
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NHQUANGTRI DcIp-Tydo-Hnh phüc 

S6: AOO  fFB-UBND Quáng Trj, ngàyJ tháng 7 nám 2020 

ThONG BAO 
Y kin kt Iun cüa Phó Chü tjch Thuông trrc UBND tinh - Ha S5T Ding 

ti bui mtrathydiavjtr1xànuthãicuaKCNNamDongHa 
và Bnh vin Da khoa ffnli 

Ngày 27/7/2020, Phó Chü tjch Thuèrng trc UBND tinh - Ha S5 fMng 
chü frI bui kim tra thirc dja vj trI xA nuàc thai cUa Khu cong nghip Nam 
Dông Ha và Bnh vin Da khoa tinh. Tham d%r bui kim tra Ce dii din lAnh 
dao các Sâ, ban, ngành, dja phucing, dan vi: S& Tài nguyen và Môi tnthng, Sâ 
Nông nghip và Phát trMn nông thôn, So Xây drng, Van phông UBND tinh, 
Ban Quãzi l Khu kinh t tinh, UBNDthành ph Dông Ha, Bnh vin Da khoa 
tmh, Cong ty Co phan Nuac sch Quang Tn, Cong ty Co phan go MDF VRG 
Quàng Trj. Sau khi kiêm tra thrc t nghe Giám dc SO Tài nguyen và Môi 
trung báo cáo, d xuAt phuang an xü l; kin các don vj; Phó Chü tjch 
Thu&ng trrc UBND tinh - Ha S5 Dng kt lun nhu sau: 

Song VTnh PhuOc là nai cung cp nuOc cho nhà may nuOc Tan Lwing, 
phi4ic vi1i nuOc sinh hoat cho 30.000 h dan thành ph Dông Ha. NuOc thai cüa 
KCN Nam Dông Ha và Bnh vin Da khoa tinh cM vào song VTnh PhuOc qua 
khe M Len, tng hrcing nuOc thai thi cia khoãng 750 m3/này dém. Kt qua 
quan trAc cht luqng rnôi trutrng 6 tháng ctu nam 2020 tai  diem thoát nuOc tp 
trung cüa KCN Nam Dông H, hâu hat các thông s quan trãc dêu nàm trong 
gi&i hin cho phép theo QCVN 40:20 1 1/BNTMT (Cot B). Khe Mi Len là mt 

A , A khe rnthc tr nhien bat nguon tu KCN Nam Dong Ha den song VTnh Phuac 
khoãng 880m. Mc rnthc trong khe dtrçic bô sung bang nguôn rnxOc mua cháy 
tràn ti.r các khu virc xung quanh và mi1rc nuOc dtrçic duy tn 0 mCrc n djnh bang 
vic thông vOl song Vinh Phthc tai  vj tn cách trm barn cp nuOc cho san xuât 
nông nghip trên song VTnh PhuOc khoãng 1 50m va phIa ha liru, cách dp ngán 
mn VTnh PhuOc khoãng 1km v thuqng kru. 

,
S S F S A De khäc ph%ic trnh hmh thieu nuac smh hoat  do näng han  keo dai, Cong ty 

nuOc sach Quãng Trj d ducic c&p b sung nguon nuOc sinh hoat ti'r ho Ai Tir 
vào h liru song Vinh Phtr&c. Tuy nhiên, vi trí bô sung nuOc näm 0 h nguôn 
cüa song Vinh Phi.rOc, cách diam tiap nhn nixOc thai cüa KCN Nam Dông Ha ttr 
khe Mi Len khoãng 800m va phIa ha hru. Nau không có phuang an diêu chinh 
vj trI và huOng thoát nuOcthái KCN Nam Dông Ha thi khá nAng 

gay 0 nhim 
ngun nuOc sinh hoat Co the xây ra. 

Hin nay, tinh khó khän kinh phi nên chua xây di,rng h thng xir l nuOc 
thâitp trung tai KCN Nam Dông Ha. VI vy dé darn bão nguôn nuOc sach cung 
cp cho thành ph Dông Ha, UBND tinh yéu cu các don vj: 
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1. Tnrâc rnt, giao Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phi 
hçip v&i Cong ty C phãn Nixâc sach  Quàng Tn chn dông nuóc thai ô khe M%i 
Len, dt trm born hiit nuôc len, dira vào kênh N2 cüa phu?ing DOng Lucmg d 
phic vi ttrài tiêu. Vic cp bach nay phâi thrc hin truàc ngày 31 /7/2020. 

2. V lâu dài, giao COn ty C phn Nuóc sch Quãng Tn kháo sat tuyn, 
len phuong an dua nuôc tir ho Ai Tü len thucvng liru dp tIch nuâc, song VTnh 
Phtrcc theo duing an toàn; Ban Quãn l Khu Kinh t tinh chU tn, phói hcrp các 
ngành, dja hixcing lien quan khão sat, len phrnmg an dua nuâc thai KCN Narn 
Dông Ha ye h km dp ngän men,  báo cáo UBND tinh tru&c ngày 30/10/2020 

A de CO CO so lra chQn phuong an tol tru. 

3. Yéu cu Cong ty C phn Nuic sach  Quang Trj thng ctrO'ng quan trc 
luem tra chat krcing nuoc song Vinh Phuâc de phat hiçn va xu ly kp thai cac bat 
thithng (nu có); cong khai chit luqng nithc cap cho ngtthi dan &rçic biêt; day 
nhanh tin d xay drng dp tIch nuóc d darn bão krçing nuâc cp cho than dan 
thãnh ph6 Dông Ha. 

4. Ban Quãn l Khu Kinh t tinh, Bnh vin Da khoa tinh thng cithng 
kiêm tra, kim soát nguôn ntric thai, hn ch ti da vic xá nu&c thai ra mOi 
tnrcing. 

5. S& tâi nguyen và Môi tnr1ng tang cu1ng giám sat ngun ntrrc thai toãn 
b khu vrc Nam DOng Ha. 

Trén day là kin kt 1un cUa Phó ChU tjch Thu?.rng trrc UBND tinh - 
Ha S5 Dng tai  bui kim tra thc dja, UBND tinh thông báo d các Sâ, Ban, 
ngãnh, dja phuong và dan vi lien quan bit, trin khai thirc hin./.,/ 

Noi nh9,n: 
- Nhir thành pMn tham dr; 
- U. HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Dài PT&TH tinh, Báo Quàng Tn; 
- Chánh VP UBND tinh; 
- Ltru: VT, NN(K), CN(P), MT. 

TL. CHU T4CH 
KT. CHANII VAN PHONG 
PHO CHANU VAN PHONG 
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