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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1251/SNN&PTNT-TTN An Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2018 

V/v triển khai thực hiện Quy 

hoạch cấp nước sạch nông thôn 

tỉnh An Giang đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 trong 

điều kiện biến đổi khí hậu 

 

    

Kính gửi:  

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

  - Sở Tài chính 

  - Sở Tài nguyên và Môi trường 

  - Sở Xây dựng 

  - Sở Khoa học và Công nghệ 

  - Công ty Cổ phần Điện nước An Giang 

  - UBND các huyện, thị, thành phố 

     

Căn cứ Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở ngành liên quan, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được 

phân công tại Quyết định số 3763/QĐ-UBND cụ thể như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:  

- Phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa các cơ chế 

chính sách của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực cung cấp tiêu thụ nước sạch 

phù hợp với điều kiện của địa phương trong tình hình mới, nhằm thu hút các 

nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để trình UBND ban hành thực hiện.  

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động, tranh 

thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, các nhà tài trợ quốc tế và các nguồn 

vốn khác để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cấp nước theo Quy hoạch 

được phê duyệt. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:  
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Quản lý bảo vệ nguồn nước, kiểm tra giám sát việc thu hồi đất, giải phóng 

mặt bằng, cấp giấy phép khai thác nguồn nước, giấy phép sử dụng đất để xây 

dựng công trình cấp nước tập trung. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường 

An Giang nên triển khai công tác quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, nhằm 

mục đích đánh giá chất lượng môi trường, cung cấp thông tin về chất lượng môi 

trường trên địa bàn tỉnh, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi 

trường trong thời gian qua cũng như đưa ra những kiến nghị, giải pháp cho các 

vấn đề này trong thời gian tới. 

3. Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thẩm định, phê duyệt các dự án về cấp nước theo quy định của pháp luật về xây 

dựng. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Đề xuất các giải pháp khuyến khích 

chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nước sạch 

nông thôn. Bố trí thực hiện các đề án về khoa học công nghệ và chuyển giao tiến 

bộ kỹ thuật công nghệ xử lý nước cấp đặc biệt nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ 

thuật trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền vận động 

và khuyến khích các thành phần kinh tế triển khai thực hiện quy hoạch theo quy 

định. Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính đối với các dự án cấp nước 

nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các tuyến 

đường huyện, đường giao thông nông thôn và đường thủy nội địa địa phương do 

huyện quản lý. 

- Xây dựng các kế hoạch cụ thể và phân công trách nhiệm tổ chức thực 

hiện việc cung cấp nước sạch tại địa phương, xây dựng kế hoạch cung cấp nước 

sạch trên địa bàn hàng năm và giai đoạn. Triển khai đồng bộ các chương trình 

dự án có liên quan đến phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các dự án 

liên quan đến nước sạch nông thôn. 

- Chỉ đạo các ban ngành ở địa phương tiến hành khảo sát, xây dựng các 

dự án về nước sạch nông thôn. Chỉ đạo các trạm cấp nước có các giải pháp khẩn 
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cấp để ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho người dân, hướng dẫn người dân chủ 

động thực hiện các biện pháp tích trữ nước, tiết kiệm nước, triệt để chống thất 

thoát và sử dụng lãng phí nước. Các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn và 

TP. Châu Đốc cần quản lý chặt chẽ các hồ chứa không để thất thoát nước. 

6. Đơn vị quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước: 

 Đơn vị quản lý công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh: 

Kiểm tra rà soát các hệ thống cấp nước do đơn vị quản lý, khai thác. Xây dựng 

và đề xuất các phương án kỹ thuật, tài chính, phối hợp với các ngành đề xuất 

UBND tỉnh để thực hiện các công trình cấp nước đảm bảo cung cấp nguồn nước 

sinh hoạt để ứng phó hạn hán nhất là các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại 

Sơn. 

Đính kèm Quyết định số 3763/QĐ-UBND và báo cáo tóm tắt Quy hoạch 

cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu 

Định kỳ gửi báo cáo sơ kết 06 tháng (trước 30/6) và báo cáo năm (trước 

31/12) về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Nội dung Quy hoạch được đăng tải trên trang Website của Sở Nông nghiệp 

và PTNT: http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/wps/portal/./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CCTL; 

- Ban Biên tập cổng TTĐT 

Sở NN&PTNT (đăng tải); 

-  Lưu: VT, TTN, TTT; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lữ Cẩm Khường 
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