
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH 
Về việc đăng ký nhu cầu sử 

dụng nước của dự án Cấp 

nước sinh hoạt Trung tâm 

huyện Ia H’Drai 

           Ia H’Drai, ngày        tháng 9 năm 2021 

  

     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi; 

- Ủy ban nhân dân xã Ia Dom; 

- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện. 

  

 Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt 

Trung tâm huyện Ia H’Drai; 

 Để tổng hợp, thống kê nhu cầu sử dụng nước của cá nhân, hộ gia đình, các 

đơn vị tổ chức cơ quan đối với dự án Cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Ia 

H’Drai, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

 1. Giao Ủy ban nhân dân các xã Ia Tơi, xã Ia Dom thông báo rộng rãi đến 

các cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị tổ chức cơ quan đang sinh sống, làm việc 

trên địa bàn trung tâm hành chính các xã, huyện và dọc tuyến đường ống chính 

thuộc phạm vi dự án có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt từ dự án Cấp nước sinh 

hoạt Trung tâm huyện Ia H’Drai, tiến hành đăng ký nhu cầu sử dụng nước sinh 

hoạt (chi phí lắp đặt đường ống, đồng hồ đo và các chi phí liên quan do cá 

nhân, hộ gia đình, tổ chức đơn vị chịu trách nhiệm chi trả). Tổng hợp danh sách 

gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị 

huyện), hoàn thành trước ngày 30/9/2021. 

   2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du Lịch và Truyền thông huyện 

phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Ia Dom, Ia Tơi đăng phát thông báo trên 

trang thông tin điện tử của huyện và trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

thông báo cho các cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị tổ chức, cơ quan được biết 

đăng ký. 

(Có bình đồ hệ thống nước kèm theo) 

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BQL ĐT&XD; 

- Lưu: VT-TH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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