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Về việc thi công Hệ thống cấp nước dự 

án Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học 

và Công Nghệ Bắc Hướng Hóa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 11  tháng 01  năm 2019
 

 

Kính gửi:  

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị  

-   Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

 

Căn cứ văn bản số 03/SKHCN-KHTC ngày 03/01/2019 của Sở Khoa học 

và công nghệ về việc thi công Hệ thống cấp nước dự án Trạm nghiên cứu, ứng 

dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa. 

Dự án Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng 

Hóa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án tại Quyết định số 

2756/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán tại 

Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tại Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 28/9/2017.  

Để tạo điều kiện cho Chủ đầu tư triển khai, thực hiện dự án đảm bảo tiến 

độ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn có một số ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tạo điều 

kiện, phối hợp với Chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo việc 

triển khai dự án không ảnh hưởng đến môi trường và hệ thống động thực vật 

trong khu bảo tồn; kiểm tra, báo cáo khi có vấn đề phát sinh và đề xuất phương 

án xử lý về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xem xét, giải quyết.  

2. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo thông tin công trình bằng 

văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan trước khi triển 

khai thi công hạng mục công trình  đảm bảo các quy định hiện hành về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình. 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Bắc Hướng Hóa phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, QLCT. 
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