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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

 
Số: 1383/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                   
              An Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2018 

  
   QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm 
bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội 

địa địa phương thuộc tỉnh An Giang 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 
17 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của 
Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước 
cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 936/TTr-
SGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố bổ sung danh mục các dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, 

đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa địa 
phương thuộc tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: 
1. Kêu gọi, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư tự bỏ kinh phí thực hiện 

nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường 
thủy nội địa địa phương thuộc tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Đăng tải danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, 
kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương trên trang 
Thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải và thực hiện các nội dung liên quan 
theo quy định tại Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 
của Bộ Giao thông vận tải. 

3. Phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan kiểm 
tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các dự án nạo vét duy tu, đảm bảo giao 
thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương trên 
địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu thông luồng, kịp thời ngăn chặn và xử lý sai phạm 
theo thẩm quyền. 
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Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
1. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về bảo vệ tài nguyên môi trường,  

đăng ký sản phẩm tận thu và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Chỉ 
thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và chủ 
trương xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm 
trên tuyến đường thủy nội địa địa phương của Bộ Giao thông vận tải theo quy định 
tại Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao 
thông vận tải. 

2. Phối hợp Sở Giao thông vận tải và UBND huyện, thị xã, thành phố giám 
sát quá trình thực hiện các dự án nạo vét trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu thông 
luồng, tận thu sản phẩm cũng như xử lý bùn thải từ quá trình nạo vét theo đúng vị 
trí quy định. 

Điều 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án đi qua 
chủ động chỉ đạo giám sát chặt chẽ các dự án nạo vét trên địa bàn, kịp thời xử lý vi 
phạm hoặc phối hợp các ngành chức năng của tỉnh xử lý vi phạm theo thẩm quyền, 
không để lợi dụng việc nạo vét thông luồng để khai thác cát trái phép, ảnh hưởng 
an toàn đường bờ tại khu vực, gây bức xúc trong dân. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;                                         
- UBND tỉnh: Chủ tịch và PCT Lâm Quang Thi; 
- Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Website tỉnh; 
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN; 
- Trung tâm Công báo – Tin học; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 

(Đã ký)  
 
 

Lâm Quang Thi 
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DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA NẠO VÉT DUY TU, ĐẢM 
BẢO GIAO THÔNG, KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM TRÊN TUYẾN 

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN 
GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   1383/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND 
tỉnh) 

 

STT Tên sông, 
kênh, rạch Vị trí (km) 

Khối 
lượng 

dự 
kiến 

(nghìn 
m3) 

Xã, phường, thị trấn 

Bên trái Bên phải 

I Huyện Châu Phú    

1 Kênh Đào 

Đoạn đầu cồn Khánh 
Hòa (giáp với sông 
Hậu đến phía cầu 

Kênh Đào) 

200 phường Vĩnh Mỹ, 
thành phố Châu Đốc 

xã Khánh Hòa, 
huyện Châu Phú 

II Huyện An Phú    

1 Sông Hậu 
(4a) 

Từ đuôi Cồn Cóc lên 
bến đò Chợ Mới 

Phước Hưng 
160 xã Phước Hưng  xã Phú Hữu 
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