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THÔNG   O  

Về việc hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia thực hiện Dự án nạo v t ch nh tr  

d ng ch   hạn chế sạt l     ng    s ng Hậu  oạn qua    V nh Thạnh 

Trung  hu ện Ch u Phú  t nh An Giang 

 
   

Thực hiện 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 dòng chảy, hạn chế sạt lở đường bờ s ng H u đoạn qu       nh Thạnh 

Trung  hu ện Ch u Ph   tỉnh An Giang. Sở Tài ngu ên và M i trường đ  b n 

hành Thông báo số 373/TB-STNMT ngà  03 tháng 02 năm 2021 về việc công 

bố hồ sơ mời tham gia thực hiện dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt 

lở đường bờ s ng H u đoạn qu       nh Thạnh Trung  hu ện Ch u Ph   tỉnh 

An Giang. 

Vào ngày 17 tháng 02 năm 2021  Sở Tài ngu ên và M i trường đ  b n 

hành Thông báo số 411/TB-STNMT về thời gi n mời tham gia thực hiện dự án 

nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đường bờ s ng H u đoạn qu       nh 

Thạnh Trung  hu ện Ch u Ph   tỉnh An Giang; theo đó  thời gi n tiếp nh n hồ 

sơ củ  dự án là 30 ngà  kể từ ngà  đơn vị đề  uất đầu tiên nộp hồ sơ được tính 

từ ngày 17/02/2021 đến ngày 18/3/2021 là kết thúc tiếp nh n hồ sơ. 

Nay Sở Tài ngu ên và M i trường  in th ng báo hết hạn tiếp nh n hồ sơ 

th m gi  thực hiện Dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đường bờ 

s ng H u đoạn qu       nh Thạnh Trung  hu ện Ch u Ph   tỉnh An Giang để 

các tổ chức  cá nh n được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (để đăng tải    

   trên tr ng TTĐT Sở); 

- Phòng KSN&BĐKH, KH-TC; 

- Lưu:  T. 
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