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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Văn bản số 1195/SKHĐT-DNĐT ngày 27/5/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến phục vụ công tác thẩm định điều chỉnh dự 

án Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt La Giang, UBND huyện Đức Thọ 

báo cáo như sau: 

- Việc thẩm định các nội dung điều chỉnh của dự án Xây dựng hệ thống 

cấp nước sinh hoạt La Giang, UBND huyện Đức Thọ đã có Báo cáo số 

494/UBND-TCKH ngày 12/3/2021; Văn bản số 714/UBND-TCKH ngày 

01/4/2021 thẩm định và giải trình một số nội dung liên quan đến điều chỉnh Dự án. 

- UBND huyện Đức Thọ bổ sung nội dung về tình hình thực tế triển khai 

dự án:  

+ Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án: San lấp 

mặt bằng, xây dựng nhà hành chính, cổng hàng rào, trạm bơm, thiết bị, bể nước 

thô, đường ống cấp mạng, … 

+ Vùng quy hoạch cấp nước được duyệt bao gồm các xã: Bùi La Nhân, 

Quang Vĩnh, Thanh Bình Thịnh và Lâm Trung Thủy. Đến nay, dự án đã lắp đặt 

và phục vụ nhân dân dùng nước sạch của nhà máy gồm 2.904 hộ tại các xã: Bùi 

La Nhân: 1.954 hộ; Lâm Trung Thủy: 950 hộ, so với công suất thiết kế 

(2.000m3/ ngày đêm) chỉ mới đạt 15% công suất.  

UBND huyện kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp 

trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Các phòng: TC-KH; NN-PTNT; KT-

HT; TN-MT; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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