
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
––––––––– 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

     

 

Số:         /VPUB-KTTH  Ninh Thuận, ngày       tháng 6năm 2020 

V/v tổ chức nạo vét hồ chứa 

chứa nước Bà Râu để tích  

nước phục vụ sinh hoạt,  

sản xuất của nhân dân 

  

 
Kính gửi:  

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. 
 
 

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tại Báo 

cáo số 149/BC-CT ngày 21/5/2020 về tình hình tổ chức nạo vét hồ chứa nước Bà 

Râu để tích nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân; ý kiến của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1505/SNNPTNT-QLXDCT ngày 

01/6/2020, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản trên; chấp thuận 

cho 02 doanh nghiệp (Công ty TNHH Quang Tiến Ninh Thuận và Công ty cổ phần 

Gia Việt) tham gia nạo vét hồ chứa nước Bà Râu để tích nước phục vụ sinh hoạt, sản 

xuất của nhân dân từ nguồn vốn xã hội hóa.  

Giao Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tổ chức triển khai thực 

hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định hiện 

hành; kiểm tra, giám sát chặt chẽ để việc tổ chức nạo vét đảm bảo tuyệt đối an toàn 

công trình, lòng hồ và các vùng phụ cận.  

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Công ty TNHH 

MTV khai thác công trình thủy lợi, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục lập hồ sơ thiết kế nạo 

vét; tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế nạo vét; tham mưu, trình cấp thẩm quyền cấp 

phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện nghiêm các quy 

định về môi trường, tài nguyên theo đúng quy định của pháp luật.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty TNHH Quang Tiến Ninh Thuận; 

- Công ty CP Gia Việt; 
- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. QMT 

 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 
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