
 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:   476   /SXD-PTĐT Hà Nam, ngày   29  tháng 3 năm 2019 

Kính gửi: - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch 

và Đầu tư; Tài chính; Giao thông; Công thương; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; 

Thông tin và Truyền thông;  

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty CP Môi trường và công trình đô thị; Công ty 

CP Nước sạch Hà Nam. 
 

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã tổ chức xây dựng dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Xây dựng đề nghị các Sở ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham gia ý kiến về nội dung dự thảo và 

gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/4/2019 theo đường công văn và về địa chỉ 

hòm thư htktbds.sxd.hn@gmail.com để Sở Xây dựng tổng hợp, chỉnh sửa, báo 

cáo UBND tỉnh. Nội dung dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng Hà Nam tại địa chỉ http://hanam.gov.vn/sxd.  

(Đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổng hợp ý kiến tham gia 

của các đơn vị kinh doanh, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đối với dự 

thảo quy định) 

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị sự phối hợp của các đơn vị./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Giám đốc (để b/c); 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phòng QHKT,QLXD,KTXD (để p/h);  

- Lưu: VT, PTĐT.  

HM/Cvdi/2019/07_1  

  

  

  

 Đỗ Quang Nha 
 
 

 

V/v tham gia ý kiến đối với  dự thảo 

Quyết định ban hành Quy định quản lý 

hoạt động thoát nước và xử lý nước thải 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
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