Công ty Thoát nc và X lý nc thi à Nng ã p li p tm ti cng 3 khoang thng lu kênh Phn Lng
và vn hành h thng thu gom nc thi ngn chn ô nhim cho h Bàu Trng. (nh do Công ty cung cp).

Nguyên nhân gây ô nhim h Bàu Trng và h lu kênh Phn Lng trong nhng ngày qua c xác nh là do nc
ma quá ln t Sân bay à Nng chy ra trong bão s 5 làm phá v, cun trôi p cát p trc ây ti cng 3 khoang
phía di ng Nguyn Công Hãng. Sau bão, do nc thi khu vc thng lu chy v h lu và h Bàu Trng nhiu nên
ã gây ô nhim, nht là ti h Bàu Trng.
Sau khi hoàn thành p li p tm ti ây và vn hành tr li h thng thu gom, nc thi không còn chy v gây ô
nhim h lu kênh Phn Lng và h Bàu Trng. Cùng vi ó, vn hành h thng sc khí h Bàu Trng gim dn ô
nhim, sm a môi trng nc h tr li bình thng nh trc bão s 5.
p tm ã c p li ngn nc thi chy v h lu kênh Phn Lng
(nh do Công ty Thoát nc và X lý nc thi à Nng cung cp).

p tm ã c p li ngn nc thi chy v h lu kênh Phn Lng (nh do Công ty cung cp).
Giám c Công ty Thoát nc và X lý nc thi à Nng Hà Vn Thành cho rng, p tm bng bao cát vi khong
20m3 cát mi c công ty hoàn thành p li vào ngày 24-9. Hin công ty ã vn hành thu gom nc thi a v trm
x lý nc thi Phú Lc x lý, chm dt tình trng nc thi chy v h lu.
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