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THÔNG BÁO 

Về việc công bố kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện Dự án nạo vét ch nh trị 

d ng chả   hạn chế sạt l  đ  ng b  sông Hậu đoạn qua    V nh Thạnh 

Trung  hu ện Ch u  hú, t nh An Giang 

 

 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Phương án thực hiện dự án nạo vét 

chỉnh trị d ng ch y  hạn chế sạt    đư ng    s ng H u đoạn qua    V nh Thạnh 

Trung  huyện Ch u Ph   tỉnh An Giang  

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt  ựa chọn đơn vị thực hiện dự án nạo vét 

chỉnh trị d ng ch y  hạn chế sạt    đư ng    s ng H u đoạn qua    V nh Thạnh 

Trung  huyện Ch u Ph   tỉnh An Giang  

Nay S  Tài nguyên và M i trư ng tỉnh An Giang thông báo tổ chức được 

chọn thực hiện dự án nạo vét chỉnh trị d ng ch y  hạn chế sạt    đư ng    s ng 

H u đoạn qua    V nh Thạnh Trung  huyện Ch u Ph   tỉnh An Giang là Công ty 

TNHH Châu Phát có địa chỉ số 37 đư ng Hùng Vương  Phư ng V nh Thanh 

Vân, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Trước khi triển khai thực hiện nạo vét  Công ty TNHH Châu Phát ph i   p 

 áo cáo đánh giá tác động m i trư ng theo quy định và ph i được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt    p hồ sơ đăng ký khối  ượng cát thu hồi từ dự án nạo vét 

theo quy định tại Kho n 2 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 

tháng 11 năm 2016 của Chính phủ; thỏa thu n  uồng đư ng thủy nội địa  nộp hồ 

sơ chứng minh khối  ượng cát nạo vét được phục vụ cho c ng trình sử dụng vốn 

ng n sách Nhà nước và ph i thực hiện đầy đủ các cam kết của chủ đầu tư đối với 

dự án. 

S  Tài nguyên và M i trư ng tỉnh An Giang th ng  áo để các tổ chức, cá 

nh n được  iết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công ty TNHH Châu Phát; 

- Trung t m CNTT (để đăng t i trên 

  trang TTĐT S )  

- Ban Giám đốc S ; 

- P.KS&TNN, KH-TC; 

- Lưu: VT. 
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