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THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai tài liệu liên quan dự án cống Vũng Liêm  
 

 

Căn cứ Công văn số 211/SNN&PTNT ngày 21/4/2016 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc công khai các tài liệu chính sách an toàn (CSAT) của dự 

án “chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vũng Đồng bằng sông Cửu long” 

(MD-ICRSL). 

Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm niêm yết công khai tài liệu có liên quan về 

dự án cống Vũng Liêm đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể 

nhân dân trên địa bàn huyện được biết như sau: 

- Nội dung công khai niêm yết: Tài liệu liên quan đến cống Vũng Liêm gồm: 

+ Cấp dự án (gồm 06 tài liệu): 

1. Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) cho dự án chống chịu khí hậu 

tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu long (MD-ICRSL) do Ban quản lý 

trung ương các dự án thủy lợi phát hành. 

2. Khung chính sách tái định cư (RPF) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phát hành. 

3. Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phát hành. 

4. Báo cáo đánh giá xã hội vùng cho dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh 

kế bền vững đồng bằng sông Cửu long (MD-ICRSL) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phát hành. 

5. Báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường vùng do Ban quản lý trung ương các dự 

án thủy lợi phát hành. 

6. Tóm tắt đánh giá tác động môi trường và xã hội do Ban quản lý trung ương các 

dự án thủy lợi phát hành. 

+ Tiểu dự án (gồm 03 tài liệu):  

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội, tiểu dự án kiểm soát nguồn 

nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng nam Măng thít, tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long 

do Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi phát hành. 

2. Kế hoạch hành động tái định cư do Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi 

phát hành. 

3. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc tiểu dự án tại tỉnh Trà Vinh và Vĩnh 

Long kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng nam Măng Thít, tỉnh 

Trà Vinh và Vĩnh Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành. 

 

Số: 575/TB-UBND Vũng Liêm, ngày   29    tháng 4  năm 2016 



- Địa điểm niêm yết: tại bảng thông báo ở trong nhà Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện, số 8, đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, khóm 

2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

- Thời gian niêm yết công khai: từ ngày 29/4/2016 đến ngày 29/9/2016./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);  

- Đài truyền thanh huyện (thông báo); 

- Tổ NC’ Chương; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Đã ký: Hồ Công Nguyên 
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