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THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại 
 buổi họp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án Chỉnh trị 

dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị thành phố 
 Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu 

  
Ngày 14 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp xử lý 

các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn 
chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị thành phố Long Xuyên thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Tham dự buổi họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên 
và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. 

 Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ triển 
khai và các khó khăn, vướng mắc của 10 tiểu dự án (từ số 02 đến số 11); Sở Tài 
nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ triển khai và các khó khăn, vướng mắc 
trong thực hiện tiểu dự án 1: Nạo vét nhánh trái Mỹ Hòa Hưng và các ý kiến của 
thành viên dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư kết luận 
như sau: 

Dự án Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông bờ sông Hậu, bảo vệ 
đô thị thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu, đây là dự án được 
triển khai đầu tiên trong cả nước, đảm bảo tính đồng bộ giữa việc chỉnh trị dòng 
chảy với các giải pháp công trình, sử dụng có hiệu quả về nguồn vốn với tổng mức 
đầu tư thấp, được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đánh giá 
cao. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên 
quan triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài 
nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn thiết kế của dự án và các đơn vị có liên quan 
rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở 
bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu 
về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian thực hiện trước ngày 25 tháng 3 
năm 2019. 
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2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đo đạc hiện trạng, địa hình 
đáy sông của khu vực tiểu dự án 1 để xác định vị trí đã được bồi đắp, vị trí xói lở. 
Dữ liệu này làm cơ sở để theo dõi, đánh giá hiệu quả khi thực hiện nạo vét chỉnh 
trị dòng chảy nhánh trái Mỹ Hòa Hưng. Nguồn kinh phí thực hiện từ Dự án 
Khoanh vùng cảnh báo sạt lở, xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình đáy sông và các 
giải pháp hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra tại các sông chính trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 
liên quan thực hiện đo đạc, cập nhật số liệu địa hình đáy sông trong phạm vi các 
kè thuộc Dự án Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô 
thị thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu để phục vụ cho việc 
quản lý, khai thác các công trình này. 

3. Về việc cấp phép khai thác khoáng sản cát sông thuộc khu vực nạo vét 
nhánh trái Mỹ Hòa Hưng: 

- Đối với khu vực I có diện tích 96 ha với trữ lượng được phê duyệt 
4.099.675 m3: đề nghị Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang khẩn trương hoàn 
thiện các thủ tục để cấp phép khai thác khoáng sản. Giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang trong 
quá trình thực hiện. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khi xem xét, 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đối với khu vực 
này phải giới hạn lại khu vực khai thác, cắt bỏ đoạn có nhà máy của Công ty 
TNHH Lương thực Tấn Vương và khu vực chưa xây dựng kè của Tiểu dự án số 
2 Kè bảo vệ đầu cồn cù lao Mỹ Hòa Hưng. 

- Theo Dự án Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo 
vệ đô thị thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu đã được phê duyệt 
sẽ triển khai thực hiện Tiểu dự án số 3 Kè bảo vệ chợ Chưng Đùng, dài 2.397 mét, 
tuy nhiên đến nay chưa được thực hiện. Do đó, để đảm bảo an toàn cho khu vực 
này, tạm thời chưa thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu 
vực II, III do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tấn Thắng làm chủ 
đầu tư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến doanh nghiệp biết. Ủy 
ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tác động của việc triển khai dự án khi chưa 
thực hiện kè để có chỉ đạo tổ chức thực hiện.  

- Khu vực IV có diện tích 66,4 ha với trữ lượng được phê duyệt 1.021.000 
m3. Hiện, Công ty TNHH MTV Vạn Hưng Tùng đã hoàn thiện thủ tục để cấp 
phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường xem xét, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản 
cho Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng theo quy định. Trong đó, 
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cần lưu ý vấn đề bãi bồi hình thành cao khỏi mặt nước để đề xuất giới hạn khu 
vực khai thác cho phù hợp. 

- Khu vực V có diện tích 53,3 ha với trữ lượng khoảng 2.500.000 m3, do 
khu vực này đi qua đoạn có Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (di tích quốc 
gia đặc biệt) phải được thực hiện kỹ và thận trọng. Hiện nay, Công ty TNHH 
MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng đã nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng, giao 
Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
theo quy định. Về cấp phép khoáng sản tại khu vực này: trên cơ sở Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân 
tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tác động của việc triển khai dự án tại khu vực này và có 
chỉ đạo tổ chức thực hiện.  

- Việc thực hiện Tiểu dự án 1: Nạo vét nhánh trái Mỹ Hòa Hưng được thực 
hiện theo quy trình cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật 
về khoáng sản. Về thời gian khai thác: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thời hạn cấp phép khai thác khoáng sản phù hợp với 
mục tiêu của dự án là chỉnh trị dòng chảy (khoảng 02 – 03 năm) và yêu cầu chủ 
đầu tư phải thực hiện khai thác đúng phương án thiết kế, khối lượng, công suất, 
thời gian được phép khai thác.  

- Khi Tiểu dự án 1 được triển khai thực hiện, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường định kỳ hàng năm tiến hành đo đạc địa hình đáy sông khu vực này để theo 
dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện theo hồ sơ, thiết kế mỏ được duyệt của các 
chủ đầu tư. 

5. Về di dời bè nuôi cá trong quá trình triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 
Nạo vét nhánh trái Mỹ Hòa Hưng:  

- Về nguyên tắc bè đang neo đậu tại địa phương nào thì việc di dời, bố trí 
vị trí neo đậu mới cũng phải trong địa phương đó;  

- Về chí phí hỗ trợ di dời bè nuôi cá do các Chủ đầu tư chi trả và phải đảm 
bảo tính đúng và tính đủ; 

- Về phương án di dời và bố trí vị trí neo đậu bè nuôi cá: giao Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố 
Long Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới và các chủ đầu tư xây dựng 
phương án và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 4 năm 2019. 
Trong đó, lưu ý không bố trí việc neo đậu bè cá tại bờ xã Hòa Bình, huyện Chợ 
Mới (phía dưới bến phà An Hòa).  
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Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban 
nhân dân huyện Chợ Mới khảo sát, đề xuất việc di dời các bè nuôi cá đang neo 
đậu tại bờ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới (phía dưới bến phà An Hòa). 

6. Về quy mô thực hiện Tiểu dự án 3 Kè bảo vệ chợ Chưng Đùng: Giao Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 
Chợ Mới và các đơn vị có liên quan khảo sát, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân 
tỉnh trước ngày 05 tháng 4 năm 2019. 

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

 
Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT, GTVT; 
- UBND thành phố Long Xuyên; 
- UBND huyện Chợ Mới; 
- VP UBND tỉnh: LĐVP, P.KTN; 
- Cty TNHH MTV Xây lắp An Giang; 
- Cty TNHH MTV MT Vạn Hưng Tùng; 
- Cty TNHH Lương Thực Tấn Vương; 
- Lưu: VT. 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

(Đã ký)  
  
 
 

Đinh Minh Hoàng 
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