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THÔNG BÁO 

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

dòng chảy hạn chế sạt lở đường bờ sông Hậu khu vực xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

 

 

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của 

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

chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đường bờ sông Hậu khu vực xã Bình Mỹ, 

huyện Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của 

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

chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đường bờ sông Hậu khu vực xã Bình Mỹ, 

huyện Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang thông báo tổ chức được 

chọn thực hiện dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đường bờ sông 

Hậu khu vực xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà và Công ty 

Cổ phần Tàu cuốc và Xây dựng, đại diện liên danh là Công ty TNHH Xây dựng 

Mỹ Đà có địa chỉ số 30, đường Lê Công Thanh, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Trước khi triển khai thực hiện nạo vét, Liên danh Công ty TNHH Xây 

dựng Mỹ Đà và Công ty Cổ phần Tàu cuốc và Xây dựng phải lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo quy định và phải được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; lập hồ sơ đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ; thỏa thuận luồng đường thủy nội địa; nộp hồ sơ chứng minh 

khối lượng cát nạo vét được phục vụ cho công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà 

nước và phải thực hiện đầy đủ các cam kết của chủ đầu tư đối với dự án. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang thông báo để các tổ chức, cá 

nhân được biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà; 

- Công ty CP Tàu cuốc và Xây dựng; 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên 

  trang TTĐT Sở); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- P.KS&TNN, KH-TC; 

- Lưu: VT. 
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