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THÔNG BAO 
Y kin kt 1un cüa Phó Chü tjch Thu*ng trirc UBND tinh Ha S5 DIng 

tii buôi lam vic v&i  Cong ty C phn Ntróc sich Quãng Trj 

Ngày 13/5/2020, Phó Chü tjch Thithng tnrc UBND tinh Ha S Dông dâ 
chü tn bui lam vic Cong ty Co phân Nrnc sach  Quãng Trj (viêt tat là Cong ty) 
v k hoich bão dam cap nuOc trong müa hn näm 2020. Tham dir buôi lam 
vic cO di din Lãnh dao  các Sâ: Xây dimg, Tài chInh, Giao thông vn tái, 
Nông nghip và PTNN và Länh dao  Cong ty. 

Sau khi nghe dai  din Lânh dao  Cong ty báo cáo tng quan v hot dng 
cap nithc trên dja bàn tInh và ké hoach báo dam cap nuâc trong müa han  nãm 
2020; kiên phát biêu cüa các thành viên dir lam vic, Phó Chü tjch Thuông 
trirc UBND tinh Ha S5 Dông kêt 1un: 

I. Dánh giá chung: 

Trong diêu kin nn kinh t cüa cà ni.râc và cüa tinh con nhiu khó khàn, 
tInh hInh thai tiêt thay dôi bat thtthng do biên dôi khI hu, thiên tai, djch bnh, 
han han vá vic thrc hin cô phân hóa buóc dâu thay dôi mô hInh san xuât dã 
ánh hu&ng không nhO den hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty. Tuy 
nhiên, bang sir n 1irc cô gang cOa tp the lânh dao,  can b, cong nhân viên 
Cong ty, tr sau khi cô phãn hóa den nay két qua san xuât kinh doanh cüa Cong 
ty näm sau cao han nãm tnrc, tôc d tang trll&ng bInh quãn 10,7%; thu nhp 
ngi.thi lao dng on djnh và không ngtmg nâng cao; hoàn thành vuçit müc nghra 
vi ngân sách nhà rnthc; co ban dam bào vic cap nuàc cho sinh hoat và san 
xuât trên dja bàn tinh, diên hInh nhix trong mOa han  nàm 2019 nghiêm tr9ng vra 
qua. UBND tinh ghi nhn và dánh giá cao nhng két qua dat  dirge cüa Cong ty. 

Tuy nhiên, do khO khän trong vic huy dng ngun von dAu tll, thiic hin 
cOng tác giãi phóng mt bang, nguôn nixc cap cho các nba may chua on d!nh... 
nên vic dâu tu, nâng cap câi tao  h thông nba may, thr&ng ông cap ni.râc cOn 
han chê dan den t l that thoát nithc con khá cao, mt so noi cOn thiêu nurc... 
Do dO, Cong ty can phát huy tInh sang tao,  tIch crc Co gang khäc phc các khó 
khän dê giàm t' 1 that thoát nuc xuông mirc thâp nhât, dam bão cap nuàc tot 
nhât, gop phân nâng cao han na hiu qua hoat dng san xuât kinh doanh cüa 
Cong ty. 

A A A• X II. Mt so ni dung ciii the: 



1. V ngun vn d du ttr du tir, nâng dip cãi tio h thng nhà may, 
thrông i!ng dip nu'o'c: 

Ngoài các phuang an Cong ty dang tInh toán thijc hin, d nghj Cong ty 
nghiên ciru tInh toán them phucing an vay von Ngân hang thuong mai 

dê sam 
triên khai thuc hiên. 

2. V diu chinh giá ntrcrc: 

Trong giai doan  hin nay, tInh hInh thu nhp, giá Ca mt bng xA hi dang 
On djnh, VI 4y, dé nghj Cong ty tiêp tiic On djnh giá nhix hin hành. Den th&i 
diem phü hqp v&i mt bang chung, tInh toán vic diêu chinh giá nuóc phãi dam 
bâo hài boa !cii Ich giüa nba nuac - doanh nghip - ngui dan vâi 1 trInh phO 
hcp. 

3. V bão v ngun ntróc dip cho các nhà may: 

Giao S& Tài nguyen và MOi tmng, Sà Nông nghip vã PTNN, UBND 
cac huyn, thành phô, thj xa chi dao  các cap chInh quyén, ca quan chüc nàng 
lien quan có bin pháp tuyên truyên, 4n dng ngisi dan, doanh nghip trong 
san xuât kinh doanh, sinh hoat phài gii:t v sinh nguon nuOc; dông thai tang 
ci.r&ng kiêm tra, giám sat nhãm báo v nguOn nuàc cap cho các nhà may trên dja 
bàn; phOng ngüa, ngàn chan, xi:r l các nguy co gay ô nhim nguôn nixac hin 
hüu (chän nuôi, trông tr9t; các Ca s san xuât, tram trn be thOng, khai thác 4t 

lieu 
xây dirng...); xir 1, có bin pháp khàc phic dôi vâi các tru&ng hqp vi 

pham; kiêm soát ch.t chê các nguôn thai, các nguy co gay ô nhiêm nguOn rnrac 
khi cap phép hoat dng san xuât kinh doanh mai trén dja bàn; tang cu0ng kiém 
tra vic khai thác cat san  dpc các a song dê xir 1 nghiêm dOi vai vic khai thác 
trái phép hoc khai thác cO ãnh hi.thng den nguOn nuac. 

4. V dip phép thi công, giãi phóng mt bang: 

- Giao các S&: Xây drng, Giao thông vn tãi quan tam, tao  diu kin giãi 
quyêt rnt cách nhanh nhãt, thun lçii nhât vic cap phép thi cOng các cong trInh, 
tuyên ông phic vi cap nithc trên dja bàn tinh. 

- Giao UBND cac huyn, thành ph& thj xã uu tiên, tIch crc phi hçip vai 
COng ty trong qua trInh thrc hin cOng tác giãi phóng mt bang các cOng trInh, 
dir an cap nuac triên khai trên dja bàn. 
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5. Ye dam bao cap ntro'c trong mua hn: 

- Cong ty chü dng thc hin cac giãi pháp theo k hoach  d ra, tInh toán 
phuang an to chirc barn chuyên, nao  vet tn dirng tôi da nguôn nuóc nêu tInh 
trng han  han khoc 1it xây ra; xây dirng các kjch bàn cap nithc dOi vài các 
tnthng hqp thiéu hiit nguOn ni.r&c cii the, trong do tInh toán uu tién cap nuOc lien 
tic cho các các diem tp trung, các ca s& cong cong nhi.r Trixing h9c, bnh vin, 
các cci quan quan tr9ng... 
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TL. CHU TJCH 
H VAN PHONG 

- Dy nhanh tin d thrc hiên các cong trInh, dr an dâu ttx nâng cp cong 
suât cac nhà may, câi tao  h thông dthng ông cap nuc kêt hgp phân vüng cap 

nrnc hap 1g... 

- Ngânh Nông nghip và PTNT han  chê tôi da vic barn nthc phiic vii 
cho nông nghip trên song Vinh Phithc, uu tiên nguôn nithc dé cap rnthc cho 
sinh hoat; có phuang an dir trü, san sang bô sung nguôn ntr&c tr ho Ai tcr khi 
lixçrng nu&c trên song VTnh PhuOc can  kit. 

- Cong ty phi hap vi S& Nông nghip và PINT xây drng quy ch phi 
hap trong vic sü diing nguôn niróc dê báo dam hài hôa vic cap n.thc cho sinh 
hoat và san xuât nông nghip; trong do ru tién cung cap nithc phic vii sinh hoat 
cho nhân dan. 

- Giao Cong ty Din hrc Quáng Trj ru tiên cAp din cho các nba may khai 
thác và xi'r 1 nithc. 

TJBND tinh thông báo d các ca quan, dan vj lien quan bitt và nghiêm tue 
thirc hiên./. 

Ncr! nit (in: 
- Các PCT UBND tinh; 
- Thành phân dtr hcp; 
- Sâ Th&MT; 
- UBND các H, TP, TX; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, CN. 

Nguyn Cãnh Hirng 
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