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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại buổi  

họp về việc rà soát và đề xuất các hạng mục cần thiết phải tiếp tục đầu tư để hoàn 
chỉnh dự án, khép vùng sản xuất Dự án Kiểm soát lũ Vùng đê bao Nam Vàm Nao 

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp về 
việc rà soát và đề xuất các hạng mục cần thiết phải tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh dự án, 
khép vùng sản xuất Dự án Kiểm soát lũ Vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang. 

Buổi làm việc do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư chủ trì. 
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, lãnh đạo Công ty TNHH MTV 
Khai thác Thủy lợi An Giang. 

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới báo cáo và ý kiến phát 
biểu của các thành viên liên quan dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trần Anh Thư có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Để chuẩn bị cho việc thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 -
2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu ưu tiên kiện toàn các hệ 
thống kiểm soát lũ, thích ứng biến đổi khí hậu đã bố trí vốn cần phải hoàn chỉnh 
dự án để tiếp tục đầu tư, Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao nằm 
trong tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự án Kiểm soát lũ 
vùng đê bao Nam Vàm Nao về hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng cơ bản đã 
đáp ứng nhưng hệ thống kiểm soát lũ chưa đạt yêu cầu do ảnh hưởng của việc 
bố trí nguồn kinh phí, thứ tự ưu tiên đầu tư. Do đó cần phải kiện toàn và tiếp tục 
đầu tư cho dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao là cần thiết, nhằm 
phát huy hiệu quả của dự án, tránh lãng phí. 

Trước tiên giao cho Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH MV Khai thác Thủy lợi 
chọn đơn vị Tư vấn, ưu tiên chọn đơn vị Tư vấn lập dự án trước đây, thành lập 
đoàn khảo sát (bao gồm Ban Quản lý dự án huyện Chợ Mới, Công ty TNHH 
MTV Khai thác Thủy lợi và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đánh giá 
lại kết quả của dự án cũ và đề xuất những ý tưởng của dự án mới. Trong tháng 3 
năm 2019 nội dung công việc này phải hoàn thành. Trên cơ sở đó đặt mục tiêu 
của dự án này trong giai đoạn II là kiện toàn hệ thống để đồng bộ, đạt được hiệu 
quả của dự án; đáp ứng được mục tiêu kiểm soát lũ chủ động thích ứng với biến 
đổi khí hậu; phục vụ cho hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. 
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Về thứ tự ưu tiên đầu tư theo trình tự: Phân vùng 4, Phân vùng 1, Phân 
vùng 2, Phân vùng 3. Trường hợp nếu không đủ vốn sẽ thực hiện đầu tư trước 
cho Phân vùng 4 (Vùng chuyên canh cây ăn trái), Phân vùng 1 (Vùng chuyên 
canh rau màu) trong đó Phân vùng 4 là ưu tiên số 1. Kiện toàn hệ thống kiểm 
soát lũ tiểu vùng. Ưu tiên đầu tư các cống lớn để kiểm soát lũ phân vùng. Bố trí 
1 số điểm thí điểm ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, vận hành hệ thống 
kiểm soát lũ. Đề xuất một số giải pháp thí điểm hệ thống giao thông nội đồng, 
hệ thống kênh mương, kiên cố hóa hệ thống taluy gia cố mái kênh. 

Huyện Chợ Mới đăng ký thực hiện huyện nông thôn mới trong giai đoạn tới, 
do đó huyện xem xét, kết hợp để đầu tư thực hiện các dự án, hạng mục công trình 
đáp ứng yêu cầu thực hiện nông thôn mới và giảm áp lực cho ngân sách của tỉnh. 

Sau khi Tư vấn hoàn chỉnh dự án: Tổ chức hội nghị, lấy ý kiến của các 
nhà khoa học, cơ quan chuyên môn. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị biết và tổ chức 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thành phần dự họp; 
- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN; 
- Lưu: VT. 
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Đinh Minh Hoàng 
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