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Số:          /UBND-TTPTQĐ 

V/v tận dụng lại máy bơm và 

trạm biến áp công trình Di chuyển 

Trạm bơm cấp nước thô thị trấn 

Đình Lập thuộc dự án Hồ chứa 

nước Bản Lải giai đoạn 1,  

tỉnh Lạng Sơn 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày        tháng 01 năm 2021 

 
Kính gửi: 

 

 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 34/KTHT-TĐ ngày 08/12/2020 của Phòng Kinh tế -

Hạ tầng về việc thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Di 

chuyển Trạm bơm cấp nước thô thị trấn Đình Lập thuộc dự án Hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải 

giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Chủ đầu tư) xem xét, tận dụng lại thiết bị máy bơm 

và trạm biến áp cũ để lắp đặt cho công trình khi di chuyển sang vị trí mới để 

tránh thất thoát, lãng phí. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan 

khảo sát, đánh giá chất lượng hiện trạng thiết bị; lập, trình thẩm định lại Báo cáo 

kinh kế - kỹ thuật công trình Di chuyển Trạm bơm cấp nước thô thị trấn Đình 

Lập thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn theo quy 

định. 

 Yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- UBND xã Bính Xá; 

- C, PVP UBND huyện,  

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 


		2021-01-06T17:12:57+0700


		2021-01-06T21:05:05+0700


		2021-01-06T21:05:05+0700


		2021-01-06T21:05:05+0700




