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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S&,'/@'f1 /UBND-CNXD Gia Lal, ngày O tháng 9 nám 2019 
V/v xCr 1 phãn ánh cüa báo cM lien 
quan dn Khu cong nghip Trà Da 
xã thai gay ô nhim su6i Ira Da 

KInh gui: 

- S& Tài nguyen và Môi tru&ng; 
- Ban Quãn 1 Khu kinh tê tinh; 
- UBND thành phô Pleiku. 

XétBáo cáo s 307/BC-STNMT ngáy 26/8/2019 cüa Sâ Tâi nguyen và Môi 
trlx&ng ye két qua kim tra thirc tê ti tr.m xcr 1 nithc thai tp trung cüa Khu cong 
nghip Trà Da do Cong ty Phát trien h? tang Khu kinh té tinh Gia Lai 4n hành quãn 
1, Uy ban nhân dan tinh có kién nhu sau: 

1. Yêu cu Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh chi do thirc hin các bin pháp d 
xác djnh nguyen nhân gay ô nhim suôi Trà Da tir phIa Khu cong nghip Trà Da 
theo két qua lam vic vth S& Tài nguyen và Môi trithng ti Bién bàn ngày 23/8/2019 
nhu: Câi to h thông dâu nôi niiâc thai, nu&c mua chây fran, hoàn thành kêt nôi 
truyn d€ 1iu quan trAc tr dng lien tiic dôi vài nixâcthãi ye S& tài nguyen và Môi 
tnrmg theo dáng quy djnh tri.râc ngày 15/9/2019; Kiêm tra, giám sat cong tác báo 
v môi tnràng cüa các doanh nghip, ngAn ch.n hành vi xâ nithc thai trrc tiêp chua 
qua xCr 1 ra h thông njthc mixa, rnôi truông xung quanh, nêu phát hin vi phm thI 
phôi hçp vài cci quan có thâm quyên xr 1 theo quy djnh. 

Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh chju trách nhirn trithc UBND tinh vic xã thai 
gay 0 nhim mOi tru&ng cüa Khu cong nghip Trà Da. 

2. Giao S& Tài nguyen và Môi tru&ng tip t11c kiêm tra, dOn ctc Ban Quán l 
Khu kinh t tinh thirc hin chi dao  cüa UBND tinh nhu trên. Khi xác djnh nguyen 
nhãn gay ô nhim sui Trà Da không phãi do vic xã thai cüa Khu Cong nghip Trà 
Da nhtrng vn xãy ra ô nhim khu vrc suôi nay, Sâ Tài nguyen và Môi trix&ngcó 
trách nhim chü trI, phôi hqp vài các co quan lien quan xac djnh nguôn 0 nhiêm 
khác d xü 1 theo chi dao  cüa UBND tinh tai  Côn van sO 1 033/UBND-NC ngày 
16/5/20 19 ye vic trá Ru vâ chi dao  giãi quyêt mt so kiên, kiên nghj cü tn sau 
hçp thu Bay — Hi ding nhân dan tinh khóa XI và báo cáo kêt qua thrc hin ye 
UBND tinh tri.râc ngày 25/9/20 19. 

Nhn dtrqc COng van nay yêu cu S Tài nguyen vá Môi trthng, Ban Quán l / 
Khu kinh t tinh, UBND thành phO Pleiku và các cci quan có lien quan thrc hin.(4/ 

Noi ,zhn: 
-Nhutrên; 
- Tfr HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch UBND tinh; 
- D/c Do Tiôn Dông PCT UBND tinh; 
- Cong an tinh (PhOng CSMT); 
- D/c CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Ltru VT, KGVX, mH, CNXD. 
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