
-1- 
 

         BỘ NÔNG NGHIỆP                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     
     Số: 1336 /QĐ-BNN-KH                         Hà Nội,  ngày 08  tháng  5 năm 2009 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt “Quy hoạch thuỷ lợi  vùng Nam bán đảo Cà Mau” 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ 
về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Quyết định số 3050 QĐ/BNN-KH ngày 31/7/2002 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc giao nhiệm vụ lập dự án Quy 
hoạch thuỷ lợi chi tiết vùng Nam bán đảo Cà Mau và Quyết định số 1734/QĐ-
BNN-KH ngày 8/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc  
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề cương và tổng dự toán dự án Quy hoạch 
thuỷ lợi chi tiết vùng Nam bán đảo Cà Mau; 

Căn cứ Công văn số 382/UBND-NN ngày 12/2/2009 của UBND tỉnh 
Cà Mau; số 250/UBND-KTCN ngày 13/03/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang; 
số 171/CTUBND-HC ngày 13/2/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng; số 
141/SNN&PTNT ngày 16/2/2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thành phố Cần Thơ; số 279 UBND-TH ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh 
Bạc Liêu; số 627/UBND-NCTH của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 23/3/2009 
về việc góp ý báo cáo nghiên cứu tính toán phương án tổng thể cấp ngọt và 
mặn ổn định cho vùng bán đảo Cà Mau; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định dự án quy hoạch thuỷ lợi chi tiết vùng Nam 
bán đảo Cà Mau của Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam và các ý kiến góp ý 
cho quy hoạch này tại hội đồng thẩm định ngày 20/7/2007, tại hội thảo ngày 
08/9/2007, ngày 09/10/2008 và ngày 16/12/2008; 

Xét Tờ trình số 84/QHTLMN ngày 12/03/2009 của Viện Quy hoạch 
Thuỷ lợi miền Nam  xin phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết vùng Nam bán 
đảo Cà Mau; 
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Xét Tờ trình số 18/TL-QH ngày 13/03/2009 của Cục Thuỷ lợi xin phê 
duyệt Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết vùng Nam bán đảo Cà Mau; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch thuỷ lợi vùng Nam bán đảo Cà Mau” 
với các nội dung chính sau: 

I. PHẠM VI VÙNG QUY HOẠCH. 

Vùng Nam bán đảo Cà Mau (BĐCM) nằm ở phía Tây Nam của Đồng 
bằng sông Cửu Long  ( ĐBSCL) được giới hạn bởi phía Bắc là kênh Cái Sắn 
và sông Hậu, phía Đông là sông Hậu và biển Đông, phía Tây là biển Tây và 
phía Nam là biển Đông. Tổng diện tích tự nhiên của vùng khoảng 1.678.000 
ha (chiếm 43% diện tích ĐBSCL) thuộc địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Kiên 
Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ, dân số khoảng 
5.784.000 người. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH. 

1. Mục tiêu. 
- Xây dựng quy hoạch hệ thống thuỷ lợi nhằm khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước hợp lý, phù hợp với phát triển giai đoạn trước mắt và không 
mâu thuẫn với lâu dài, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thuỷ sản và cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, giảm thiểu thiệt hại 
do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế -xã hội vùng Bán đảo Cà Mau 
ổn định và bền vững. 

- Làm cơ sở đầu tư xây dựng và thực hiện công tác quản lý, khai thác, 
vận hành các hệ thống công trình thuỷ lợi trong vùng. 

2. Nhiệm vụ. 
- Bố trí hệ thống thuỷ lợi chủ động kiểm soát lũ nhằm phát huy tối đa 

mặt lợi và giảm thiểu thiệt hại từ lũ ở vùng Tây sông Hậu. 
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cấp ngọt và mặn ổn định theo 

hướng phát triển bền vững cho vùng Bán Đảo Cà Mau, nhất là trong điều kiện 
biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng và đáp ứng nhu cầu nước cho công 
nghiệp, dân sinh trước mắt và lâu dài. 

- Nghiên cứu đề xuất hoàn chỉnh hệ thống đê biển, đê sông bảo vệ sản 
xuất và phòng chống giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển. 

- Giải quyết tiêu nước (nước phèn, nước mưa, nước sau lũ), đặc biệt 
những vùng giáp nước như Cần Thơ - Long Mỹ, trung tâm Quản Lộ - Phụng 
Hiệp, U Minh Thượng, U Minh Hạ.  
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- Đề xuất giải pháp nhằm sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý giữa các 
vùng bảo đảm sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; bảo vệ, duy trì và 
phát triển vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ ven biển…  

- Bổ sung hệ thống thuỷ lợi cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thuỷ sản 
(NTTS) vùng ven biển. Hệ thống công trình giải quyết hài hoà giữa việc sử 
dụng nước ngọt và nước mặn ở khu vực Quản Lộ - Phụng Hiệp. 

- Đề xuất các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm 
2015 và sau năm 2015 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. 
 III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH.  

1. Quy hoạch cấp nước. 
- Nâng cấp hệ thống 33 kênh trục, kênh cấp 1 lấy nước từ sông Hậu. 

Nạo vét mở rộng các kênh cấp 1 ở vùng U Minh Thượng, U Minh Hạ để dẫn 
và trữ nước các tháng mùa khô. Bổ sung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đê, 
cống ngăn mặn ở dọc sông Hậu từ Đại Ngãi đến cửa kênh số 1 thuộc tiểu 
vùng Kế Sách, dọc sông Cái Lớn - Cái Bé, ven biển Tây (kết hợp với hệ 
thống đê biển, đê sông) và bờ bắc sông Ông Đốc. 

- Xây dựng hệ thống công trình phân ranh mặn và ngọt trong vùng 
Quản Lộ -Phụng Hiệp (bao gồm cả bờ phía Đông kênh Chắc Băng).  

- Phát triển đồng bộ hệ thống kênh mương các cấp và hệ thống nội 
đồng theo yêu cầu của từng vùng. Xây dựng hệ thống bờ bao, cống, đập để 
trữ nước chống hạn cho các khu rừng tràm, cây trồng hàng năm thuộc tiểu 
vùng Nam Cà Mau, U Minh Thượng, U Minh Hạ và vùng ven biển.  

- Khai thác nguồn nước ngầm có chất lượng tốt phục vụ phát triển công 
nghiệp và dân sinh. Kết hợp sử dụng nước mặt (có xử lý chất lượng) ở vùng 
ngọt hoá, hoặc trữ nước mưa (bể chứa, lu nước...) phục vụ cấp nước sinh hoạt. 

- Nâng cấp mở rộng các kênh trục, kênh cấp I, cấp II để lấy nước mặn 
từ biển và qua các sông Mỹ Thanh, Gành Hào. Xây dựng bố trí xen kẽ các 
kênh tiếp ngọt và cấp nước mặn ở vùng Đông kênh Cán Gáo, cũng như bố trí 
các đập ngăn cách mặn cho kênh Cán Gáo, Nam kênh Tiếp Nhật.   

- Sửa chữa và làm mới các cống dọc sông Gành Hào từ thành phố Cà 
Mau ra biển để ngăn nước ô nhiễm từ thành phố vào khu vực nuôi tôm, lấy 
nước mặn vào những thời gian nước sông Gành Hào đảm bảo chất  lượng.  

- Xây dựng hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ theo từng yêu cầu của 
các mô hình sản xuất, đặc biệt chú ý xây dựng ao lắng để xử lý nước thải 
trước khi xả ra nguồn với các mô hình nuôi trồng thuỷ sản nước lợ.   

- Xây dựng cống Cái Lớn - Cái Bé nhằm kiểm soát mặn; khai thác triệt 
để nguồn nước ngọt, tiếp nước từ sông Hậu cho vùng U Minh Thượng, U 
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Minh Hạ và vùng Tây Nam Quản Lộ - Phụng Hiệp; ứng phó với nước biển 
dâng.   

- Vùng nuôi trồng thuỷ sản: 
+ Cách ly giữa môi trường ngọt và môi trường nước lợ bằng hệ thống 

công trình kiểm soát mặn, áp dụng công nghệ mới, linh hoạt khi có sự thay 
đổi cơ cấu cây trồng và điều chỉnh vị trí phân ranh mặn ngọt. 

+  Trong các ô bao nuôi thuỷ sản cần phải xử lý chất lượng nước trước 
khi thải ra kênh. 

+ Xây dựng các trục kênh cấp nước (ngọt, lợ) và mặn phục vụ yêu cầu 
nuôi trồng thuỷ sản tuỳ theo từng vùng, tiểu vùng. 

+ Xây dựng hệ thống bờ bao khép kín theo từng tiểu vùng, tiểu khu và 
ô, nhằm giải quyết trữ nước ngọt, tiêu nước và kiểm soát mặn. 

+ Xây dựng hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ yêu cầu của các mô 
hình sản xuất khác nhau: Lúa + Thuỷ sản nước ngọt; Lúa + Thuỷ sản nước 
mặn; Chuyên thuỷ sản (lợ, ngọt); cây ăn trái + Thuỷ sản... 

+ Vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ cấp nước (mặn, lợ, 
ngọt) và tiêu nước theo từng thời kỳ sinh trưởng của các loại thuỷ sản trong 
vùng.      

2. Quy hoạch tiêu, thoát nước. 
- Nạo vét nâng cấp mở rộng các trục tiêu cấp I, cấp II (các kênh này kết 

hợp nhiệm vụ tiêu nước, cấp nước, giao thông thuỷ). Đắp bờ bao phục vụ phát 
triển giao thông  nông thôn.    

- Phát triển hệ thống nội đồng, xây dựng các cống bọng cấp III để gạn 
nước từ trong các khu ruộng.  

- Sử dụng máy bơm nhỏ trong dân để bơm hỗ trợ; xây dựng trạm bơm 
điện quy mô lớn ở những nơi có điều kiện. 

- Phối hợp vận hành các cống kiểm soát lũ, ngăn mặn để tiêu nước. 
3. Quy hoạch phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai. 
3.1. Kiểm soát lũ 
a. Giải pháp phi công trình 
- Nâng cao năng lực và trình độ về nhận dạng, cảnh báo và dự báo lũ, 

đây là công cụ cần thiết để bố trí thời vụ và chuẩn bị công tác phòng tránh lũ 
có hiệu quả.  

- Tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành quy hoạch trong cộng đồng 
xã hội qua các chương trình và phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời 
nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ và xây dựng công trình thuỷ lợi. 
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- Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, nhất là về giống 
nhằm tạo ra những cây, con phù hợp với đặc điểm từng vùng. 

- Ban hành các chính sách hỗ trợ cho phát triển sản xuất, đầu tư và quản 
lý các công trình thuỷ lợi, phát triển nguồn nước... 

- Xây dựng quy trình vận hành các hệ thống công trình thuỷ lợi nhằm 
nâng cao công tác quản lý, khai thác, vận hành trong vùng.   

b.  Giải pháp công trình 
- Xây dựng và hoàn thiện các công trình đê bao, cống kiểm soát chống 

ngập úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp. 
- Tăng cường tiêu thoát nước lũ nội đồng và lượng nước từ sông Hậu ra 

phía biển Tây để giảm thấp mực nước trong vùng bằng hệ thống kênh trục nối 
từ sông Hậu với sông Cái Lớn, Cái Bé. 

-  Xây dựng công trình bảo vệ dân cư với các hình thức cụm, tuyến dân 
cư vượt lũ. 

- Xây dựng các công trình kiểm soát lũ lợi dụng tổng hợp đảm bảo tưới, 
tiêu và kết hợp bố trí dân cư, giao thông nông thôn. 

- Nạo vét các kênh trục và kênh cấp I nối từ sông Hậu với sông Cái 
Lớn, Cái Bé để tiêu nước lũ ra biển Tây kết hợp cấp nước tưới và đắp đê bao, 
làm đường giao thông nông thôn. 

- Xây dựng các tuyến đê bao và các cống kiểm soát lũ trên cơ sở phù 
hợp với quy mô các ô bao.  

- Xây dựng các tuyến đường giao thông vượt lũ nhưng phải đảm bảo 
khẩu độ tiêu thoát nước. 

- Phát triển hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thuỷ lợi nội đồng. 
3.2. Kiểm soát triều, mặn  
Hoàn chỉnh tuyến đê biển trên cơ sở Chương trình củng cố, nâng cấp đê 

biển hiện có và rà soát quy hoạch để hoàn thiện hệ thống đê biển các tỉnh từ 
Quảng Ngãi đến Kiên Giang, cụ thể:  

- Bồi trúc tuyến đê biển Đông thuộc tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng  từ Cửa 
Sông Hậu đến Gành Hào, đê biển Tây từ cửa sông Đốc đến Tiểu Dừa thuộc 
tỉnh Cà Mau bề rộng 7,5 m, cao trình + 4,0m.  Làm mới tuyến đê biển Đông 
thuộc tỉnh Cà Mau chiều dài 75 km; 70 km đê sông, bề rộng 6,0 m, cao trình 
+3,2 m.  

- Xây dựng 43 cống dưới đê trong đó có 2 cống lớn là cống - âu thuyền 
Cái Lớn và Cái Bé. 
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3.3 Phòng chống cháy rừng 
- Đắp bờ bao theo nhiều tuyến để trữ nước trong rừng cũng như vùng 

đệm tạo thành hệ thống hồ rừng nhằm phòng chống cháy rừng và cung cấp 
nước tưới cho khu vực phụ cận cũng như gia tăng độ ẩm trong đất. Chiều cao 
bờ bao đạt cao độ từ 1,5 đến  2,0 m đối với rừng tràm tự nhiên và từ 1,0 đến 
1,5 m đối với vùng đệm, chiều rộng bờ bao từ 2,5- 4,0 m.  

- Hoàn thiện hệ thống kênh các cấp, phân lô, khoảnh theo thiết kế để trữ 
nước vừa hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, vừa tăng cường cho bảo vệ và khai 
thác rừng, ngăn lửa khi có cháy rừng. 

 - Xây dựng xung quanh tuyến bờ bao một số trạm bơm để bơm trữ 
nước và  chữa cháy. 

IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN QUY HOẠCH  

1. Giai đoạn đến năm 2015 
Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình: 
- Dự án phát triển thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu Long vay vốn ngân 

hàng thế giới là Ô Môn -  Xà No và Quản Lộ - Phụng Hiệp; dự án Ô Môn- Xà 
No giai đoạn 2.  

- Hệ thống công trình phân ranh mặn ngọt Quản Lộ - Phụng Hiệp (phân 
ranh mặn ngọt Bạc Liêu- Sóc Trăng ) và hệ thống ngăn mặn bờ Nam kênh 
Chắc Băng. 

- Nâng cấp các tuyến đê biển: Bồi trúc tuyến đê biển Đông thuộc tỉnh 
Bạc Liêu, Sóc Trăng; đê biển Tây thuộc tỉnh Cà Mau, Kiên Giang; xây dựng 
các cống dưới đê biển Tây. 

- Nạo vét các kênh trục lấy nước từ sông Hậu: Thốt Nốt, Xà No 2, Ô 
Môn, Lái Hiếu - Long Mỹ 1, kênh Làng Thứ 7, Tám Ngàn (thuộc địa bàn 2 
tỉnh Cà Mau và Kiên Giang). 

- Hệ thống thuỷ lợi các tiểu vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ vùng lúa. 
- Dự án khai thác đất bãi bồi viên lang Long Mỹ. 
- Cống và âu thuyền trên sông Cái Lớn, Cái Bé.  
Tổng vốn đầu tư đến năm 2015: 7.564.400 triệu đồng ( danh mục dự án 

đầu tư xem phụ lục 1). 
2. Giai đoạn sau năm 2015 

 Tiếp tục hoàn thành các công trình giai đoạn 2015, triển khai thực hiện 
các công trình còn lại của quy hoạch trên cơ sở điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ 
mục tiêu, quy mô công trình cho phù hợp với thực tế phát triển kinh tế xã hội 
của các địa phương trong vùng. 
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Tổng vốn đầu tư sau năm 2015: 4.312.200 triệu đồng (danh mục dự án 
đầu tư xem phụ lục 2).  
 Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch được huy động từ nhiều nguồn, nguồn 
vốn ngân sách nhà nước hàng năm ( ngân sách Trung ương và ngân sách địa 
phương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA ), đóng góp của người dân vùng 
hưởng lợi và các nguồn vốn hợp pháp khác. Khi chuyển đổi trình tự thực hiện 
quy hoạch cần có sự thống nhất giữa UBND các tỉnh trong vùng và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ 
Tài chính, Cục trưởng các Cục: Thuỷ lợi, Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt 
bão, Quản lý xây dựng công trình, Viện trưởng Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền 
Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
Nơi nhận:                               
- Như Điều 2;        
- Văn phòng Chính phủ;           
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính; 
- UBND các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, 
   Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP Cần Thơ; 
- Sở NN & PTNT các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, 
    Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP Cần Thơ; 
- Lưu VT, KH.   

BỘ TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 

Cao Đức Phát 

    
 
      
Chuyên viên: Cao Vũ Hiển 
 
Phó trưởng phòng: Hoàng Anh Tuấn 
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Phụ lục 1:   Danh mục công trình đầu tư giai đoạn đến năm 2015 
(Kèm theo Quyết định  số 1336 /QĐ-BNN-KH  ngày 08 / 5  /2009) 

  

TT Hạng mục Địa điểm 
Kinh phí 

(103đ) 

1 HTTL ngăn mặn Nam Chắc Băng 
Cà Mau-Kiên 
Giang-Bạc Liêu  

239.539.220

  Cống cấp I   131.151.297
  Cống cấp II   108.387.923

2 
HTTL phân ranh mặn ngọt Quản Lộ - 
Phụng Hiệp 

Bạc Liêu-Sóc Trăng 662.000.000

3 HTTL Ô Môn - Xà No giai đoạn 2 
Cần Thơ-Hậu 
Giang-Kiên Giang 

1.295.757.814

4 Đê biển, đê sông   1.938.150.532
  Bồi trúc đê Sóc Trăng Sóc Trăng 173.100.000
  Bồi trúc đê Bạc Liêu Bạc Liêu 179.030.000
  Bồi trúc đê Cà Mau Cà Mau 319.620.000
  Bồi trúc đê Kiên Giang Kiên Giang 760.366.000
  Cống dưới đê Cà Mau-Kiên Giang 506.034.532
5 Cống âu Xẻo Rô Kiên Giang 53.168.475
6 Cống âu Biện Nhị Cà Mau 49.956.000
7 Cống dọc sông Gành Hào Cà Mau 187.116.682
8 Cống Hậu Giang 3 Hậu Giang 25.000.000
9 Kênh Xà No 2 Hậu Giang 24.309.976
10 Kênh Thốt Nốt Cần Thơ 99.759.710
11 Kênh Ô Môn Cần Thơ 29.630.698
12 Kênh Lai Hiếu-Long Mỹ 1 Hậu Giang 12.403.073
13 Kênh Làng Thứ 7 Kiên Giang 15.378.210

14 Kênh Tám Ngàn  
Kiên Giang- Hậu 
Giang 

8.696.883

15 Khai thác bãi bồi Viên Lang- Long Mỹ Hậu Giang 70.933.800
16 Bảo vệ vườn cây ăn trái Tp Cần Thơ Cần Thơ 30.000.000
17 Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh Hậu Giang 76.000.000
18 HTTL tiểu vùng 17 - Nam Cà Mau Cà Mau 87.587.338
19 HTTL tiểu vùng 5 -Cà Mau Cà Mau 53.844.707
20 HTTL Cái Cùng-Huyện Kệ Bạc Liêu 38.186.667
21 HHTL  Tắc Vân-Cái Keo Bạc Liêu 51.511.347
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TT Hạng mục Địa điểm 
Kinh phí 

(103đ) 
22 HTTL Long - Điền - Đông Hải Bạc Liêu 50.414.653
23 HTTL Chùa Phật - Cái Cùng Bạc Liêu 37.950.743
24 DATL vùng 6 xã  Mỹ Xuyên-TV1 Sóc Trăng 125.000.000
25 DATL vùng 6 xã Mỹ Xuyên -TV2 Sóc Trăng 261.000.000

26 
DA ổn định Sản xuất khu bờ tả sông 
Saintar 

Sóc Trăng 
20.000.000

27 HHTL Tiểu vùng 3 Bắc Cà Mau Cà Mau 77.556.607
28 HTTL tiểu vùng 2 - Nam Cà Mau Cà Mau 60.579.676
29 HTTL Ven biển An Biên - An Minh Kiên Giang 126.049.129
30 Cống Cái Bé Kiên Giang 479.160.000
31 Cống Cái Lớn Kiên Giang 1.277.760.000
  Tổng (làm tròn)   7.564.400.000
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Phụ lục 2:   Danh mục công trình đầu tư giai đoạn sau năm 2015 
(Kèm theo Quyết định  số 1336  /QĐ-BNN-KH  ngày 08 / 5 /2009) 

  Phụ lục 2: tiếp theo 

 TT Hạng mục Địa điểm 
Kinh phí 

(103đ) 

1 Đê biển đông Cà Mau Cà Mau 473.800.000

2 HTTL 30/4- Chùa Phật Bạc Liêu 76.523.858

3 HTTL Huyện Kệ - Gành Hào  Bạc Liêu 73.293.388

4 HTTL Gành Hào  - Cái Keo Bạc Liêu 57.504.138

5 HTTL tiểu vùng 11 - nam Cà Mau Cà Mau 157.376.425

6 HTTL tiểu vùng 14 - nam Cà Mau Cà Mau 71.141.867

7 HTTL tiểu vùng 15 - nam Cà Mau Cà Mau 101.654.665

8 HTTL tiểu vùng 16 - nam Cà Mau Cà Mau 102.843.865

9 HTTL tiểu vùng 4 - nam Cà Mau Cà Mau 51.760.453

10 HTTL phục vụ vùng lúa nông sản  Hậu giang 30.000.000

11 HTTL kênh cấp 2 - Nàng Mau 2 Hậu giang 106.739.978

12 HTTL kênh cấp 2 - Hậu Giang 3 Hậu giang 74.588.645

13 HTTL Tiểu vùng Cái Sắn - Thốt Nốt Cần Thơ- Kiên Giang 98.214.181

14 HTTL tiểu vùng Thốt Nốt - Ô Môn Cần Thơ-Kiên Giang 95.129.274

15 HTTL vùng Kế Sách Sóc Trăng 275.840.403

16 Kênh Ranh (Cà Mau - KG) CM-KG 42.501.586

17 Kênh Long Mỹ 2 Hậu Giang 30.446.625

18 Kênh KH1 Cần Thơ- Kiên Giang 68.824.119

19 Kênh KH3 Cần Thơ-Kiên Giang 64.586.000

20 Kênh Thơm Rơm - KH5 Cần Thơ- Kiên Giang 75.821.850

21 Kênh KH6 Cần Thơ- Kiên Giang 84.342.167

22 Kênh Thị Đội Cần Thơ 52.863.248

23 Kênh Bà Chiêu Cần Thơ 55.642.378

24 Kênh KH7 Cần Thơ-Kiên Giang 86.517.677



-11- 
 

  Phụ lục 2: tiếp theo 

 TT Hạng mục Địa điểm 
Kinh phí 

(103đ) 

25 Kênh Hậu Giang 3 - Nước Đục Hậu Giang 73.608.569

26 Kênh số 1 Sóc Trăng 24.498.785

27 Kênh 30/4 Sóc Trăng 36.375.486

28 Kênh Mỹ An-30/4 Sóc Trăng 35.865.048

29 Kênh cấp 1 Ven biển Bạc Liêu  Sóc Trăng-Bạc Liêu 205.930.616

30 Kênh cấp 1 vùng Nam Cà Mau Cà Mau 77.884.122

31 
Dự án các kè sông, biển Cần Thơ-Cà Mau-Sóc 

Trăng 
800.000.000

32 Kênh cấp 1 vùng UMH Cà Mau 119.387.597

33 Nạo vét hệ kênh cấp 1 vùng UMT Cà Mau-Kiên Giang 280.152.912

34 Hệ thống kênh cấp 2 vùng QLPH Cà Mau-Bạc Liêu 250.576.131

  Tổng (làm tròn)   4.312.200.000
 


