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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2827/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án Nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng tỉnh Kiên Giang 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây 
dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây 
dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình;  

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây 
dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây 
dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công 
trình; 

Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 
xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 1987/BNN-TL ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Đề án Nâng cấp hệ thống thủy nông 
nội đồng và Công văn 458/TCTL-QLNN ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Tổng cục 
Thủy lợi về việc triển khai lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết thủy lợi và Quy hoạch 
chi tiết trạm bơm điện vùng đồng bằng sông Cửu Long (lần 2); 



44 CÔNG BÁO/Số 17/Ngày 25-12-2013

Căn cứ Biên bản số 39/BB-SKHĐT.TĐDA ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến các ngành thẩm định Đề án Nâng cấp hệ thống 
thủy nông nội đồng tỉnh Kiên Giang; 

Xét nội dung Đề án Nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng tỉnh Kiên Giang; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 249/TTr-SNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định và trình phê duyệt Đề án 
Nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng tỉnh Kiên Giang và Tờ trình thẩm định số 
369/TTr-SKHĐT ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên 
Giang về việc phê duyệt Đề án Nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng tỉnh Kiên 
Giang, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng tỉnh Kiên Giang 
với các nội dung như sau: 

1. Tên đề án: Nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang. 

2. Cơ quan quản lý đề án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Tổ chức tư vấn lập đề án: Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam. 

4. Mục tiêu đề án - nhiệm vụ đề án:  

4.1. Mục tiêu đề án: 

- Đánh giá lại hiện trạng và năng lực thực tế hệ thống thủy nông nội đồng. 

- Xây dựng mô hình các hệ thống thủy nông nội đồng đại diện. 

- Đề xuất các giải pháp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đối với các hệ thống thủy 
nông nội đồng đã được xây dựng. 

- Đề xuất, kiến nghị vận hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng hệ thống thủy nông nội 
đồng. 

4.2. Nhiệm vụ đề án: 

- Nhiệm vụ của đề án là đề xuất xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
thủy nông nội đồng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện nay cho các loại hình, vùng 
sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

- Việc sửa chữa, nâng cấp được thực hiện trên toàn bộ hệ thống thủy nông nội 
đồng trong tỉnh. 

5. Giải pháp xây dựng và biện pháp công trình: 
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- Giải pháp xây dựng: Cơ bản là đề xuất mô hình hệ thống thủy nông nội đồng 
trên nền tảng hệ thống đang có; hạn chế xây dựng hoàn toàn mới, nhất là kênh. 

- Biện pháp công trình: Hoàn thiện hệ thống thủy nông nội đồng, cùng với các 
cấp công trình cấp trên làm tốt chức năng kiểm soát, điều tiết nguồn nước. 

6. Nội dung đề án:  

6.1. Phạm vi đề án: 

Trên mặt ruộng từ kênh cống cấp 3 trở xuống. 

6.2. Nội dung thiết kế ô mẫu:  

a) Ô thuộc ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn: 

Đại diện cho vùng phía Nam Quốc lộ 80 thuộc huyện Hòn Đất (nuôi tôm ven 
biển). Diện tích tự nhiên 104ha. Suất đầu tư 127,698 triệu đồng/ha. 

b) Ô thuộc ấp Hòa Tân, xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng: 

Đại diện cho vùng ven kênh Xà No, huyện Giồng Riềng (2 vụ lúa). Bên trong 
khu hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No; diện tích tự nhiên 261ha; suất đầu tư 49,045 
triệu đồng/ha. 

c) Ô thuộc ấp Bảy Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh: 

Đại diện cho vùng biển Tây, huyện An Minh, là vùng giáp với Cà Mau (tôm - 
lúa); diện tích tự nhiên 197ha; suất đầu tư 95,158 triệu đồng/ha. 

d) Ô thuộc ấp Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp: 

Đại diện cho vùng đất thuộc huyện Tân Hiệp (ba vụ lúa hay hai vụ lúa, một vụ 
màu); diện tích tự nhiên 830ha; suất đầu tư 41,578 triệu đồng/ha. 

e) Ô thuộc ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương: 

Đại diện cho vùng phía Bắc Quốc lộ 80 thuộc huyện Kiên Lương, trên dãi thoát 
lũ (trồng lúa 2, 3 vụ); diện tích tự nhiên 72ha; suất đầu tư 54,429 triệu đồng/ha. 

6.3. Đầu tư hệ thống thủy nông các khu trong tỉnh: 

- Hệ thống thủy nông khu 1: Nội suy từ kết quả Ô thuộc ấp Kiên Thanh, xã Kiên 
Bình, huyện Kiên Lương. Diện tích đầu tư 40,270ha, diện tích này không tính đến các 
loại đất rừng, đất cây công nghiệp lâu năm, đất ao hồ,... 

- Hệ thống thủy nông khu 2: Nội suy từ kết quả Ô thuộc ấp Hòn Quéo, xã Thổ 
Sơn và Ô thuộc ấp Bảy Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh. Diện tích đầu tư 
35,360ha, diện tích này không tính đến các loại đất rừng, đất cây công nghiệp lâu 
năm, đất ao hồ,... 

- Hệ thống thủy nông khu 3: Nội suy từ kết quả Ô thuộc ấp Hòn Quéo, xã Thổ 
Sơn và Ô thuộc ấp Bảy Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh. Diện tích đầu tư 
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28,130ha, diện tích này không tính đến các loại đất rừng, đất cây công nghiệp lâu 
năm, đất ao hồ,... 

- Hệ thống thủy nông khu 4: Nội suy từ kết quả trung bình cộng giữa Ô thuộc ấp 
Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương và Ô thuộc ấp Đông Tiến, thị trấn Tân 
Hiệp. Diện tích đầu tư 109,900ha.  

- Hệ thống thủy nông khu 5: Nội suy từ kết quả trung bình cộng giữa Ô thuộc ấp 
Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp và Ô thuộc ấp Hòa Tân, xã Hòa Hưng, huyện Giồng 
Riềng. Diện tích đầu tư 137,400ha. 

- Hệ thống thủy nông khu 6: Nội suy từ kết quả Ô thuộc ấp Bảy Xáng, xã Đông 
Hòa, huyện An Minh. Diện tích đầu tư 86,930ha. Diện tích này chỉ tính đến các loại 
đất nuôi trồng thủy sản phía Nam và Tây Nam sông Cái Lớn (chủ yếu tôm lúa). 
Không tính đến đất lúa, đất rừng, đất cây công nghiệp lâu năm, đất ao hồ... 

- Hệ thống thủy nông khu 7: Nội suy từ kết quả Ô thuộc ấp Hòa Tân, xã Hòa 
Hưng, huyện Giồng Riềng. Diện tích đầu tư 32,090ha. Diện tích này chỉ tính đến đất 
thuần trồng lúa phía Nam và Tây Nam sông Cái Lớn. Không tính đến đất nuôi trồng 
thủy sản, đất rừng, đất cây công nghiệp lâu năm, đất ao hồ... 

7. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

8. Tổng mức đầu tư:      30.614 tỷ đồng. 

Trong đó: - Chi phí xây dựng:   25.529 tỷ đồng 

    - Chi phí quản lý dự án:       502 tỷ đồng 

      - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:   1.356 tỷ đồng.  

    - Chi phí khác:              444 tỷ đồng.  

    - Dự phòng phí:                           2.783 tỷ đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư - cơ cấu vốn: 

  
Vốn dân 
tự đầu tư 

Vốn nhà 
nước 

Tổng vốn 
đầu tư 

Tỷ trọng đầu tư 

Công tác đất (xây dựng cơ bản 
thuần về đào đắp đất)  

17.820 1.980 19.800 

Công tác xây gạch đá, bê tông... 2.460 5.740 8.200 

Tư vấn quy hoạch, đào tạo, xây 
dựng mẫu và công tác khác 

0 2.600 2.600 

Cộng: 20.280 10.320 30.600 

Nhà nước: 34% 
Nhân dân: 66% 

10. Phân kỳ đầu tư: 

- Từ năm 2014 - 2016: Chuẩn bị các tiền đề cho đầu tư. Trong đó 02 năm (2015 
- 2016): Xây dựng các mô hình trọng điểm thủy nông nội đồng. 



CÔNG BÁO/Số 17/Ngày 25-12-2013 47

- Từ năm 2017 - 2020: Khởi đầu việc đầu tư trên diện rộng. Bốn năm này chú 
trọng đầu tư ở những nơi có điều kiện phát huy hiệu quả cao và phù hợp với quá trình 
xây dựng nông thôn mới. Kết thúc giai đoạn này, đến năm 2020, sẽ hoàn chỉnh hệ 
thống thủy nông nội đồng cho khoảng 10% diện tích canh tác. 

- Từ năm 2021 đến 2040 là giai đoạn đẩy mạnh đầu tư ra diện rộng trên khắp địa 
bàn toàn tỉnh.  

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang có trách nhiệm 
phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án 
theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản 
và các quy định hiện hành của Nhà nước.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố; các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Lâm Hoàng Sa 
 


