Tai buôi lam viêc vi Ch tch UBND thành ph à Nng, ông Hunh c Th, Tp oàn Biwater (Anh) a xut u t d án x lý, ci thin môi trng
nc trên a bàn.
Theo i din Tp oàn Biwater, sau 2 nm tip cn tìm hiu, doanh nghip quyt nh ng ký tham gia d án ci thin môi trng nc à Nng. D an
se bao gôm cac hang muc thu gom, x lý nc thi sinh hot khu vc b bin Sn Trà và vnh à Nng, tng vn u t khong 200 triu USD da
trên c s nâng cp các nhà máy x lý nc thi và h thng cng thu gom ã có t d án c s h tng u tiên, vn vay Ngân hàng Th gii (WB).
ông thi, m rng công sut 2 nhà máy nc thi Sn Trà và Phú Lc lên 36.000m3 và 43.000m3/ngày êm, nâng cp h thng cng thu
gom có khu ln hn và u t công ngh x lý nc thi hin i hn, bo m các tiêu chun x lý nc thi an toàn cho môi trng.
Ch tch UBND thành ph a Nng Hunh c Th cho bit, thành ph ã nhiu nm t chc xúc tin, kêu gi các nhà u t quan tâm, hp tác a ra
các gii pháp bn vng và hiu qu x lý môi trng nc. “Thành ph hoàn toàn ng h xut ca doanh nghip nhng nha âu t phi có phng
án tài chính và kim soát hiu qu; có th nghiên cu dùng vn vay công t hp doanh hoc u t t ngân sách a phng trin khai, thay vì
vay vn ODA nh các d án thc hin lâu nay”- ông Th nhân manh.
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