SAO Y; UBND Huyện Ba Chẽ; 07/5/2021

UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CH
S: 3- /UBND-KTHT
V/v cãi tao va sira cha
ththng ông cap nirOc ti khu I
Thi trAn Ba Chë

CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIIT INAM
DcIp—Tydo—Hinh phác
Ba Chë, ngày 07 tháng 5 näm 2021

KInh gtñ:
- Các phông: Kinh tê&HT, Tài nguyên&MT;
- Dti Kiêm tra TTDT và Moi tru'?lng;
- Uy ban nhân dan Thj trân Ba Ch;
- Xi nghip n.râc Mien Dông.
Ngày 04/5/2021 UBND huyn Ba Chë nhn &rçc van bàn so 31 /TB-NMD
ngày 28/4/2021 cüa XI nghip nirâc Mien Dông ye vic cal to süa chü'a don ông
thép D200 thuc h thông cap nuc trén da bàn huyn Ba Che. Sau khi kiêm tra
xem xét UBND huyn có kiên nhii sau:
1. Dng ' cho Xi nghip nuOc Mien Dông dtrqc phép süa chcra, cái tao doan
ông thép D200; L20m ti chân dôc khu xü 1' cap nu'Oc T@rn cap nuâc Ba ChC
tai dumg Hái Chi — Khu I thj trân Ba Chë dê darn báo an toân phyc vy cap niric
cho nhân dan. Thi gian thirc hin t,'j ngày 10/5/0221-16/5/2021.
2. D nghi Xi nghip nrc Mien Dông cho rà soát kiêm tra h thông thrng
ông thép Cu vã Co bin pháp xü l khãc phyc dông b. Trong thOi gian tO chirc thi
cong phãi có các bin pháp darn bão ATGT, dam bäo VSMT, cOng tác phOng
chông djch và hoàn nguyen hin trng. Vic su'a chra, thay the dtrng Ong nuc
phãi hn chê tOi da vic cat phá dào nén dung, truc khi thi cOng gü ho so ye
UBND huyn qua phông Kinh tê và H tang dê giám sat và quãn Is'.
3. Giao các don vj: Phông Kinh t và Ha t.ng, Tài nguyen & MT, Di Kim
tra TTDT và MOi trtthng, UBND Thj trân kiêm tra, hLrng dan và giám sat XInghip ntric Mien Dông thrc hin nghiêm quy djnh và các ni dung d cam kêt.,(

Noinliân:
- Nhu trên;
- CT, các PCT tJBND huyn;
- Liru: VT

CONG TY CO PIIAN NiXOC SiCH QN
Do'ii vi: XNN Min Bong
S63/.JTB -NtvtB
V/v cãi t?o và sCra cha do?n ing thép D200
thtic h thing ctp nurc trên dja bàn huyn
BaCh

CQNG HOA XA HQL CHU NG}I!A V1T NAM
D1C 1p — Tir do — Hnh phñc
Tiên Yen, ngày 28 tháng 04 nãm 2021

KInh zri:
- UBND huyn Ba Ch;
- Phàng Kinh t và H?. ding huyn Ba Chë;
- U13NDthjtrânBaChë.
Hin nay, do?n ng thép D200; L=20m & chân dc khu x1r 1 cap nuâc Tram
Ba Chë t?i &ràng Hãi Clii — khu I — thi trân Ba Chë di có hin tuçmg xuông cap, rô
ri gay that thoát nuôc, ành hu&ng tOi k& câu mt dming nêu khong ducic xir l kjp
thi.
D nâng cao chat lucing san phm cung cap cho kliách hang trên dja bàn, Xi
nghip rnthc Mien Dông KInh dê nghj UBND huyn Ba Ch vã các c quan chirc
nang lien quan phOi hp, to diêu kin cho Xi nghip triên khai phá d nên dir&ng,
dào dt dC süa chüa và thay th doin ng trén thuc h thông cap niràc trén dja bàn.
Sau khi thi cOng xong; Xi nghip thi.rc hiên hoãn trã rn.t bang hin trang nhãm cung
cap nirOc sch On dinh cho nhân dan trên dia bàn.
Dr kien thai gian thirc hien cái t?o: Bat dâu tir ngày 10/05/2021 dCn ngày
16/05/2021.
Xi nghip nuâc Min Dông cam k&: Khi thi cong có các bin pháp darn bào
an toàn khu virc thi công; các lo?i chat thai ran (dat, dá, vt 1iu thra) &rgc do VàO
bIi thai dtng n0i quy djnh; khOng gay ô nhim, thit hi tài san quanh khu virc và
chju trách nhim hoàn trà 1i nguyen trng cht krpng cüa cong trinh.
Rat mong du?c s1r quan tam, tio diu kin cüa UBND huyn Ba ChC Va CáC
phOng chrc näng lien quan.
Xin trân tr9ng cam
GIAM DOC

iVol iii, liii:
- Nhr kInh gri (c/d);
- Liru XN.
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