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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 
    

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý 

nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Hiện nay UBND thành phố đã đầu tư nạo vét lòng suối đoạn từ Phú Lộc 

III đến hồ Phú Lộc IV trong đó có xây dựng hệ thống bể lắng và lưới chắn rác 

thải với quy mô chính như sau: 

- Xây dựng hệ thống bể lắng và lưới chắn rác: Để thu gom bùn và rác 

thải từ thượng lưu suối Lao Ly đổ về tại cọc 6 Km0+87,05m (tại cống hộp 

đường Lý Thường Kiệt). 

- Hệ thống bể lắng + lưới chắn rác có kết cấu như sau: 

+ Móng cột bằng BTCT - M250 đá (1x2)cm. 

+ Thân cột bằng BTCT - M250 đá (1x2)cm. 

+ Gia cố sân cống bằng BTXM - M150 đá (2x4)cm. 

+ Tường chắn bằng BTXM - M250 đá (2x4)cm. 

+ Lưới chắn rác bằng D16-CB300-T được hàn vào khung thép L-

102x102x19.1mm. 

- Nạo vét bùn, rác thải trả lại hiện trạng lòng suối. 

+ Điểm đầu: Tại Cầu Đen (đường Trần Phú, bên trái trung tâm hội nghị 

The Pride); 

+ Điểm cuối: Cửa xả vào hồ Phú Lộc IV. 

+ Chiều dài nạo vét L=424,73m trong đó đoạn mương hở có chiều dài 

221,81m, đoạn còn lại dài 202,92m đã cống hóa nạo vét hoàn toàn bằng thủ công. 

Hiện nay, toàn bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải do Nhà nước đầu tư 

xây dựng trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn là đơn vị quản 

lý hệ thống thoát nước theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn.  
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Do vậy, UBND thành phố kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn tiếp 

nhận hạng mục bể lắng và lưới chắn rác thải tại đường Lý Thường Kiệt để quản 

lý, vận hành và khai thác hệ thống thu gom nước thải nhằm nâng cao hiệu quả 

đầu tư của dự án./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ban QLDA ĐTXD TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Đặng Quốc Minh 
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