
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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TỜ TRÌNH 

V/vbố trí kinh phí xử lý trước mắt nguồn nước thải KCN Nam Đông Hà và 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổ vào sông Vĩnh Phước 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

- Căn cứ Thông báo số 100/TB-UBND ngày 29/7/2020 Ý kiến kết luận của 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi kiểm tra thực địa vị 

trí xả nước thải của KCN Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Căn cứ nội dungBiên bản cuộc họp ngày 31/7/2020 Về việc xử lý trước 

mắt nước thải khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đổ vào 

sông Vĩnh Phước, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ủy quyền giao cho Chi cục 

Thủy Lợi chủ trì với sự tham gia của Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng 

Trị; Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;Xí nghiệp Thủy nông Gio Cam Hà; 

Để thực hiện nhiệm vụ xử lý trước mắt nêu trên,Sở Nông nghiệp và 

PTNTđã giao cho Xí nghiệp Thủy nông Gio Cam Hà thuộc Công ty TNHH 

MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị thiết kế bản vẽ, lập dự trù 

kinh phí và trực tiếp xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian qua, mặc dù chưa bố trí 

kinh phí nhưng Xí nghiệp Thủy nông Gio Cam Hà đã tích cực đắp đập chặn 

dòng xả thải xuống sông Vĩnh Phước, bố trí lực lượng công nhân vận hành bơm 

dầu 03 ca liên tục/một ngày đêm và thực hiện theo đúng phương án đề ra;sẽ kết 

thúc bơm khi nước trên sông chảy ổn định qua đập tràn ngăn mặn Vĩnh Phước. 

Quá trình triển khai Sở Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo số 1392/BC-SNN 

ngày 03/8/2020 về việcxử lý trước mắt nguồn nước thải khu công nghiệp Nam 

Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnhđổ vào sông Vĩnh Phước. 

- Thời gian dự kiến thực hiện: 30 ngày (bắt đầu từ ngày 03/8) 

- Kinh phí dự kiến: 119.843.000 đồng 

(Có kèm theo bản vẽ và dự toán;nghiệm thu thanh toán tính theo khối lượng 
thực tế) 

Sở Nông nghiệp và PTNTkính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí 

kinh phíđể thực hiện nhiệm vụ nêu trên ./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCTL. 
 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 


		2020-08-14T09:27:54+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-14T09:39:17+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




