UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG
3346 /SXD-QLHĐXD&HTKT
Số:
V/v góp ý phương án vận hành
nhà máy cấp nước Cà Ná –
Phước Nam nhằm sớm đưa vào
hoạt động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày12 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Thuận Nam;
- UBND huyện Ninh Phước;
- Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận;
- Ban QLDA đầu tư các công trình Dân dụng và Công nghiệp;
- Ban XDNL và thực hiện các dự án ODA ngành nước.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo c a y an nhân dân tỉnh tại Thông áo số
/TB- PUB ngày / /
ý kiến kết uận c a Ph Ch t ch UBND tỉnh
Phạm
n Hậu tại uổi h p ngh áo cáo phương án vận hành nhà máy cấp
nước Cà Ná - Phước Nam, trong đ c giao Sở Xây dựng ch trì, phối hợp Công
ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và các Sở, ngành iên quan đề xuất phương án
tối ưu đưa nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam vào vận hành, tránh ãng phí
đầu tư trong thời gian chờ hướng dẫn đấu giá; tổng hợp áo cáo tham mưu
UBND tỉnh áo cáo Thường trực Tỉnh y cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện.
Để c cơ sở tổng hợp, đề xuất phương án áo cáo y an nhân dân tỉnh,
Sở Xây dựng đã c các v n ản số 2929/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày
1 / /
, số 3055/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 1/ /
đề ngh các cơ
quan, đơn v phối hợp xây dựng dựng phương án khai thác, vận hành nhà máy
cấp nước Cà Ná – Phước Nam nhằm sớm đưa vào hoạt động.
C n cứ các áo cáo c a các cơ quan, đơn v gửi về, Sở Xây dựng đã tập
trung phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất phương án cụ thể, hiệu quả, khả thi
và dự thảo áo cáo y an nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh y.
Để đảm ảo tiến độ hoàn thành công việc th o chỉ đạo c a y an nhân
dân tỉnh, Sở Xây dựng đề ngh các cơ quan, đơn v c iên quan xem xét góp ý
dự thảo và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 16/10/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh
dự thảo.
Rất mong sự quan tâm phối hợp c a quý cơ quan, đơn v ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh ( áo cáo);
- Lưu: T, QLHĐXD&HTKT.
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