
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-TNMT 

V/v góp ý dự thảo Báo cáo kết 

quả điều tra, đánh giá khả năng 

tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của các sông, hồ là nguồn nước 

nội tỉnh Lạng Sơn (Lần 2) 

Đình Lập, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 653/STNMT-NKS ngày 06/4/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo Báo cáo kết quả 

điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là 

nguồn nước nội tỉnh Lạng Sơn (Lần 2). 

 Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với nội dung 

dự thảo và có thêm ý kiến góp ý như sau:  

 Tại dự thảo Báo cáo tổng hợp:  

 Thông tin, số liệu đánh giá Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

các hồ trên địa bàn tỉnh đối với thông số Phosphate tại Mục 3.5.2 (Trang 106) 

không thống nhất nội dung tại Mục 3.6.2 (Trang 115) về Dự báo tải lượng các 

chất ô nhiễm của các con sông và hồ và khả năng tiếp nhận thêm nước thải vào 

năm 2030, cụ thể:  

 Nội dung tại Mục 3.5.2 (Trang 106) ghi: 07 hồ còn khả năng tiếp nhận 

Phosphate PO4
3- với lượng từ 12-298 kg/ngày, 03 hồ còn lại là Phai Loạn (TP. 

Lạng Sơn), Nà Cáy (huyện Lộc Bình) và Pắc Làng (huyện Đình Lập) đều 

không còn khả năng tiếp nhận Phosphate (có giá trị âm). 

 Nhưng, nội dung tại Mục 3.6.2 (Trang 115) ghi: 03 hồ là Phai Loạn, Nà 

Cáy và Nà Chào không còn khả năng tiếp nhận phosphate, 07 hồ còn lại đều có 

khả năng tiếp nhận phosphate với lượng thấp, chỉ dao động từ 11-287 kg/ngày. 

 Đề nghị xem xét, chỉnh sửa thống nhất nội dung. 

 UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN và MT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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