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BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 
Số: 2910 /QĐ-BNN-KH 

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

 
Hà Nội, ngày 23   tháng 9  năm 2008

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt “Quy hoạch thuỷ lợi đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang ” 
 

      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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn;  
 Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 
29/9/2006 điều chỉnh bổ sung Nghị Định 16/2005/NĐ-CP; 
 Căn cứ Quyết định số 3723/QĐ-BNN-KH ngày 08/8/2006 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương, tổng dự 
toán dự án “Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết phục vụ phát triển kinh tế đảo Phú 
Quốc tỉnh Kiên Giang”; 
 Căn cứ Công văn số 820/UBND ngày 19/9/2007 của UBND tỉnh Kiên 
Giang; số 264/CV-UB ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Kiên Giang; số 6721/BQP-TM ngày 10/12/2007 của Bộ Quốc 
phòng về việc góp ý Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết phục vụ phát triển kinh tế đảo 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ; 
 Xét Tờ trình số 183/TT-QHTL ngày 1/8/2008 của Viện Quy hoạch 
thuỷ lợi miền Nam về việc xin phê duyệt “Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết phục vụ 
phát triển kinh tế đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang”, kèm theo hồ sơ dự án đã 
được thẩm định, bổ sung, chỉnh sửa; 

Xét Tờ trình số 77/ TT-TL-QH ngày 06/8/2008 của Cục Thuỷ lợi về 
việc xin phê duyệt “Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết phục vụ phát triển kinh tế đảo 
Phú Quốc tỉnh Kiên Giang”;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 
QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch thuỷ lợi đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang” 
với các nội dung chính sau: 

I. PHẠM VI VÙNG QUY HOẠCH. 

 Toàn bộ đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gồm 8 đơn vị hành chính là  
thị trấn Dương Đông và các xã Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ, 
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An Thới, Bãi Thơm, Gành Dầu. Tổng diện tích tự nhiên 567,88 km2, được 
chia thành 6 vùng thuỷ lợi  ( phụ lục 1). 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH. 

 Đề xuất các giải pháp công trình thuỷ lợi hợp lý, nhằm đáp ứng yêu cầu 
về cấp thoát nước phục vụ sinh hoạt, du lịch, sản xuất nông-lâm nghiệp, 
phòng chống cháy rừng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội  huyện 
đảo Phú Quốc theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại đến năm 2015 và định 
hướng đến năm 2020, cụ thể: 

- Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 170.000 người dân trên 
đảo, 1.500.000 lượt khách du lịch (đến năm 2015) và 220.000 người dân, 
3.000.000 lượt khách du lịch (đến năm 2020); tạo nguồn cấp nước cho chăn 
nuôi gia súc, gia cầm . 

- Tạo nguồn cấp nước phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và chế biến thuỷ sản. 

- Cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khoảng 5.600 ha 
(đến năm 2015)  và 5.700 ha (đến năm 2020). 

- Phòng chống lũ, bảo vệ dân cư, sản xuất và các cơ sở hạ tầng. 
III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH. 

1.Quy hoạch cấp nước. 
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông và xây dựng mới 13 hồ 

chứa, 16 cụm công trình đập dâng nhỏ và các công trình khác cấp nước tưới 
và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, cấp nước cho công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm ( phụ lục 3, 4 ). Bố trí công trình ở các 
vùng như sau : 

1.1. Lưu vực rạch Tràm : 
- Xây dựng mới hồ chứa Rạch Tràm tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 

khoảng 55.000 người, 10.000 lượt khách du lịch và sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp. 

- Xây dựng mới 4 hồ chứa nhỏ, 10 cụm đập dâng tạo nguồn cấp nước 
sinh hoạt và cấp nước tưới cho 35 ha .  

1.2. Lưu vực rạch Cửa Cạn :  
- Xây dựng mới 3 cụm đập dâng và 2 hồ chứa nhỏ cấp nước tưới cho 

20 ha và kết hợp cấp nước sinh hoạt.  
1.3. Lưu vực rạch Dương Đông: 
- Nâng cấp hồ chứa Dương Đông tưới 480 ha tiêu và rau màu ; tạo 

nguồn cấp nước sinh hoạt cho 60.000 người, 25.000 lượt khách du lịch, cấp 
nước cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế 
biến thuỷ sản 2.000.000 m3/năm .  
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- Xây dựng mới 1 hồ chứa nhỏ và 1 cụm công trình đập dâng tạo nguồn 
cấp nước sinh hoạt và cấp nước tưới 15 ha .  

1.4. Lưu vực rạch Cá : 
- Xây dựng hồ chứa Rạch Cá tưới 87 ha,  tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 

cho 15.000 người, 10.000 lượt khách du lịch và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp. 

- Xây dựng 1 hồ chứa nhỏ và 1cụm công trình đập dâng tạo nguồn cấp 
nước sinh hoạt và tưới 6 ha.      

1.5 Lưu vực rạch Cửa Lấp : 
- Xây dựng 2 hồ chứa nhỏ thuộc xã Dương Tơ và 1 cụm công trình đập 

dâng tưới  19 ha .  
1.6. Lưu vực Suối Lớn :  
- Xây dựng hồ chứa Suối Lớn tưới 100 ha, tạo nguồn cấp nước sinh 

hoạt cho 90.000 người và 5.000 lượt khách du lịch; tạo nguồn cấp nước cho 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến thuỷ 
sản: 1.700.000 m3/năm. 

- Xây dựng cụm công trình đập dâng tại rạch Đầm tưới 5 ha.  
2. Quy hoạch tiêu thoát nước và phòng chống lũ. 
1.  Giải pháp phi công trình 
- Trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc, tăng độ che phủ của rừng 

nhằm tạo nguồn sinh thuỷ tại các tiểu lưu vực. 
-  Tăng cường công tác phòng chống lụt bão, các hệ thống dự báo, cảnh 

báo thông tin liên lạc tạo điều kiện cho người dân chủ động phòng tránh, giảm 
nhẹ thiên tai. 

- Di dời dân cư ở ven bờ suối hoặc nơi có nguy cơ sạt lở cao.   
2. Giải pháp công trình. 
- Xây dựng hệ thống kênh tiêu gồm kênh tiêu cấp I nhận nước từ các 

sườn đồi và nước từ các khu canh tác nông nghiệp tiêu ra các sông suối trên 
đảo. 
 - Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải (sinh hoạt, du lịch 
và công nghiệp) độc lập tại các trung tâm thị trấn, thị tứ trên đảo.  

- Xây dựng các hồ chứa Rạch Tràm, Rạch Cá, Suối Lớn và nâng cấp hồ 
chứa Dương Đông nhằm giảm lũ cho hạ du.  

- Nạo vét lòng sông suối 4 km tại rạch Cửa Cạn và 5 km tại rạch Đầm. 
IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN QUY HOẠCH. 

1. Giai đoạn đến năm 2015. 
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- Nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Dương Đông, vốn đầu tư  92,565 tỷ 
đồng.  

- Xây dựng mới hồ Suối Lớn, hồ Rạch Cá và các công trình quy mô nhỏ 
(hồ chứa, đập dâng), vốn đầu tư 521,684 tỷ đồng ( phụ lục 3 ). 

Tổng vốn đầu tư giai đoạn đến năm 2015:  614,249 tỷ đồng . 
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 từng vùng. 

- Xây dựng hồ Rạch Tràm, nạo vét 4km rạch Cửa Cạn và 5km rạch 
Đầm, vốn đầu tư 115.291 tỷ đồng ( phụ lục 4 ).  

Tổng vốn đầu tư giai đoạn sau năm 2015: 115.291tỷ đồng. 
Vốn thực hiện quy hoạch được huy động từ nhiều nguồn, nguồn vốn 

ngân sách đầu tư sẽ căn cứ khả năng cân đối của Nhà nước và được cụ thể 
bằng kế hoạch hàng năm. Khi chuyển đổi trình tự thực hiện quy hoạch cần có 
sự thống nhất giữa UBND tỉnh Kiên Giang và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
 Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng  Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài 
chính, Cục trưởng các Cục: Thủy 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 có 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  tỉnh Kiên Giang; 
- Sở NN & PTNT  Kiên Giang; 
- Lưu VT, KH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

Đã ký 
 

 
Đào Xuân Học 
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PHỤ LỤC 
            “Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết phục vụ phát triển kinh tế đảo Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang” 

(Kèm theo Quyết định  số 2910  /QĐ-BNN-KH  ngày23  tháng 9   năm 2008) 

Phụ lục 1: Phân vùng thuỷ lợi. 

TT Vùng thuỷ lợi Diện 
tích (ha) Gồm các đơn vị hành chính 

1 Lưu vực rạch Tràm 14.198 3  xã Gành Dầu, Bãi Thơm và 
Cửa Cạn 

2 Lưu vực Cửa Cạn 16.462 3 xã Cửa Dương, Bãi Thơm và 
Cửa Cạn 

3 Lưu vực rạch Dương Đông 12.742 TT Dương Đông, xã Cửa Dương 
4 Lưu vực rạch Cá 3.606 Xã Hàm Ninh 
5 Lưu vực rạch Cửa Lấp 4.498 Xã Dương Tơ 
6 Lưu vực rạch Suối Lớn 5.282 Xã Dương Tơ, TT An Thới 
 Tổng 56.788  

Phụ lục 2: Hiện trạng công trình thuỷ lợi. 
Loại công trình Tên vùng thuỷ lợi Hạng mục Tổng Hồ Đập Giếng khoan 

Số lượng (cái) 110  6 104 
Ftk (ha) 95  10 85 Lưu vực rạch Tràm 
Ftt (ha) 83  8 75 

Số lượng (cái 110  8 102 
Ftk (ha) 114  12 102 Lưu vực Cửa Cạn 
Ftt (ha) 108  10 98 

Số lượng (cái 497 1 6 490 
Ftk (ha) 514 300 9 205 LV. rạch Dương Đông 
Ftt (ha) 257 49 8 200 

Số lượng (cái 80  5 75 
Ftk (ha) 61  6 55 Lưu vực rạch Cá 
Ftt (ha) 55  5 50 

Số lượng (cái 85  5 80 
Ftk (ha) 63,5  5,5 58 Lưu vực rạch Cửa Lấp 
Ftt (ha) 58  5 53 

Số lượng (cái 111  7 104 
Ftk (ha) 110,5  8,5 102 LV. rạch Suối Lớn 
Ftt (ha) 108  8 100 

Số lượng (cái 993 1 37 955 
Ftk (ha) 976 300 51 625 

 
Tổng toàn vùng Ftt (ha) 669 49 44 576 
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Phụ lục 3: Công trình xây dựng mới giai đoạn đến năm 2015. 

TT Hạng mục công trình Địa điểm 
  

Cấp 
nước 
SH 

(người) 

Cấp 
nước 
tưới 
(ha) 

Kinh 
phí 

(106 đ) 

 TỔNG  105.000 286 521.684
I Lưu vực rạch Tràm   35 11.304
1 Hồ Ấp Bốn  Cửa Cạn  5 2.676
2 Hồ Gành Dầu   Gành Dầu  5 2.676
3 Hồ Hòn Một   Bãi Thơm  5 2.676
4 Hồ Ông Điển   Bãi Thơm  5 2.676
5 Cụm công trình đập dâng rạch Ông Diên  Bãi Thơm  2 80

6 Cụm công trình đập dâng rạch Ông Hiền  Bãi Thơm  1,5 60
7 Cụm công trình đập dâng rạch Hòn Một  Bãi Thơm  1,5 60
8 Cụm công trình đập dâng rạch Đá Chưng  Bãi Thơm  1,5 60
9 Cụm công trình đập dâng rạch Go Bãi Thơm  2,5 100
10 Cụm công trình đập dâng rạch Cốt  Bãi Thơm  1 40
11 Đập dâng rạch Ông Diên  Bãi Thơm  0,5 20
12 Cụm công trình đập dâng rạch Nhum Gành dầu  1 40
13 Cụm công trình đập dâng rạch Ven Gành dầu  1,5 80
14 Cụm công trình đập dâng rạch Vũng Bàu Cửa Cạn  1,5 60
II Lưu vực rạch Cửa Cạn   20 5.792
1 Hoà Gaønh Giôø   Cửa Cạn  5 2.676
2 Hoà Vuõng Baàu   Cửa Cạn  5 2.676
3 Cụm công trình đập dâng rạch Le Báo  Cửa Cạn  4 200
4 Cụm công trình đập dâng nhánh Cây Sao  Cửa Cạn  4 160
5 Cụm công trình đập dâng rạch Ông Lay  Cửa Cạn  2 80

III Lưu vực rạch Dương Đông   15 3.076
1 Hoà Baø Keo Dương Đông  5 2.676
2 Cụm công trình đập dâng rạch Cái Khê Dương Đông  10 400

IV Lưu vực rạch Cá  15.000 93 228.708
1 Hồ Rạch Cá Hàm Ninh 15.000 87 225.992
2 Hoà Haøm Ninh Hàm Ninh  5 2.676
3 Cụm công trình đập dâng rạch Hàm Ninh Hàm Ninh  1 40
V Lưu vực rạch Cửa Lấp   19 5.712
1 Hoà suoái Thay Dương Tơ  5 2.676
2 Hoà suoái Chaùnh Caùi Dương Tơ  5 2.676
3 Cụm công trình đập dâng rạch Cửa Lấp Dương Tơ  9 360

VI Lưu vực Suối Lớn  90.000 105 267.092
1 Hồ Suối Lớn Dương Tơ 90.000 100 266.892
2 Cụm công trình đập dâng rạch Đầm An Thới  5 200
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Phụ lục 4: Công trình xây dựng mới giai đoạn sau năm 2015. 
 

TT Hạng mục công trình Địa điểm 

Cấp 
nước 
SH 

(người) 

Cấp 
nước 
tưới 
(ha) 

Kinh phí 
(106 đ) 

 Tổng cộng    115.291

1 Hồ Rạch Tràm  Bãi Thơm 55.000  108.791

2 Nạo vét rạch Cửa Cạn, R Ñaàm Cửa Cạn, 
An Thới   6.500

 
 


