñủ và sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển
kinh tế - xã hội; ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một bộ phận dân
cư, cơ quan, tổ chức còn thấp; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn chỉnh,
thiếu ñồng bộ; việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường chưa nghiêm. Ủy ban
nhân dân tỉnh ñã tập trung chỉ ñạo, triển khai thực hiện các quy ñịnh pháp luật về bảo vệ
môi trường, ñầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm cải thiện ô nhiễm nguồn nước,
xử lý rác thải trên ñịa bàn tỉnh. Tuy nhiên, chất lượng môi trường tỉnh vẫn chưa có sự
chuyển biến tích cực, tình hình ô nhiễm môi trường có chiều hướng gia tăng trong thời
gian gần ñây.
Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm bảo vệ môi trường
của các tổ chức và cá nhân trên ñịa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thực hiện ngay các biện pháp cấp
bách nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật
về bảo vệ môi trường như sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành
phố tiến hành tìm giải pháp xử lý ngay các vấn ñề, khu vực, ñiểm ô nhiễm môi
trường ñang tồn tại và bức xúc từ trước ñến nay trên ñịa bàn toàn tỉnh.
Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, lực lượng Cảnh sát Môi trường,
Ủy
ban nhân dân huyện, thị, thành phố ñể kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức quản
lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh ñến huyện, thị, thành phố; quy ñịnh rõ
trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và cơ chế phối hợp ñồng bộ giữa các cơ quan
chức năng liên quan trong việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong
lĩnh vực môi trường.
Phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện,
thị, thành phố rà soát các quy ñịnh hiện hành ñể tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành hoặc kiến nghị Trung ương sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh nhằm có chế tài

