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Lạng Sơn, ngày  15 tháng 10 năm 2018 

 

 

                          Kính gửi:  - Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 

  Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 9774/VPCP-KGVX ngày 09/10/2018 của Văn 
phòng Chính phủ về báo cáo số 78/BC-BTNMT ngày 03/9/2018 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc triển khai xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 
01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài 
nguyên và Môi trường chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn xử lý triệt để 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích trong 
phạm vi trách nhiệm của địa phương; đôn đốc tiến độ triển khai nguồn kinh phí 
đã được hỗ trợ theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 
thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích tập trung thực hiện các 
biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định. Kịp thời xem xét, xử lý hoặc 
báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp đã được hỗ trợ kinh phí 
để triển khai xử lý ô nhiễm môi trường nhưng chậm triển khai, hoàn thành hoặc 
tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. 

Sao gửi Công văn số 9774/VPCP-KGVX  trên 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; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, NC. TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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