
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2972 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 19  tháng 7 năm 2019 
V/v xem xét đề nghị của UBND 

huyện Văn Lãng liên quan đến công 
tác thu gom rác thải trên địa bàn 

 

 
Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

 

Xem xét Tờ trình số 1616/TTr-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện 
Lộc Bình về việc xin chủ trương cho phép mở rộng các tuyến đường thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Văn Lãng và xử lý những khó 
khăn liên quan đến gói thầu theo Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 
của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ 
quan liên quan xem xét. Nếu mở rộng địa bàn thu gom trong thời điểm khoán 
kinh phí và đấu thầu thu gom xử lý thì phần kinh phí thực hiện chủ yếu từ nguồn 
thu của các hộ gia đình, hỗ trợ từ ngân sách huyện; xem xét thêm khả năng hỗ trợ 
từ ngân sách tỉnh (riêng khu vực đường Tân Thanh - Khả Phong, đường Khu phi 
thuế quan thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 
10/8/2019. 

(Gửi kèm Tờ trình số 1616/TTr-UBND trên eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- C,PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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