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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

 Căn cứ Công văn số 1024/SXD-QLXD ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng 

tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn nông trường Thái 

Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.  

 Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tham gia ý kiến thẩm 

định dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã 

Cường Lợi và thị trấn nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

như sau: 

1. Đối vơi thiết kế cơ sở  

Thiết kế cơ sở cơ bản phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

   Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn 

nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập giảm được chi phí cho công tác đền bù, 

giải phóng mặt bằng vì tuyến ống nước sạch đi dọc trên vỉa hè các đường tuyến 

đường nội thị và dọc các ngõ ngách và đồi rừng nên dự kiến không thu hồi đất, 

sau khi thi công đặt ống xong sẽ hoàn trả lại hiện trạng. 

   Trong phạm vi công trình không có hộ dân nào bị di dời phải tái định cư. 

Công trình đưa ra phương án không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng 

khác. 

2. Nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  

 Hệ thống đường cấp nước thị trấn Thái Bình, hệ thống đường ống bị han 

rỉ nhiều gây thất thoát lớn làm nước bẩn thẩm thấu vào đường ống cấp nước gây 

mất vệ sinh không đảm bảo theo tiêu chuẩn dùng nước. Trạm xử lý công suất sử 

dụng công nghệ lạc hậu các hạng mục công trình đã xuống cấp. Xã Cường Lợi 

các công trình cấp nước đã bị hỏng không thể sử dụng. 

   Công trình đầu tư xây dựng là khu vực trung tâm thị trấn nông trường 

Thái Bình, các thôn bản xã Cường Lợi gặp nhiều khó khăn về nguồn nước sạch 

và hiện nay đang được tỉnh và nhà nước chú trọng đầu tư phát triển theo chương 
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trình hỗ trợ các huyện nghèo. Nhằm nâng cao chất lượng đời sống và khả năng 

mở rộng, phát triển nền kinh tế của thị trấn. Thị trấn đã được đầu tư phát triển hệ 

thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong đó có lĩnh vực cập nước. 

   Trên cơ sở hiện trạng hệ thống cấp nước và hiện trạng sử dụng nước của 

Thị trấn nông trường Thái Bình cũng như nhu cầu sử dụng nước của nhân dân 

xã Cường Lợi. Việc đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã 

Cường Lợi và thị trấn nông trường Thái Bình là cấp bách và cần thiết và cũng là 

phù hợp với Quy hoạch của Thị trấn nông trường Thái Bình đến năm 2020 (đã 

được phê duyệt) và đặc biệt sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước đảm bảo 

chất lượng của nhân dân trên địa bàn Thị trấn nông trường Thái Bình, nhân dân 

xã Cường Lợi hiện tại và trong tương lai sau năm 2020. Qua đó sẽ góp phần vào 

việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống, đảm bảo sức khỏe và giảm 

thiểu bệnh tật của nhân dân Thị trấn nông trường Thái Bình, nhân dân xã Cường 

Lợi nói riêng và toàn huyện Đình Lập nói chung. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đối 

với dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã 

Cường Lợi và thị trấn nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn./. 
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