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CỘNG HÒA XÃ HỘỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngàyJCị tháng/Ị lỵiăm 2018

Kính gửi:
Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh;
- Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn;
- Tổng Công ty 319;
- Công ty TNHH MTV Xử lý bom mìn, vật nổ 319.
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phúc đáp Văn bản số EGATi 709/2018 ngày 09/11/2018 của Công ty
Điện lực Quốc tế Thái Lan về việc đề nghị cho phép tiến hành khảo sát tại khu
_ỵực dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 để thực hiện công tác rà phá bom
mìn, vật nổ (giai đoạn 1), ƯBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:
- Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan chủ động phối hợp với các đơn vị đã
được Bộ Quôc phòng giao nhiệm vụ thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nô
dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 đê thực hiện các công việc theo kê
hoạch.
- Các đơn vị: Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng tổ
chức khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn vật nổ;
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty 319 và Công ty TNHH
MTV Xử lý bom mìn, vật nổ 319 tổ chức thi công rà phá bom mìn, vật nô theo
Quyết định sổ 3775/QĐ-BQP ngày 10/9/2018 của Bộ Quốc phòng.
- Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện
Hải Lăng và Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan tổ chức bàn giao thực địa mốc
giới dự án theo quy hoạch được duyệt cho các đơn vị liên quan theo Quyêt định
số 3775/QĐ-BQP ngày 10/9/2018 của Bộ Quốc phòng đề triên khai thưc hiên
công tác rà phá bom mìn, vật nố dự án theo đúng quỹ định./.
N ơi nhận:
Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Quân Chính;
- Sở Công Thương;
-UBNDH.Hài Lang;
- CVP UBND tinh;
- Lưu: VT, CN.
-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

