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Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
V/v khai thác vật liệu đất đắp 

phục vụ thi công xây dựng Nhà 

máy xử lý nước thải và Trạm bơm 

thành phố Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 
 

Xem xét Báo cáo số 97/BC-CTN ngày 24/3/2020 của Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn về việc giải quyết nội dung kiến nghị của Liên danh Nhà thầu 

HTC-SC5-THAMGIA (đơn vị thi công Gói thầu số 1: Xây dựng Nhà máy xử lý 

nước thải và Trạm bơm tại Lạng Sơn) thuộc dự án Thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau:  

1. Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai 

đoạn 1a sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức và vốn đối ứng địa phương, có 

thời hạn giải ngân theo chấp thuận của KfW đến ngày 31/12/2020; sau thời hạn 

trên, dự án sẽ đóng khoản vay theo quy định. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Công ty 

cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư dự án; trong đó có việc chủ động giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung cấp vật liệu đất đắp thi 

công gói thầu số 1 để bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ phê duyệt 

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn rà soát lại hồ sơ thiết 

kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định vị trí khai thác, cung cấp vật 

liệu đất đắp thi công các hạng mục thuộc dự án và yêu cầu các đơn vị thi công thực 

hiện theo đúng quy định. 

Trường hợp hồ sơ thiết kế không chỉ rõ vị trí khai thác vật liệu đất đắp, 

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khẩn trương phối hợp với các cơ quan 

liên quan rà soát, tìm kiếm các khu vực có thể khai đất đắp phục vụ thi công dự án, 

đáp ứng yêu cầu về giảm thiểu tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường, phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định pháp luật liên quan, không 

đẩy trách nhiệm cho nhà thầu thi công tự tìm kiếm; trước ngày 10/4/2020 báo cáo, 

đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng 

Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TN&MT, XD; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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