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

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 102/BC-UBND An Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính 

phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng 

với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang  

 

Thực hiện Công văn số 1199/VPCP-NN ngày 24/02/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc giao chuẩn bị “Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện 

Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”. 

Qua rà soát, đánh giá, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền 

vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh 

An Giang như sau: 

I. Tình hình triển khai 

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về 

phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; 

Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP 

ngày 17/11/2017 của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 

Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của 

Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3110/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 

17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích 

ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, xác định nhiệm vụ 

và trách nhiệm thực hiện của các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

thực hiện đồng bộ các giải pháp và huy động tổng thể các nguồn lực để tổ chức 

thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp 

chính quyền và người dân nhận thức đầy đủ, chính xác các thách thức đang đặt ra 

đối với đồng bằng sông Cửu Long và từng địa phương trong vùng; chủ động trong 

thích ứng với biến đổi khí hậu và các tác động khác từ thượng nguồn. 

II. Các kết quả đạt được  

1. Thực hiện liên kết vùng 

- Vùng ĐBSCL là vùng đầu tiên trong 06 vùng KT-XH của cả nước được 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển KT-XH vùng 



 

 

ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06/4/2016. Qua 

việc thực hiện Quy chế thí điểm liên kết vùng giúp các tỉnh bước đầu hình thành 

cơ sở dữ liệu thông tin phát triển kinh tế - xã hội chung cho toàn vùng. Ngoài ra, 

thực hiện liên kết vùng, tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác với tỉnh Kiên Giang về 

hợp tác trong vấn đề quản lý nguồn nước vùng tứ giác Long Xuyên. Hiện nay, 

tỉnh An Giang cũng như các địa phương khác đang tích cực triển khai kế hoạch 

hành động để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong liên kết phát triển kinh tế - 

xã hội vùng ĐBSCL.  

- An Giang cùng thành phố Cần Thơ, Kiên Giang và Hậu Giang đã xây dựng 

Dự thảo “Tầm nhìn chiến lược Đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ 

giác Long Xuyên” trên 7 lĩnh vực liên kết gồm: Liên kết về quy hoạch và kế 

hoạch; Liên kết về sản xuất và xúc tiến thương mại, nông nghiệp, thủy sản; Liên 

kết về phát triển du lịch; Liên kết về quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, đáp 

ứng đa mục tiêu và thích ứng Biến đổi khí hậu; Liên kết thu hút đầu tư; Liên kết 

thiết lập hệ thống thông tin Vùng;  Liên kết xây dựng thể chế chính sách cho tiểu 

vùng. Dự thảo đã nhận được ý kiến góp ý của các Bộ, ngành; hiện nay tỉnh An 

Giang và các tỉnh đang tiếp tục hoàn chỉnh lại dự thảo Tầm nhìn theo ý kiến góp 

ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ngoài ra, Tỉnh cũng phối hợp ban hành Chương trình ABCD Mekong với 

các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp và sự hỗ trợ của Hội doanh nghiệp hàng 

Việt Nam chất lượng cao và Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu năm 2017 chia sẻ 

thông tin, kết nối để phát triển và hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng thị trường 

trong và ngoài nước. 

2. Lồng ghép, tích hợp biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội  

- Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm 2019, 2020 của Tỉnh có lồng 

ghép nội dung phòng chống thiên tai, ngập úng do BĐKH và cảnh báo sớm vào 

quy hoạch (gồm 34 chỉ tiêu và 9 lĩnh vực) bao gồm Tài nguyên và môi trường có 

06 chỉ tiêu; Nông nghiệp và phát triển nông thôn có 02 chỉ tiêu; Công nghiệp - 

Thương mại là 05 chỉ tiêu; An sinh xã hội có 02 chỉ tiêu; Y tế có 07 chỉ tiêu; Giáo 

dục và Đào tạo có 03 chỉ tiêu; Thông tin và truyền thông có 03 chỉ tiêu; Xây dựng 

và phát triển đô thị có 02 chỉ tiêu; Cơ sở hạ tầng giao thông có 04 chỉ tiêu theo 

Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

- Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 783/QĐ-TTg 

ngày 08/06/2020, với quan điểm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy 

hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; đảm bảo đánh giá tiềm năng hợp tác với các địa 

phương trong cả nước, tiềm năng liên kết vùng giữa An Giang với các tỉnh lân 

cận, với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL trên các lĩnh vực 



 

 

như: kết nối hạ tầng, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu và cân đối cung - cầu trên các thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết 

yếu.  

3. Về việc tích tụ đất đai phục vụ sản xuất hàng hóa 

An Giang là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên 

khoảng 353.668 ha, gồm: đất nông nghiệp 298.439 ha, đất phi nông nghiệp  

54.087 ha và đất chưa sử dụng còn 1.142 ha. Việc tích tụ đất đai là xu thế trong 

sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ổn định, bền vững, ứng dụng tiến độ khoa 

học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất.  

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay gặp phải là hạn mức nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất nông nghiệp tuy có tăng lên nhưng chỉ 

là điều kiện đủ, quan trọng là điều kiện cần, người dân thấy được lợi ích khi sản 

xuất lớn từ chính sách khả thi của Nhà nước. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp chưa 

có cơ chế tạo quỹ đất để cho doanh nghiệp thuê, mua sản xuất ở quy mô lớn. 

Doanh nghiệp chỉ tạo quỹ đất bằng hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất.  

4. Chuyển đổi, tái cơ cấu, tăng cường thích ứng BĐKH trong sản xuất 

nông nghiệp 

- Tỉnh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang rau, màu 

và cây ăn trái giai đoạn 2017 – 2020 với mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tăng thu 

nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo 

vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển các giống cây trồng trên từng địa phương 

và việc tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, tổng diện tích đã thực hiện chuyển đổi từ 

trồng lúa sang cây rau, màu và cây ăn quả là trên 25.000 ha, trong đó rau dưa các 

loại 9.265 ha, cây màu 9.262 ha và cây ăn quả trên 7.000 ha. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy 

sản. Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng 

đất kỳ cuối tỉnh An Giang đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 58/NQ-

CP ngày 17/5/2018 thì diện tích đất nuôi trồng thủy sản được quy hoạch đến năm 

2020 là 4.917 ha, tăng 902 ha so với hiện trạng. Việc chuyển mục đích này chủ 

yếu từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản (chủ yếu quy mô tập trung và áp 

dụng công nghệ cao) nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và giảm thiểu tác 

động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp. 

- Ngành cá tra từng bước nâng cao chất lượng nguyên liệu (mở rộng diện tích 

nuôi áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng VietGap, GlobalGAP,...), phát triển 

theo hướng chuỗi liên kết gắn với doanh nghiệp với người nuôi…Sản lượng cá tra 

năm 2019 đạt 513,6 ngàn tấn (tăng 13,53 ngàn tấn so với năm 2018). Tuy nhiên do 



 

 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 sản lượng cá tra đạt gần 496 ngàn tấn, 

giảm 27,6 ngàn tấn so với năm 2019. 

 - Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng đồng 

bằng sông Cửu Long” đang được triển khai tích cực, đến nay đã triển khai và hình 

thành được 2 chi hội sản xuất giống cá tra năng lực cung cấp khoảng 600-800 triệu 

con giống/năm. Cùng các dự án đầu tư của các doanh nghiệp giúp phát triển ngành 

hàng cá tra là thế mạnh của tỉnh vẫn giữ được mức tăng trưởng đáng kể. Các doanh 

nghiệp tham gia đầu tư các vùng ương nuôi tập trung: Tập đoàn Việt Úc (104 ha); 

Công ty TNHH MTV Nam Việt Bình Phú thuộc Tập đoàn Nam Việt (600 ha); Công 

ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (48,3 ha); Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi (350 ha). 

5. Xây dựng hệ thống thủy lợi, các hồ chứa đa mục tiêu, hệ thống cấp 

nước thích ứng BĐKH 

- Tỉnh đang triển khai xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với 

biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng 

Bảy Núi, tỉnh An Giang với 3 hồ chứa giai đoạn 1 với tổng kinh phí đầu tư là 367 

tỷ đồng. Đang tiếp tục lập danh mục nhu cầu vốn kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 

để tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án;  

- Đang kiến nghị xin Trung ương hỗ trợ thực hiện Dự án “Xây dựng hệ 

thống hồ trữ ngọt gắn với hạ tầng thủy lợi phục vụ liên kết sản xuất tiểu vùng tứ 

giác Long Xuyên”. Tổng mức đầu tư: 1.600.000 triệu đồng (Gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tại Văn bản số 990/UBND-KTN ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh).  

- Dự án “Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi, tỉnh An Giang”, kinh 

phí chuẩn bị đầu tư: 548,3 triệu đồng, được phê duyệt tại Quyết định số 4257/QĐ-

BNN-TCTL ngày 28/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Đề xuất Dự án “Phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu 

cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang”. Tổng mức đầu tư: 1.007.000 triệu 

đồng (tương đương 43,32 triệu USD). 

6. Xây dựng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý một số sản phẩm nông sản chủ 

lực của tỉnh An Giang  

- Tỉnh ban hành Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 phê duyệt 

Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang và đã hỗ trợ chi 

phí đăng ký bảo hộ 07 nhãn hiệu và 01 kiểu dáng công nghiệp. 

- Thực hiện Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu Gạo tỉnh An Giang 

và Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu Nếp An Giang.  

- Vận động giới thiệu, tuyên truyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An 

Giang tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả năm 2020 đã đến tuyên truyền vận 

động 57 cơ sở. Tiếp nhận, thẩm định và ban hành 17 Quyết định về việc trao 



 

 

quyền sử dụng nhãn hiệu Chứng nhận An Giang và cấp 71.000 tem NHCN An 

Giang cho 14 cơ sở đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. 

- Tạo Fanpage https://www.facebook.com/nhcnag/để cập nhật thông tin 

tuyên truyền NHCN An Giang. 

7. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt 

là các doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản của tỉnh, phát triển thị trường trong 

và ngoài nước, cụ thể như sau: 

- Đối với thị trường trong nước: Tăng cường các hoạt động xúc tiến, giao 

thương, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh (Năm 2020, tổ chức 03 sự kiện trong 

tỉnh: Ngày hội sản phẩm tiêu biểu - nổi tiếng 04 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long 

An và Tây Ninh tại TP. Châu Đốc; Ngày hội nhận diện hàng Việt Nam tại TP. 

Châu Đốc; Chợ phiên Khởi nghiệp - Kích cầu tiêu dùng - Kích cầu du lịch 2020 

và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 03 sự kiện giao thương ngoài tỉnh: Chương trình 

Kích cầu tiêu dùng năm 2020; Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa giữa TP.HCM 

và các tỉnh, thành phố năm 2020; Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm an toàn 

ngành Công Thương tại Hà Nội năm 2020); Đổi mới và đa dạng hình thức tổ chức 

các chương trình kích cầu tiêu dùng phù hợp với tình hình thực tế như tổ chức 03 

sự kiện khuyến mại Online. Ngoài ra, liên kết phối hợp với các tỉnh (Long An, 

Sóc Trăng, Thái Nguyên, Sơn La,...) giới thiệu các nhà phân phối và doanh nghiệp 

chế biến nông sản để An Giang kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

- Thị trường nước ngoài: Tăng cường công tác kết nối với các tham tán thông 

qua việc gửi 14 công văn đến tham tán Việt Nam tại 14 nước là thành viên của 

Hiệp định thương mại CPTPP và EVFTA để hỗ trợ giới thiệu thông tin của DN 

xuất khẩu của tỉnh đến DN nhập khẩu của nước Sở tại.  

Đề xuất một số nội dung được hỗ trợ kết nối thúc đẩy phát triển ngành thủy 

sản đến 12 Tham tán Thương mại Việt Nam tại nước ngoài (Indonesia; Brunei; 

Bangladesh; Kuwait; Nga; Cuba; Peru; Fiji; Nam Phi; Bờ Biển Ngà; Senegal; 

Reunion); đồng thồi cũng có công văn gửi đến 13 Phòng Thương mại và Hiệp hội 

doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (Đức; Hoa Kỳ; Úc; Anh; Canada; Nhật 

Bản; Hong Kong; Ấn Độ; Italia; Malaysia; Hàn Quốc; Singapore; Thái Lan) đề 

xuất hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu ngành thủy sản của tỉnh. 

8. Các hoạt động phát triển du lịch 

- Bảo tồn và phát triển các giá trị cốt lõi của tỉnh để phát triển du lịch tâm 

linh, du lịch sinh thái và du lịch nông dân gắn với các tỉnh thuộc đồng bằng sông 

Cửu Long, tạo nên mạng lưới với các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn và bền 

vững dựa trên tiềm năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, giá trị văn hóa, 

con người với hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn tỉnh có 02 khu du lịch lớn: Khu 



 

 

du lịch quốc gia núi Sam và Khu du lịch Núi Cấm, hàng năm thu hút hàng triệu 

khách du lịch.  

- Đầu tư lĩnh vực du lịch nông nghiệp: Tại An Giang, một số đơn vị trong 

tỉnh đã quan tâm khai thác loại hình du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

như: Nông trại Phan Nam tọa lạc tại xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên của 

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Phan Nam được thành lập rộng hơn 4 

ha; vườn sinh thái Út Cưng Châu Đốc; Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Tuấn 

Phong tại Châu Đốc, điểm du lịch cánh đồng quê, ..…thường xuyên thu hút hàng 

trăm lượt du khách đến mua sắm các sản phẩm đặc trưng từ nông nghiệp công 

nghệ cao. An Giang cũng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm 

du lịch nông nghiệp truyền thống từ các vùng chuyên canh cây ăn trái, rau màu, 

cây lúa, thủy sản từ Đề án Phát triển mỗi xã một sản phẩm gắn với các khu, điểm 

du lịch như: Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới; Cù lao Tân Trung, huyện Phú Tân, 

xã Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên…là điểm đến thu hút du khách trong 

tương lai không xa. Đồng thời, quan tâm ứng dụng các đề tài cấp tỉnh và cấp cơ 

sở liên kết hai ngành du lịch và nông nghiệp. 

- Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái:  Đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và 

nghỉ dưỡng Trà Sư với tổng mức đầu tư 714 tỷ đồng. Đồng thời, được tổ chức kỷ 

lục Việt Nam công nhận 02 kỷ lục: “Rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất ở Việt Nam 

để du lịch vào mùa nước nổi” và “Cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam”. 

9. Quy hoạch, sắp xếp dân cư, đô thị 

- Thời gian qua, tỉnh An Giang đã thực hiện đầu tư xây dựng được 247 cụm 

tuyến dân cư (giai đoạn 1: 203 cụm, tuyến, giai đoạn 2: 44 cụm, tuyến), đã tạo 

được 51.789 nền nhà (41.916 nền nhà cơ bản, 9.873 nền linh hoạt). Đã có 39.999 

hộ/41.916 hộ vào ở trong các cụm tái định cư. 

- Thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy hoạch không gian phát triển đô 

thị, dân cư nông thôn, sắp xếp lại dân cư, từng bước di dời nhà ở ven sông, kênh, 

rạch có nguy cơ sạt lở cao với tổng số hộ cần phải di dời là 8.965 hộ.  

- Xây dựng, cải tạo 6 tuyến kè bảo vệ bờ sông với chiều dài 6.430 m. Nâng 

cấp, tu bổ 153 km tuyến đê, kênh kiểm soát lũ thuộc chương trình mục tiêu ứng 

phó BĐKH và tăng trưởng xanh và các dự án có mục tiêu ứng phó với BĐKH. 

10. Chương trình phát triển đô thị tích hợp ứng phó BĐKH 

- Các Đề án, Chương trình, đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh đều được lồng 

ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong định hướng phát triển của từng 

loại đô thị.  Đồ án quy hoạch tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 

27/12/2014. 

- Hoàn thành Chương trình thoát nước và chống ngập úng thành phố Long 

Xuyê do Tổ chức phát triển Đức (GIZ) tài trợ. Đồ án quy hoạch chung thành phố 



 

 

Long Xuyên đến năm 2035 có lồng ghép ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019. 

11. Tăng cường các dự án giao thông vận tải 

- Thực hiện hoàn thành các dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn như: 

Dự án xây dựng mới thay thế các cầu yếu trên Quốc lộ 91; Cầu Cây Me (ĐT 948); 

Dự án kiên cố hóa sạt lở QL.91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú; Cầu số 

13 (ĐT941); Dự án (Lramp) xây dựng các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Dự án xây dựng cầu Long Bình (QL91C). Đối với các dự án trọng điểm: đã thi 

công hoàn thành Dự án Cầu Tân An và Đường tỉnh 955A; Chuẩn bị hoàn thành 

dự án Đường tỉnh 948, Đường tỉnh 945 (giai đoạn 1) và Đường tỉnh 957... 

- Tranh thủ sự ủng hộ của Bộ GTVT, để thống nhất chủ trương chuyển các 

tuyến Đường tỉnh; ĐT.942; ĐT.954;  ĐT.952 thành QL.80B; Đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án tuyến tránh qua thành phố Long Xuyên (dự kiến triển khai thi 

công trong Quý I/2021); Dự án cầu Châu Đốc; Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần 

Thơ - Sóc Trăng; Dự án Quốc lộ N1 đoạn qua tỉnh An Giang…vv; Phối hợp với 

nước bạn Campuchia vận hành khai thác cầu Long Bình - huyện An Phú. 

12. Các khu xử lý rác thải, nước thải tập trung 

 - Xử lý rác tập trung: 

 + Đã ký hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà máy đốt 

rác thải sinh hoạt cụm Long Xuyên. Nhà đầu tư đang triển khai thực hiện các bước 

theo Hợp đồng.  

+ Đang tổ chức thương thảo hợp đồng với Nhà đầu tư đối với dự án xây 

dựng nhà máy đốt rác thải sinh hoạt cụm Châu Đốc và cụm Phú Tân. 

+ Đang vận hành nhà máy đốt rác thải sinh hoạt huyện Thoại Sơn với công 

suất 45 tấn/ngày đêm. 

- Xử lý nước thải tập trung: Dự án hệ thống xử lý nước thải thành phố Châu 

Đốc với quy mô công suất 5.000 m³/ngày đêm đã hoạt động đến công suất; Dự án 

hệ thống xử lý nước thải thành phố Long Xuyên hoạt động thử nghiệm với quy 

mô công suất 30.000 m³/ngày đêm. 

13. Tăng cường công tác đào tạo, truyền thông và hợp tác quốc tế 

- Trong năm 2019, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo khoảng 25.000 người ở các 

cấp trình độ, gồm: cao đẳng 655 sinh viên, trung cấp 1.601 học sinh, sơ cấp và 

đào tạo thường xuyên 22.744 học viên. Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 13.285 người 

(đạt 110,7% kế hoạch) với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 12.156 triệu đồng. Qua 

đó, nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn tại các xã, trong đó có các xã 

nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới. 



 

 

- Tiếp tục duy trì, phát triển các quan hệ và thỏa thuận liên quan đến ứng 

phó với biến đổi khí hậu, quản trị nguồn nước, phát triển cơ sở hạ tầng với các đối 

tác quốc tế như: WB, ADB, GIZ (Đức), SECO (Thụy Sỹ), IUCN, AuSAID (Úc), 

USAID (Mỹ), JICA (Nhật), AFD (Pháp) nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp 

đỡ, đầu tư trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, tài nguyên nước và phát triển bền vững. 

Tiếp và làm việc với các đoàn làm việc của Đại sứ Hoa Kỳ, Đan Mạch, Úc, Ngân 

hàng thế giới để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực BĐKH, an ninh nguồn nước 

và bảo vệ môi trường. 

III. Đánh giá kết quả thực hiện 

1. Kết quả đạt được  

- Các bộ ngành quan tâm phối hợp với các tỉnh ĐBSCL, các cấp Đảng và 

chính quyền tỉnh An Giang quan tâm chỉ đạo sâu sát thực hiện các nhiệm vụ, chỉ 

tiêu Nghị quyết số 120/NQ-CP đề ra. Đồng thời thực hiện các giải pháp tổng thể 

về quy hoạch, tổ chức không gian, cơ cấu kinh tế, liên kết vùng và huy động 

nguồn lực cho phát triển cho toàn bộ khu vực ĐBSCL là đòn bẩy vững chắc kích 

cầu nguồn lực phát triển từng địa phương. 

- Chuyển đổi, tái cơ cấu, tăng cường thích ứng BĐKH trong sản xuất nông 

nghiệp, kết nối thị trường nâng cao thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: 

Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững”. Mục tiêu tổng quát trong chiến 

lược trong 10 năm tiếp theo là: “Chuyển đổi mô hình phát triển, khôi phục tốc 

độ tăng thu nhập của người dân, kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp phát 

triển”. Đề án “Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng đồng 

bằng sông Cửu Long” đang được triển khai tích cực. 

- Triển khai tốt và hiệu quả Chương trình phát triển đô thị tích hợp ứng 

phó BĐKH, bao gồm: Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án 

thành phố Long Xuyên. Phối hợp với chặt chẽ với Tổ chức Phát triển Đức (GIZ) 

thực hiện Chương trình chống thoát nước và chống ngập úng giai đoạn 2 cho 

thành phố Long Xuyên. 

- Phối hợp tốt với tỉnh Kiên Giang trong quản lý nước vùng tứ giác Long 

Xuyên, ngăn chặn tốt xâm nhập mặn, không gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh 

hoạt của khu vực dân cư tiếp giáp Kiên Giang. 

 2. Nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, các chỉ tiêu giao chưa hoặc 

không đạt được so với yêu cầu đề ra  

- Việc đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư di dời khẩn cấp các hộ dân 

vùng sạt lở nghiêm trọng còn chậm triển khai do ngân sách của địa phương 

không có khả năng cân đối, cần sự hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương. Đồng 

thời, việc đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai 

đoạn 2 kéo dài gặp khó khăn do theo cơ chế tại Quyết định số 714/QĐ-TTg của 



 

 

Thủ tướng Chính phủ phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, 

không còn sự hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương. 

- Chưa thực hiện thành lập thí điểm Khu bảo tồn phục vụ phát triển bền 

vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại 

tỉnh An Giang do chưa có hướng dẫn các tiêu chí và bố trí nguồn vốn cho Tỉnh 

thực hiện. 

- Việc đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp môi trường chưa đạt được 

kết quả như kế hoạch đề ra do việc kêu gọi các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư vào 

lĩnh vực công nghiệp môi trường còn gặp nhiều khó khăn.  

IV. Khó khăn, vướng mắc 

1. Cơ chế, chính sách 

- Chưa có hệ thống cơ chế, chính sách đầy đủ, cụ thể để các tỉnh thuộc 

vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng thực hiện liên kết; công tác điều tra cơ 

bản, quan trắc được tăng cường; số liệu, dữ liệu liên ngành được thiết lập, cập 

nhật và hệ thống hóa nhưng chưa đầy đủ; Chưa hoàn thành việc xây dựng, quy 

hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ; Việc phát triển nguồn lực từ nhận thức, nhân 

lực, khoa học và công nghệ, đến tài chính và hợp tác quốc tế còn chậm và thụ 

động. 

- Hệ thống văn bản về biến đổi khí hậu ban hành còn chậm và chưa cụ thể, 

và chưa có văn bản bắt buộc để các cơ sở, doanh nghiệp chủ động thực hiện. 

- Doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn để chuyển đổi sang quy mô 

sản xuất lớn hơn do hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

2. Nguồn lực thực hiện 

- Ngành nghề ở các địa phương, nhất là các huyện thuần nông chậm phát 

triển. Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa có nhiều nhu cầu về lao động, công nhân 

nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hiện nay chủ yếu tuyển 

dụng lao động phổ thông (chỉ yêu cầu biết đọc, biết viết) cho nên đã thu hút 

nhiều lao động đi làm ngay không cần qua đào tạo. 

- Một bộ phận lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có sức khỏe lựa 

chọn tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh như: Bình Dương, 

thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,…Vì vậy, nguồn lực lao động trong độ tuổi 

lao động tại các xã không dồi dào. 

- Hệ thống hạ tầng giao thông thủy, bộ và cảng phục vụ cho xuất khẩu 

nông, thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều hạn chế, gặp khó 

khăn trong việc kết nối liên vùng. 

- Thiếu nguồn vốn trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông 

thôn; các danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình phát triển đô thị, Chương 



 

 

trình cụm tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai theo 

quy hoạch đa phần còn phải trông chờ vào dự án đầu tư xây dựng của các nhà 

đầu tư và khi quá trình triển khai dự án không như dự kiến, do nhà đầu tư gặp 

khó khăn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. 

- Nhiệm vụ được giao các lĩnh vực công thương, du lịch rất nhiều cần có 

nguồn vốn lớn thực hiện, tuy nhiên nguồn kinh phí hàng năm phân bổ rất hạn 

chế, chủ yếu từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cấp tỉnh, do đó không đảm 

bảo được tiến độ, nội dung thực hiện. 

- Chưa huy động được các nguồn lực đặc biệt là các doanh nghiệp cải tiến 

quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính. 

3. Sự phối hợp, hợp tác  

- Các tỉnh ĐBSCL đều hiểu rõ tình hình địa phương, việc liên kết các tiểu 

vùng, liên kết vùng và các tỉnh Đông Nam Bộ là cần thiết, tuy nhiên vẫn gặp rất 

nhiều khó khăn vì từ trước tới nay việc hoạch định chính sách các tỉnh tổ chức 

độc lập nên nhiều khâu thực hiện liên kết còn rời rạc do chưa có cơ chế, chính 

sách chung cho toàn vùng. 

- Liên kết thị trường tiêu thụ chưa chặt chẽ, thị trường tiêu thụ không ổn 

định, tình hình thiên tai, dịch bệnh trong thời gian qua tác động không nhỏ đến 

sức tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và đời sống kinh tế 

của nông dân gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động 

dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng. 

V. Đề xuất và kiến nghị các giải pháp triển khai hiệu quả Nghị Quyết 

120/NQ-CP trong thời gian tới 

1. Cơ chế, chính sách 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về ứng phó 

với biến đổi khí hậu. Các quy định, chính sách nhằm bắt buộc, đồng thời cũng 

hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Sớm ban hành quy hoạch vùng ĐBSCL để các tỉnh có cơ sở triển khai xây 

dựng quy hoạch tỉnh và là cơ sở để triển khai các hoạt động liên kết vùng. 

- Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển vùng đồng bằng sông 

Cửu Long, tăng cường và nâng cao hiệu quả liên kết vùng; 

- Có chính sách thu hút, khuyến khích đào tạo nhân lực, đặc biệt nhân lực 

có trình độ cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng đối với các lĩnh vực như liên kết 

vùng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, môi trường thích ứng biến đổi 

khí hậu vùng ĐBSCL.  

- Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu Chính phủ sớm điều chỉnh 

quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày  07/11/2012 của Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020. 



 

 

- Dự thảo “Tầm nhìn chiến lược Đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng 

Tứ giác Long Xuyên” đã lấy kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019. Đề nghị 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan tiếp tục có 

hướng dẫn cụ thể để các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang và Thành phố 

Cần Thơ xúc tiến triển khai thực hiện Đề án trong thời gian tới. 

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tiêu chí thành lập thí 

điểm Khu bảo tồn phục vụ phát triển bền vững khu du lịch sinh thái và Trung tâm 

tri thức về phát triển du lịch sinh thái.  

2. Nguồn lực thực hiện 

2.1. Đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông thủy, bộ và cảng phục vụ 

cho xuất khẩu nông, thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể: sớm 

thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố 

Long Xuyên; Tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; Nâng cấp cảng 

nội địa Mỹ Thới, An Giang; Nâng cấp tuyến đường thủy nối từ sông Hậu ra biển 

Tây. 

2.2. Hỗ trợ thực hiện và đưa vào nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 đối với các 

dự án cấp bách ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể: 

- Dự án “Xây dựng hệ thống hồ trữ ngọt gắn với hạ tầng thủy lợi phục vụ 

liên kết sản xuất tiểu vùng tứ giác Long Xuyên”. Tổng mức đầu tư: 1.600.000 

triệu đồng (Gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 990/UBND-KTN ngày 

18/9/2020 của UBND tỉnh).  

- Dự án “Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi, tỉnh An Giang” (kinh 

phí chuẩn bị đầu tư: 548,3 triệu đồng được phê duyệt tại Quyết định số 4257/QĐ-

BNN-TCTL ngày 28/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

- Dự án “Phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu cho 

đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang”. Tổng mức đầu tư: 1.007.000 triệu đồng 

(tương đương 43,32 triệu USD). 

2.3. Bố trí các nguồn vốn theo danh mục Nghị quyết số 120/NQ-CP  đã báo 

cáo Chính phủ đến năm 2030 (chi tiết trong biểu đính kèm). Trong đó, ưu tiên 

cho các dự án, công trình trọng điểm cần triển khai thực hiện ngay, bao gồm:  

- Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Tứ Giác 

Long Xuyên tổng kinh phí đề xuất: 980 tỷ đồng. 

- Dự án chỉnh trị dòng chảy hạn chế sạt lở bờ sông Hậu khu vực thượng 

nguồn tỉnh An Giang (đoạn từ biên giới - sông Vàm Nao) tổng kinh phí đề xuất: 

1.500 tỷ đồng. 

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và thoát nước thị xã Tân Châu với 

công suất 12.000 m3/ngày tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng. 



 

 

2.4. Diễn biến sạt lở trong thời gian gần đây phức tạp, khó lường, mức độ 

và quy mô ảnh hưởng tăng dần qua từng năm. Qua thống kê các hộ dân bị ảnh 

hưởng trực tiếp và cần phải di dời trên địa bàn tỉnh tương đối lớn (trên 8.965 hộ) 

trong khi khả năng cân đối ngân sách của địa phương còn hạn chế. Đề xuất Chính 

phủ ưu tiên hỗ trợ thực hiện ngay Dự án xây dựng cụm tuyến dân cư di dời khẩn 

cấp các hộ dân vùng sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh (29 cụm tuyến dân cư) 

với kinh phí 2.326,86 tỷ đồng.  

2.5. Để duy trì các vùng sinh cảnh đất ngập nước, tăng diện tích rừng theo 

chủ trương của Chính phủ, đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ tỉnh đầu tư dự án 

Quản lý nước và tái trồng rừng tràm trên đất ngập nước tỉnh An Giang kinh phí 

250 tỷ đồng. 

2.6. Xem xét, hỗ trợ về tài chính như “Quỹ ứng phó BĐKH” để hỗ trợ người 

dân bị ảnh hưởng bởi BĐKH, thực hiện các mô hình cộng đồng ứng phó BĐKH, 

doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh các thiết bị, sản phẩm thân thiện với 

môi trường, giảm phát thải nhà kính… 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 

17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến 

đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang. Xin kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, tổng hợp phục vụ Hội nghị sơ kết./. 

 

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

- TT. TU, HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 

- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, XD, GTVT, 

KHCN, VH,TT&DL, LĐ,TB&XH; 

- VPUBND tỉnh: CVP, PCVP Đinh Minh Hoàng; 

- Lưu: VT, KTN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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