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Lạng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2019

V/v thực hiện trách nhiệm của cơ 
quan nhà nước trong Hợp đồng thực 
hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý 
chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn 

 

 
  Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,  
  Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghệ tài 
  nguyên môi trường Gia Linh và Công ty TNHH  
  Môi trường Bắc Kạn. 

 
Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn cùng Liên danh Công ty TNHH 

MTV Công nghệ tài nguyên môi trường Gia Linh và Công ty TNHH Môi trường 
Bắc Kạn ký kết hợp đồng thực hiện dự án đầu tư Nhà máy tái chế, xử lý chất 
thải rắn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Để thực hiện đầy đủ các quyền và 
nghĩa vụ của cơ quan nhà nước quy định tại Hợp đồng thực hiện dự án, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước quy định tại Hợp đồng thực 
hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn; chịu trách 
nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ 
được giao, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung theo 
quy định. 

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Lạng Sơn 
chủ động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và hướng dẫn Liên danh Công ty TNHH 
MTV Công nghệ tài nguyên môi trường Gia Linh và Công ty TNHH Môi trường 
Bắc Kạn thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng...; báo cáo, đề xuất 
UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng, 
bàn giao cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại Hợp 
đồng đã ký kết; kịp thời báo cáo, đề xuất các nội dung theo quy định. 

Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, UBND xã Quảng Lạc, đoàn thể các cấp 
phối hợp với Nhà đầu tư tổ chức tuyên truyền, vận động người dân khu vực thực 
hiện Dự án hiểu rõ về ý nghĩa, mục tiêu, công nghệ áp dụng, các cam kết về bảo 
vệ môi trường của dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn thành phố Lạng 
Sơn trong quá trình vận hành để người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương triển 
khai Dự án theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
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3. Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghệ tài nguyên môi trường Gia 
Linh và Công ty TNHH Môi trường Bắc Kạn khẩn trương triển khai các bước 
tiếp theo của dự án đảm bảo theo đúng tiến độ cam kết; nghiên cứu, lựa chọn 
phương án, giải pháp kỹ thuật tối ưu, phù hợp nhất, đồng thời đưa ra các cam kết 
về bảo vệ môi trường rõ ràng, mạnh mẽ để khẳng định nội dung, trách nhiệm 
bảo vệ môi trường của Nhà đầu tư dự án; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tuyên truyền, vận động người 
dân khu vực hiểu, ủng hộ chủ trương đầu tư Dự án. 

(Hợp đồng thực hiện dự án đã được sao gửi đến các cơ quan liên quan). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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