
  

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1451     /SNN-TL           Quảng Trị, ngày   11   tháng 8 năm 2020 

V/v: Hồ sơ xin cấp phép nạo vét 

lòng hồ chứa Ái Tử, nhằm tăng dung 

tích trữ kết hợp tận thu đất làm vật 

liệu san lấp 

 

   

Kính gửi:  Công ty TNHH QT Hoàng Gia. 

 

Ngày 23/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được hồ sơ xin cấp 

phép nạo vét lòng hồ chứa Ái Tử, nhằm tăng dung tích trữ kết hợp tận thu đất 

làm vật liệu san lấp do Công ty TNHH QT Hoàng Gia lập. Sau khi xem xét, 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang trình Sở Tư Pháp thẩm định 

dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp và quy trình thực hiện nạo vét 

lòng hồ chứa nước thủy lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị.   

Mặt khác, việc nạo vét lòng hồ chứa nước thủy lợi không thể cấp cho 

nhiều tổ chức thực hiện trong cùng một công trình, làm ản hưởng đến quá 

trình quản lý, giám sát, vận hành và an toàn công trình. Vì vậy, Sở Nông 

nghiệp và PTNT trả lại hồ sơ xin cấp phép nạo vét lòng hồ chứa Ái Tử, nhằm 

tăng dung tích trữ kết hợp tận thu đất làm vật liệu san lấp do Công ty TNHH 

QT Hoàng Gia lập. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin cho quý đơn vị biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Cty TNHH MTV QLKT CTTL Q.Trị; 

- Lưu: VT, CCTL.                                                                        

 

 

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 

 


		2020-08-11T09:18:39+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-11T09:19:00+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




