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V/v thực hiện kết luận của Thường 
trực HĐND tỉnh về công tác chỉ đạo, 
quản lý, giám sát việc thu gom, xử lý 

rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày  13 tháng 11  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 Thông báo kết luận số 718/TB-HĐND ngày 10/11/2018 của 
Thường trực HĐND tỉnh về công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát việc thu gom, xử 
lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ 
động thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo trên. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ, để thu hút đầu tư, 
khuyến khích việc thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý chất thải sinh 
hoạt, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; thực 
hiện phân cấp cho UBND các huyện, thành phố quản lý công tác vệ sinh môi 
trường. Chủ động tham mưu UBND tỉnh các nội dung chỉ đạo để thực hiện tốt 
công tác vệ sinh môi trường, nhất là việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch và thu 
gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân xả thải ra môi trường. 

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND 
cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của 
người dân và các tổ chức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường; thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình 
chấp hành nghiêm túc các quy định về môi trường. 

Riêng việc cải tạo, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Lạng 
Sơn: UBND thành phố Lạng Sơn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao 
chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, lựa chọn phương án, bố 
trí nguồn lực thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xin chủ 
trương giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
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các dự án cải tạo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án 
cải tạo và xử lý môi trường tại suối Lao Ly, suối Ngọc Tuyền. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 

 
 

 
 


		2018-11-13T09:42:05+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




