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V/v đề xuất kéo dài thời gian bơm xử 

lý trước mắt nguồn nước thải KCN 

Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh đổ vào sông Vĩnh Phước. 

Quảng Trị,  ngày  03  tháng 9  năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Thực hiện Thông báo số 100/TB-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh ý kiến 

Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng về việc xử lý nước 

thải khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổ vào sông Vĩnh 

Phước; Biên bản cuộc họp ngày 31/7/2020 giữa các bên gồm: Chi cục Thủy lợi; 

Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị; Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng 

Trị; Xí nghiệp Thủy nông Gio Cam Hà và đã thống nhất giao cho Xí nghiệp Thủy 

nông Gio Cam Hà thuộc Công ty  TNHH MTV QLKTCT TL Quảng Trị trực tiếp xử 

lý; quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo UBND tỉnh (số 

1392/SNN-TL ngày 04/8/2020 về việc xử lý trước mắt nguồn nước thải khu công 

nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổ vào sông Vĩnh Phước. 

Trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh có mưa với lượng mưa không đáng kể. Từ ngày 

19/8/2020 việc lấy nước từ hồ Ái Tử đổ xuống sông Vĩnh Phước đã tạm dừng; tuy nhiên, 

để đảm bảo lưu lượng cho nhà máy nước Tân Lương hoạt động thì phải lấy nước trên 

sông Vĩnh Phước từ phía thượng lưu đổ về và nước từ phía dưới hạ lưu nhà máy chảy 

ngược lên; nếu trong khoảng 5-7 ngày tới trong lưu vực sông Vĩnh Phước không có mưa 

lớn, thì phải tiếp tục mở nước hồ Ái Tử để tạo nguồn cho nhà máy Tân Lương hoạt động. 

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Trị, tình hình nắng nóng còn 

kéo dài đến nửa đầu tháng 9; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi chủ 

trì phối hợp với Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị; Công ty Cổ phần Nước 

sạch Quảng Trị và Xí nghiệp Thủy nông Gio Cam Hà tổ chức kiểm tra tình hình 

nguồn nước trên sông Vĩnh Phước. Hiện nay, mực nước thượng lưu đập ngăn mặn thấp 

hơn đỉnh đập ngăn mặn 2,15 m, mực nước trên sông Vĩnh Phước xuống thấp (trung bình 

giảm 0,05m/ngày). 

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức bơm 

tách nước xả thải cho đến khi nguồn nước trên sông Vĩnh Phước chảy ổn định tràn qua 

đập ngăn mặn Vĩnh Phước (thời gian dự kiến bơm kéo dài đến hết 30/9/2020 thay cho 

thời gian dự kiến là 31/8/2020 đã trình trước đây). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh biết, để theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Công ty TNHHMTVQLKTCTTL Quảng Trị; 

- Xí nghiệp Thủy nông Gio Cam Hà; 

- Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị; 

- Lưu: VT, CCTL. 
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