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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Báo cáo 27/BC-STNMT ngày 21/01/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kiểm tra thực tế vị trí, địa điểm dự kiến thực hiện dự án xử lý rác 

thải bằng công nghệ lò đốt của Hợp tác xã Đồng Tâm, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đảm bảo cơ sở để 

UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương về địa điểm thực hiện dự án xử lý rác thải 

bằng công nghệ lò đốt của Hợp tác xã Đồng Tâm do báo cáo chỉ mang tính chất 

nêu thông tin, chưa có đánh giá, kết luận chính thức của cơ quan chủ trì xem xét 

về: Sự phù hợp của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất an ninh, quốc 

phòng; sự phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy định về lựa chọn địa 

điểm xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công 

trình hạ tầng kỹ thuật công trình quản lý chất thải rắn, nhà vệ sinh công cộng 

quy định khoảng cách an toàn về môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các 

công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị về xử lý, chế biến chất thải rắn sinh hoạt thành 

phân vi sinh hoặc chế biến thành nhiên liệu đốt; khả năng kết nối hạ tầng kỹ 

thuật, khả năng ảnh hưởng tới nguồn nước (bể nước đươc̣ đầu tư bằng nguồn 

vốn Chương trình 135); thiếu thông tin cụ thể về vị trí khu đất đề xuất thực hiện 

dự án xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt của Hợp tác xã Đồng Tâm… 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên 

quan bổ sung, làm rõ các nội dung trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 25/02/2020.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND huyện Cao Lộc; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 
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