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Kính gửi: Trưởng các Phòng: Tài chính - KH, Kinh tế - HT, 

Tài nguyên - MT; Nông nghiệp - PTNT. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 2883/SKHĐT-DNĐT ngày 06/11/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến phương án lắp đặt 

đường ống cấp nước tại huyện Đức Thọ.  

Ủy ban nhân dân huyện giao: 

Các Trưởng Phòng: Tài chính - KH, Kinh tế - HT, Tài nguyên - MT, 

Nông nghiệp - PTNT thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án lắp đặt đường ống 

cấp nước tại huyện Đức Thọ gồm các nội dung:  

- Phòng Nông nghiệp - PTNT: Báo cáo làm rõ hiện trạng sử dụng nước 

(khu vực xã Đức Thủy cũ, xã Đức Thanh cũ; số hộ dân cần cung cấp; nguồn cấp 

và chất lượng nước hiện tại sử dụng; ý kiến của người dân về việc lắp đặt, cung 

cấp nguồn nước sạch từ Công ty TNHH HT Thành Trung), tính cần thiết, cấp 

bách trong việc lắp đặt đường ống nước nhằm cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 

người dân và tổ chức. Làm rõ về quy hoạch cấp nước (kể cả quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới xã, quy hoạch vùng huyện…), phạm vi cung cấp nước trên địa bàn 

huyện Đức Thọ nói chung và địa bàn 02 xã (Lâm Trung Thủy, Thanh Bình 

Thịnh) nói riêng; 

 - Phòng Kinh tế - Hạ Tầng: Đánh giá tác động của phương án đề xuất lắp 

đặt đường ống cấp nước trên địa bàn 02 xã (Đức Thủy cũ, Đức Thanh cũ) đến hạ 

tầng kỹ thuật - xã hội liên quan như: các công trình giao thông, thủy lợi, đường 

điện, môi trường… và công trình của người dân.  

 - Phòng Tài chính - KH: Đánh giá về quá trình thực hiện dự án, hoạt động 

sản xuất kinh doanh và các nội dung liên quan khác của Công ty TNHH HT 

Thành Trung trên địa bàn trong thời gian qua (việc chấp hành pháp luật, phối 

hợp với địa phương). Đề xuất về cơ sở pháp lý liên quan, trách nhiệm của Công 

ty TNHH HT Thành Trung và các cam kết, điều kiện ràng buộc để thực hiện 

theo phương án đề xuất. 



Đề nghị các Phòng gửi văn bản thẩm định đối với dự án nêu trên, gửi về 

UBND huyện (qua Phòng Tài chính - KH) để tổng hợp báo cáo tỉnh theo các quy 

định về đầu tư, chậm nhất vào 9h, ngày 11/11/2020./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Văn phòng CU-CQ huyện; 
- Lưu: VT, TC. 
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   Nguyễn Anh Đức 

 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT, TC. 
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