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Lạng Sơn, ngày  11 tháng 10 năm 2018 
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng  

 
ơ 

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,  
  Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV. 

 

Thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng 
Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại 
cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các dự án nhà máy nhiệt điện thuộc Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 
Lộc Bình và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ vấn đề 
tro, xỉ của Nhà máy nhiệt điện Na Dương, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy 
định về xử lý tro, xỉ phát sinh; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học 
và Công nghệ nghiên cứu thử nghiệm, triển khai việc sử dụng tro, xỉ của nhà máy 
nhiệt điện Na Dương để sản xuất các loại vật liệu vật liệu xây dựng (gạch không 
nung), làm nền, mặt đường giao thông nông thôn, nền công trình xây dựng, san 
lấp mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế địa phương. 

3. Công ty Nhiệt điện Na Dương-KTV thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
bảo vệ môi trường, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác xử 
lý tro, xỉ phát sinh từ nhà máy, tuyệt đối không để xảy ra các sự cố môi trường 
trong quá trình hoạt động. 

 (Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, CT; 
- Công an tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 

 


		2018-10-11T09:30:31+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




