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THÔNG   O  

Thời gian mời tham gia thực hiện Dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy hạn 

chế sạt lở đường bờ sông Hậu khu vực xã  ình Mỹ, huyện Châu Phú  

và xã  ình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 
   
 

Thực hiện 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. Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 556/TB-STNMT ngày 04 

tháng 3 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 sông Hậu khu vực xã Bình Mỹ, 

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

Vào ngày 17 tháng 03 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận 

được hồ sơ của đơn vị đề xuất đầu tiên tham gia thực hiện Dự án nêu trên là 

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà và Công ty Cổ phần tàu cuốc và 

xây dựng. Địa chỉ Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà tại số 30, đường Lê Công 

Thanh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Như vậy thời gian tiếp nhận hồ sơ của dự án là 30 ngày kể từ ngày đơn vị 

đề xuất đầu tiên nộp hồ sơ được tính từ ngày 18/03/2021 đến ngày 16/4/2021 là 

kết thúc tiếp nhận hồ sơ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo thời gian đến các tổ ch c đáp 

 ng đủ các yêu cầu theo quy định tham gia 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, tỉnh An Giang./. 
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